
T U D O M Á N Y O S  M Ű V É S Z E T I

’S

M E S T E R S É G I  T E K I N T E T B E N .

SZERKESZTI S KIADJA

Í 8 S T S R ,
L Ä N D E R E R  K Ö N Y V N Y O M T A T Ó  I N T É Z E T É B E N .

Második évi fo lyam at.





TÁRSALKODÓ.
1 szám P e s t , januárius’ 2dikáu IS33.
mSmSmmSSSSSSSmSSSSS^Sm^^^mmmmmm^^^^m^^^^^^mm^^^^^SSmSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSmmmmmmman—min' i1 r

'ORSZÁGUNK* GYŰLÉSÉRE.

Jó honfi ! a’ nyugti határra tekints ,
Mint fenj lenek ott a’ vitessek ,
Nem harcz-koazorű tüzesíti szivük’ , — 
Elhaltak az éjjeli vészek:
Polgári babért szerez ott a’ derék ,
Boldog fi, kit annyira juttat az ég ;
Késő maradék
my hőst fog a’ sírban is áldani még.

Ébredj haza1 szelleme ! itt az idő ,
A1 múltat utóbb ne kesergjed , —
Nem látod a1 régi világnak egét,
Eltűnt az örökie, felejtsed.
Bölcs férfi, ki most a1 jövőre tekint, 
Honnan neki nemzeti gyöngytavasz int ;
’S biztatva magát
Már látja előre virulni honát. —

,,Jobb lészen-e sorsom o boldog egek !14 
így nyögdel a’ gyámtalan árva,
,,Jobb lészen-e ?*‘ így nyög a* özvegyi mell, 
„Örökre ki Iészek-e zárva?“ —
De njögni a1 hontalan árva szűnik,! 
Bizván, hogjr az ég neki most kitűnik;
's az özvegy örül ,
Sok vészek után hiszi partra kerül. —

Már hallja a1 barna paraszt is a1 hírt,
Hogy gj ámjai érte hevűlnek ;
És arczain éledez ifjú öröm ,
Mert napjai szebbre derűinek.
Most néki nem olly vad a1 téli vihar, 
Megszűnt szive1 mélyibe1 dúlni zavar:
Nyu gólra tekint,
Honnét neki szebb kora1 csillaga int. —~

Mély gondba merűlten a’ honfi sóhajt,
A’ hírlevelekre figyelme/ ,
’S ím homloka simul — elo3zlik a1 bú ,
Az Ég neki látja , kegyelmez.
Sok nemzeti hős1 neve írva megint,
A’ honfi szünetlen a’ lapra tekint —
’S így zeng szabadon :
,,Uly Férfiak éljenek, él úgy a1 hon !*f

Paexek Jdnef.

TAMMEAMEA,
a1 Sandvich-szigetek1 királja. #)

Tammeameá-nak nevezek a’ Sandviolí-szi
getek1 hódító királyát, ki annyival Ion érde
kesbe , hogy nejével Ka h umann ával Angol- 
országba utazott, hol is mindketten nem rég 
Londonban végzék-be földi pályájokat.

Koczebue Otto — ama* hires tengeri utazó 
— ki Hurik nevű hajón 1815—lSISig a1 deli ten
geren fölfedező tutat tőn, O-vajhi szigetén meg- 
látogató e’ nevezetes fejdelmet, ’s felőle több 
adatot közöl. Tammeamea’ palotája szalmából 
épült, és szintúgy mint a’ többi lak általán fogva, 
tengeri és szárazföldi szeleknek szabad áltjárást 
enged. Az egész palota csak [kevés bútorral éke
sített egyetlen egy teremből állott. A’ király’ öl
tözete egy fejér iiineg, kék nadrág, vörös mel
lény, és fekete nyakkendő vala; de volt azért 
különféle más kivarrott dísz- ’s egyéb házi ruhá
ja is. A’ palata előtt mezítlen őrök állának egy 
puskával, ’s pár pisztollyal fegyverkezve. () 
folsége igen jó bort tölte vendéginek , *s maga 
is több ízben ivott egészségükre.

Koczebue kinyilatkoztató előre szándékát, 
f. i. hogy fris élelmet, vizet és fát kívánna be- 
vasárlani. Mindenben kedvező vala a’ király, csak 
azon vélemény nyugtalanító némikép, hogy O- 
roszország szándékozik elfoglalni szigeteit; de 
miután Koczebue bizonyossá tette volna az ellen
kezőről, igen felvidámult, ’s tüstént üríté Sán
dor czár’ egészségére serlegét. Beszélgetésükben 
Kook nevű ifjú , az egyetlen fejér ember, ki a1 
király’ udvarában tartózkodott, szolgála tolmá
csul. Az utazók Kahumanna kegyencz-királyné- 
nak (Favorit-Königin) is valónak tiszteletére. 
Ennek lakja alacsony, de tiszta; ő maga a’ ki
rályné finom szövetbe volt öltözve, s csinosan

E" vulkán-eredetű szigetek, az e. sz. 18 tói fogva
a1 24cig , és a1 nv. h. 1543 tói a1 lG5°Jg terjednek.
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készült szőnyegen, két más királyi nő között 
ült s az utasokat görög dinnyével kinálá kezé
ből. A’ királyi nők fő foglalatossága : dohányoz
ni, hajókat csicsomázni , legyeket kergetni, és 
kényökre enni. Tammeamea (V  király) nem do- 
hanyzék ugyan, de egyébiránt e’ szokás azon 
szigeteken annyira elhatalmazott ’s közdivata, 
hogy a’ gyermekek előbb tanulnak dohányozni 
mint sem járni, és a’ felnőttek e’ honi szokás
nak olly szenvedelmes rabjai, hogy néha elká- 
bultan ’s minden eszmélet nélkül omlanak össze; 
sőt nem ritka eset, hogy a’ halai e’ kergeség' 
allapotjában rájok csap. Pipájik a' közönséges 
tajt-pipakhoz hasoulitnak , sötétbarna fából van
nak faragva ’s rézzel veretnek-ki. Pipák teszik 
egy részét a’ királyi kincsnek. -Nagy ’s különös 
éddel szippantó néhányat a’ királyné , ’s a’ fiist’ 
egy részét lényeié , más részét pedig orra’ lyuka
in bocsátá-ki.

Hajókat e' sTgeLek bizonyos fejér enyves 
kenő ccsel dörzsölik-meg, ’s imigy egyenesen föl
fele fésülik: a’ mi a’ sötét-barna arcznak igen 
különös torztekintetet ad. Mind a’ három kirá
lyi nő magas, zömök termetű, ’s egyaránt idős
ke; és nem lehet hinni, hogy csak egy is valaha 
szép volt. A’ király’ leánya kecses alak, az aj
tó előtt szőnyegen ü lt , férfi gyermekek selyem 
napellenzőt tartanak feje fölé, és vörös legyező
vel zavarák róla a’ szemtelen legyeket.

Ke véssél Koczebue’ ottléte előtt lépett Tam
meamea“ fia atyjának jogaiba, és azért a' sziget
ben uralkodó szokás szerint Lio-Lio , azaz ebek’ 
«be nevet vőn-fel. Mikép illik e’ nevezet reá, 
mutatja helyzete, mellyben őt a’ látogatók le- 
lék. Egy kis alacsony viskóban hason feküvék 
mezítelen, a' szeleteire méltó, hosszú ’s vastag 
Lio-Lio, s lomhán emelinté fejét a’ jöttékét meg
nézni. A nuda majestas körül néhány fegyveres 
®r , hasonlag természeti köntösben ü lt; hihető, 
hogy el ne lopattassék. Semmit-jelentő arcczal 
s ásitozva bámészkodott a’ jövevényekre; csak 

a kivarrott forma-ruha látszék őt valamennyire 
letszőleg érdekleni, mert hosszasan beszélgetett 
tolóié meztelen tanácsnokival. Életkorát megtud
ni lehetlen vala. minthogy arra ívfüok nincs ügyelet;

de még is gyanítom szerint 20dik évét meghalad
hatta; testének csoda nagysága, heverő életmód
jától származik.

A’ férfiak’ töltözésénél a“ nőknek élet-vesz
tés alatt tilalmas jelen lenni; honnét minden csa
ládnak a’ lakházon kivül, még két más háza 
van, tudniillik, a’ férfiak’ és asszonyok' ebédterme.

Tammeamea, vendéginek lakomát ada, mind- 
azáltal maga és udvarnoki semmit sem evének ; 
mert mint a’ király vallá, disznóbust neki azon- 
nap enni tabu (Tilos) volt. Egyik az udvarlók 
közül ünnepélyesen szét darabolá a’ pálma-leve
leken asztalra tett áldozat-gödét, s ezen étkén 
kivül még holmi édespatat, jani és sült taro- 
gyükökből állott a’ megvendégel és. A’ király i- 
gen beszédes volt ebéd alatt, és udvarnoki szün
telen nevettek ötletein. O kedveié a’ bort , a' 
nélkül, hogy azt mértékletlen itta volna; igen 
gondos vala,  a’ vendégek’ serlegeit töltögetni. 
A’lakoma’ végével áltnyujta O Fölsége Koczebu- 
enak egy toll-bokrétát e’ szavakkal: „Én hallottam, 
hogy a’ ti czártok jeles hős ; én azért kedvellem őt, 
mert magam is az vagyok,)me e’ toll-bokrétát kül
döm neki, szeretetem’ ’s barátságom’ jeléül.44 — 
A’ hajós legények is különös kitűnő gonddal ven- 
d égeltettek-ineg.

Miután megvendéglé Tammeamea az idege
neket , Murai-ba vagy is az isteni tisztelet’ he
lyére mene, hol átkarola egy álványt , melly 
gyümölccsel és hússal vala megrakott, ’s igy szo- 
la : ,,ezek a’mi isteneink, ezeket imádom én ; he
lyesen cselekszem-e vagy helytelenül? nem tu
dom ; de én hitemet követem , melly nem lehet 
rósz , minthogy mindig jót cselekednem paran
csol.44 E’ nyilatkozás eléggé józan elmét bizo- 
nyíta, ’s igen indító volt.

Erre eljött az idő, mellyben Tammeamea 
enni szokott 's így szóla vendégihez : „Én láttam, 
miként esznek az Oroszok , most ti is elégítsd- 
tek kiváncsiságtok’ , ’s lássátok mint eszik Tam
meamea.44 Az asztal nem vala megterítve, ’s az 
étkek egy távul szegletben, tányérok helyett b a- 
nama leveleken álltak; különös szolgák hordo
zók körül, ’s térden másztak a’ király’ közelibe, 
hol egy előkelő fogadá-el ’s raká az asztalra.
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Az egész ebéd sült halból, jóra és taro-gyökök- 
ből és egy kisded, veréb nagyságú madárból ál
lót. E’ madár igen ritka , csupán a5 hegyeknek 
csúcsain tartózkodik ’s egyedül királyi asztalra 
fogatik. — A’ király igen gyorsan evett, és szün
telenül beszélt. Kenyér helyett taro-tészta szol
gai , melíy vízzel föleresztve, kása-peinpő forma 
tömeggé lesz. Ebből a* király néha néha muta
tó ujj aval jó nagy alafat (portiót} szájába kent. 
Ezen undorító evés-módot minden ott lakó szok
ta követni. Midón latta Tammeamea, hogy a’ 
jövevények igen figyelmeznek ujja’ mozgásira, 
monda: „Ez így szokás országomban, és én et
től eltérni nem akarok.44 —

A’ király mellett szüntelen egy pükőszelen- 
eze-hordozó al l ; valahányszor csak pökni szán- 
déklik O fölsége, ki nyitja szolgája a’ faszelen- 
eze’ tetejét, ’s ismét sebesen a’ nyálra csukja. 
A’ király’ nyala’ őrzését azon babonás hiedelem 
szüli, melly szerint, e’ kincs birtoka m ellett, 
ellenjeik bübájolas alíal semminemű betegséget 
sem varázsolhatnak reájok.

Legnagyobb figyelmet geijeszte e’ sziget’ la- 
kosiban a’ tarsasag’ festője Choris ur, ki néhány 
előbbkelőt nagy gyorsasággal lemásolt. Tamme
amea csodálkozva szemléié a' festést, és soká 
ellenkezők , míg megengedné mondása szerint 
magát papirosra tétetni, mivel e* művészettel 
valami babonasagot vélt összeköttetve lenni. De _ 
miután Koczebue Lizonyossá tette, hogy rajzké
pe igen megörvendeztetné az orosz czart, randa 
magat a’ festetésre; ‘s noha csak egy pillanatig 
sem vala békével , ’s arczával szüntelen ranga- 
todzék , még is a’ festő igen szerencsésen tálaló
éi. Esti öt óra tájban búcsút vön a’ társaság, 
viszonyos barátságuk’ bebizonyítása ’s különfé
le ajandék-adások közt; ’s a’ hajóhoz visszatért.

Tammeamja, tanácsnokinak választásában , 
soha sem tekinte alattvalóinak születésükre,, ’s 
megbízottjait közönségesen az alsóbb rendből vá
lasztó. Birodalma’ előkelőivel igazságosan, de 
keményen is bánt; minthogy pedig nem hitt ne
kik, minden útjaira magával vivé őket, ’s imígy 
minden alkalmat és módot elzárt a1 pártütések’ 
forralására. Ezek ellenben nem felejték, hogy

Tammeamea volt az, ki őket az uralkodástól meg
fosztó ’s tartoinányikat elfoglalta; de egyedül is 
csak bölcs kormányának lehete tulajdonitni — or
szága’ csendes bírását.

S. .p f ----- .
NAPOLEON’ SÍRJA FELETT.

Egy Angol, Indiába utazván, néhány nap 
Sz. Ilona’ szigetén mulata, meglátogató itt Na
poleon* sírját is, mellynek tekintete őt e’ követ
kező elmélkedésekre lobbantá:

„Üdvöz légy, szomorú völgy! hol távul a’ 
köz holtaktól, egy örökké rettentő férfi egyedül 
nyugszik.44

„Szörnyű sziget! mellyet tengerhullámok 
csapdozüak, ’s egy vulkán tolt-felaz Oczeán szí
nére; minden szikláddal azért teremtettél, hogy 
a’ világhős’ sirhalma légy.44

„Mint téged — úgy őt is a’ természet’ tüze 
teremté; ’s valamint te uralkodói a’ tenger" mesz- 
sze térségén : úgy az ő emléke is fénypont az örök 
időben.44

,,E’ rettentő tünemény elvégző sebes futá
sát ’s az örvénybe süllyedt; de nyomdokit sem
mi sem törlendi-el.44

„Igen ! anyai előlátással tornyozá-fel a' ter
mészet e’ szédítő sziklákat, hogy legrendkivü- 
libb egyik fiának lehessen sírköve.44

„Mihelyt a’ láthatáron Sz. Ilona feltűnik, 
az utas el nem fordítja róla bús tekintetét, jő
jön az Indiának, jőjön Chinának legtávulabb ten
gereiről.44

„Soha sem lesz e’ sziget elfeledve, mellyen 
a’ ßrittek Napoleon’ sírját ásták, ’s ha mindjárt 
azon viz alá süllyedne is, melly partjait mossa: he
lyét az égnek boltozatján fénylő csillagok mu
tatnák.44

„Isten hozzád szomorú völgy ! hol távul a" 
köz holtaktól, távul Sajna’ boldog partjaitól, szent
békességben egy rettentő férfi egyedül nyugszik.44

Hdgr.
K Ü L Ö N F É L E .

A’ r óka  és  s ű l d i s z n ó .  Kemény téli na
pon egy nagy erdő’ tövében kuezorgott dermedve 
a’ sűldisznó. Hozzá vetődék a’ róka, ’s tüskéjr- 
re mit sem ügyelvén martalékul akaró a’ gyámol
talan reszketőt felkapni, de legott véresen rántó
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 ̂issza vérszomjas agyarát. Szegény állat — szol 
aztán fa’ süldisznóhoz — te mint látom igen fá
zol , jöjj Ívelem; üregembe, ’s melegitsd-fel me
reven tagjaidat, ott mindent ke'szen lelsz szolgá
latodra.44 „Köszönöm nyájas ajánlásod — visz- 
szonzá a’ tüskés — bármilly szépen hangzanak 
is édesgetésid, nem bízhatom azokban: ismerem 
jói (természeti vágyaidat; mernék fogadni: felé- 
nyire sem lennél hozzám olly szives , ha tüskék 
nem boritnák testemet.44 „Ám próbáld meg — 
szól ismét a’ ravaszdi — hagyd itt szúrós köpö
nyeged’; meglásd, gyomromban is adok örömest 
helyet személyednek.44
>: Egy tolvajt az épület’ 3dik emeletében lopá
son 'értek ’s hatalmas iitlegekkel kisérék-le a 
hágcsókon; a’ másik emeletben hasonlólag fogad
tatott ’s a’ földszint lakók végre utczára lök- 
ték-ki. A’ tolvaj egy kevésig állva maradt a 
ház előtt, és csudálkozólag mormogó magában : 
„Valóban, nem hittem volna, hogy e’ házban olly 
jó rendtartás uralkodjék.44

m. D.
C z i g á n y  me n t s é g .  Az ujoncz katonák 

utóbbi állítása’ alkalmával behivaték egy czigány 
is, a’ kiküldöttség’ elébe. „Hány fijad vall?44 
kei dé a’ szolgabiró; „hét44 felele Nagyidénak 
üs unokája. „Hol vannak?44 — „a” temető

ben.44 Erre elutasitták őt. —• Utána bejő egy má
sik , kinek három fija közül egyik katonának i- 
ratott-be; — a’ czigány-apa ezt hallván, kiváncsi 
%olt tudni, hogy az elsőnek fijaiból hányán írat
tak legyen be, „egy sem — felele a' kikiil- 
döttség, — hiszen már mind a’ temetőben van
nak.44 — „Igen is, ott ám tek. nagyságos uraim ■ 
— mond a’ czigány, — de csak az árokban a- 
lusznak.44

E P I G R A M M Á K .

T** h a l á l a k o r .

Oh földi s z é p e k ,
Angyali ke'pek,
Megkeresiiltetek:

Epedjetek !

Ti égi karok,
Dicső angyalok,
Nagyobb lett számatok:

Vigadjatok 1
E * *  h a l á l á r a .

Megholt kedves után epedek, hogy nem leve hölgyen»: 
Búm száz tőrrel eme'szt; nyújtsatok enyhet, Egek! — 

„Szikkaszd könnyeidet, poranyag! mi is érte kesergünk — 
Mondja az égi sereg — mert mi se nyertük.el őt!44

Mesilenből M* P*

D EM O C R IT U S! C SE PPE K .

Egy öreg asszony a’ templom’ ajtaja előtt 
leülve hallgató a’ vasárnapi prédikátiőt, ’s rajt 
édesdeden elszunnyadván , fejével hőkölni kezde. 
— Látván ezt az oskolamesternek ugyanottlege- 
iésző kosa, azt gondola, hogy a’ szundikáló ős
anya hőkoló fejével őt kiilekedésre (^boxenj inger- 
li; azért is nagy méltósággal neki hátrál — ’s 
midőn az asszony líjra jó nagyot bólintana, a’ 
kos tüzesen] neki — irainodék, ’s osszekocczan- 
tá fejét az ájtatos alvóéval.

* ** iír mind a’mellett, hogy teli van adós
sággal, kocsit és lovakat tart. — Ugyan hogy 
tarthat ez még lovakat ? kérdé valaki álinélkodva.

„Hiszen barátom! inkább a’ l o v a k  t a r t 
j á k  őt  is — feleié társa —  mert ezek nélkül 
nem volna . . . .  h i t e l e . 44

A’ török követ nemelly őt meglátogató asz- 
szonyságoknak bonbons-t osztogata, ’s egynek kö
zülök ke t t ő s  p o r t i ó t  adott.— „Ugyan mi által 
érdemlém-meg O Nagyságától ezen megkülönböz
tetést?44 — tudakozó a’ dáma örömcsillogó sze
mekkel; — ’s a’tolmács által, kérdezésére e' vá
laszt nyeré: „ m i v e l  s z á j a  k é t s z e r  na
gy  óbb,  mint a’ többi dámáé.44

R E J T E T T S Z Ó .
Szekrénytsy.

Első tagom bőrbe jár,
Vevő ’s adó közi határ •,
Másik tagom tudósok 
Közt jobbára győzni szók. —
Védned ha mit künn nehéz —
Or ’s tanú lesz az egész.

Fürnek Dávid.
Az utolsó 103—10-ldik számbeli rejtettszó: Any á k .
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S Z Í V - Á L D O Z A T .

Csókot küldök, éji völgy’ leánya!
Lángajakrul röppenőt,

Meg ne rázkódj’, vad gyanú ne hányja 
Lelkedet, hogy más szivem’ bálványa,

*S hült ajakkal küldtem őt.

Hó karodtul re'gen elszakasztva 
Messze szórt a’ sors’ keze;

De ne rettegj , e’ szivet gyulasztra 
Nemtelen tűz, hidd-el, nem dagasztja,

Hu ez m ég, mint éreze.

tiszta csókom, tiszta származatja ,
Mint ezüst korányi csepp,

Melly tükrét virágon villogatja 
Es felissza nap’ sugározatja; —

Ollyan tiszta mint e’ csepp.

Meg ne zúzz a’ hittelen’ nevével,
Rám ne fogj kihúnyt tüzet:

Szóljon a’ hold reszkető színével,
Szóljon a’ bérez, hogy nem hültem én el, 

Hallak ők nyögésimet.

Nem hülék-el— egy s u g á r  czikázott 
Rám: hazája Nap vagy Ég;

*S régi lángommal mint láng csatázott —
Győzni vágytam, és — erőm hibázott;

Most a’ tört szív kettős lánggal ég !

Fél kebel, fél szív kevés? egészet 
Adjak néked birtokúl ?

Tépd felét ki! — ah ne kérj egészet!
Mert erős a’ másik, mint enyészet,

’S olthatatlan lángja dúl.

Bo r k ú t i .

ÉRTEKEZÉS A’ VAUDÉVILLERÓL.,

Mit a’ Francziák közösebb névvel chanson
nak, mi dalnak nevezünk, az egy igen bő és dí
szes szinvegyületü mezejét teszi a’ franczia lyrai 
költészetnek ’s szép literaturának. Nem azt te
szi ez , mintha nekik nem. volnának fenséges o- 
dáik , hymnusaik , dithyrambjaik; hanem hogy

a’ nemzet’ szelleme ezt a’ nemet, a’ dalokét t.
i. különös bőséggel adá , ’s hogy alig volt vagy 
van a’ Francziának költője , ki több vagy keve
sebb sikerrel több vagy kevesebb dalt ne költött 
volna. Mi akkor II András alatt, folyvást ka
tonáskodva , Jerusalem alá készülőnk talán, ’s 
egész honi poesisünk egykét , Eteléről maradt 
historiás énekből vagy epostöredékből álla még, 
midőn a’ provencei troubadourok’ egyike a’ leg
első hév és phantasia-lehelte franczia dalt zengé 
’s abban honja’ poesisének sokáig uralkodó, min
dig kedvelt és követett irányt ada. A’ lai-t, melly 
nálok legelőször fejlék-ki ama’ rimelt históriák
ból ’s bárdolatlan eposdarabokból, ’s mellynek 
eleinte mingyárt szelíd, társas érzelmek lehet
tek tárgyai , most már (J200 körülj a’ c han
s o n  váltá-fel, ’s azon versek, mellyekben a’ 
legelső franczia d a l n o k  Thibault champagnei 
gróf, utóbb navarrai király (-J* 1253) , a’ casti- 
liai gyönyöríLBlancának érzelmet dalia , egysze
rű styljekben ugyan a’ lai-hez, de külső , zeng. 
zetesb ’s bevégzettebb formájokban már az olasz 
eanzonéhoz közelitének. Utána csak másfél szá
zaddal is hihetetlen nagyra nevekedett a’ fran
czia dalok’ és dal-irók’ száma, ’s a’ lyrai dalnak, 
a’ költemény’ és versezet’ ezen e g y  nemének Iái, 
virelai, chant, chanson, triolet, madrigal, ron
deau, servantois , v a u d e v i l l e  és több a i f a -  
j a itt már a’ 14ik században művelve ’s külön 
elnevezve voltak. Annak éreztetésére, mikép ha
ladtak ezekben utóbb is a’Francziák, elég legyen 
azt emlitni, hogy maga Sulzer ’s csak 1730-ig 
42 külön, franczia dalgyűjteményt hoz-fel, újabb 
kiadásokat sehol nem emlitve. —

De a’ vers és vers, dal és dal között tömér
dek különség van ; ’s a’ ki Faludy Ferencz’ , A- 
nyos’, Bacsányi’, Dajka’, Kazinczy’ , a’ kétKis- 
faludy’ , Szemere’ , Kölcsey’ , Vörösmarty’ és 
Bajza’ dalait, Szemere’ sonettjeit, Kölcsey’ és
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Vörösmarty’ balládjait ismeri csak ’s ezekből von
na talán a’ franczia chansonokra következtetest, 
nagyot csalatkoznék. Azt mondaná: milly hő, 
mely, gazdag kebellel, milly dús, teremtő phan- 
tasiával kell a’ Francziának birnia, ki iíly kép- 
telen számmal tuda dalokat alkotni, ’s mi rop
pant lehet a’ nemzetnek költészeti literaturája, 
mellynél csak a’ 1 y r a i osztály is illy termékeny !
I)e mentsen isten. A’ Franczia eldalol egy ki
rályi ordonnanceot, egy pápai brevét, egy anek
dotát, epigrammot, bonmot, egy semmit, ’s u- 
gyan azért, mivel olly örömest dalol, csinál az 
epigrammból, anekdotából ’stb. dalt ; de milly 
dal ez aztán? mikép lehet azt a’ „Titkos bú,44 
vagy a’ „lioldog párthoz hasoní/tni, ’s mi jusa 
lehet valakinek ezt és amazt e g y  sorba, még 
pedig az ó d á k k a l  egy sorba, t. i. a’ l y r á é -  
b a helyezni ? — ’S épen ez a’ kérdés. Azt kell, 
— ha dalról itélgetni akarunk — akarunk és 
szeretünk pedig — legelébb is tudnunk: min ala
pul a’ költészetnek lyrai osztálya ? mi helyet 
foglal ezen osztályban a’ dal ? vannak-e a’ dal
nak fajai, alfajai? ’s végre, mellyik fajba és 
osztályba lehet és kell tehát a’ kérdésbe vett ez 
vagy ama’ költeményt sorozni? ’S mikor aztán 
rendszerünket basis nélkül, mint szokás, felrak
tuk ’s mély bölcseséggel ’s megnyugovással el 
fogtuk határozni, hogy ez a’ költemény tehát 
óda , ez dal, ez sonet, triolet, ’s a’ t., könnyen 
megeshetnék , hogy előállana egy valaki ’s azt 
kérdené: de mi a’ k ö l t e m é n y ?  költemény-e 
minden vers ? hol a’ határ a" költői mív ’s a’ rí
melt vagy rímeden prósa közt ? ’s végre ki a’ 
költő, mi a’ poesis? — Világos, hogy e z e n  
kérdések’ megfejtése nélkül alaptalan mind, a’ 
mit a’ versről, dalról, lyráról csevegünk;, ’s 
méltán lehet csodálni, hogy poeticák Írattak, 
mellyekben minden kérdés van feszegetve ’s né
hány szinte meg is fejtve, csak ez nem: ki a’köl
tő? mi a* poesis? — T. i. a’ kérdés egy más, 
még fontosbbal függ egybe, mellyről a’ műtudó
sak még kevesebbet tudnak mint amazokról ; ’s 
az itt értekező , noha ön gyengeségét fogja elá
rulni, Örömest vezetendi az olvasót végig a’ kér
déseken, a’ költőtől a’ vaudeville-ig, már csak

azért is , hogy’ láttassa vele, mit és mennyiről 
kell számot kérnie ’s adhatnia, hogy költő’ és 
költemény’ becséről nyomosán ítélhessen.

Mielőtt tehát megmondanám: mi a’ vaude
ville , előre kell bocsátnom, hogy k ö l t ő  nekem 
az, ki s z ó  m ű v é s z ,  művész az, ki s z é p e t  
alkot, szép az, mi t ö k é l e t e s  f o r m á b a n  
(alakban} m u t a t k o z i k .  Maga a’ tárgy: a’ 
tá j, kép, érzés, charakter ’stb. nem szép, ha
nem a’ fonna szép, mellyben mutatkozik ’s mel- 
lyet látni vagy hallani nem, hanem c s a k  kép
zelettel és ésszel foghatni-fel. E’ szerint költő 
a z , ki szavakkal tüntet-elő tökéletes formát. 
S z a v a k k a l  mondom, a’ szó mi n t  k ö z l ő 
s z e r  á l t a l ,  nem szavakban,  mert a’ szó 
m a g á b a n  mint tagolt, nem modulált hang, 
olly tökéletlen és határozatlan valami, hogy ab
ban előállítani, általa mint szin , mozdulat, mo- 
dulatio ’stb. által e g y e n e s e n  és k ö z v e t l e n ’ 
képzeltetni semmi szépet nem lehet. A’ legszebb 
vers mint buta hang vagy legfelebb is igen cse
kély harmoníáju hang verdesi fűleinket, ha azt 
nem ér t j ük.  A’ szó tehát a’ költőnek is csak 
annyiban valami, mennyiben az valamelly g o n 
d o l a t o t  jelel ’s annak k ü l s e j e  és k ö z l ő -  
j e (vehiculuma}. ’S így nem a’ s z ó b ó l ,  ha
nem a’ g o n d o l a t b ó l  áll a’ k ö l t ő i  szép ösz- 
sze ; formáit a’ költő nem egyes szavakból, ha
nem azon e g y e s  g o n d o l a t o k b ó l ,  mellye- 
ket a’ szó jelel ’s legfelehb is csak módosít, rak
ja össze. Valóságos eszköze tehát a’ gondolat; a’ 
beszéd vagy vers csak a’ v e h i c u l u m n a k  for
mája. De épen azért, mivel a’ költőnek gondolat 
az eszköze, az ő művészete leguniversalisabb ; 
mert mit nem lehet gondolatban, g o n d o l a 
t o k  á l t a l  tökéletes formára alakítani? m i 
s z é p e t  nem l e h e t  g o n d o l n i  és  g o n d o l 
t a t  ni? — A’ festő például, ki tapadó színek
kel ’s vonalokkal é l, ’s ezen szernek korlátái 
közé van szorítva , nem adhat semmi hallható 
szépét, nem adhat successiót a’ szépben, nemol- 
lyas psychica formákat és szépet, mellyekre nincs 
vonal. A’ hangász, ki zengzetes (harmonierend} 
hangokat lejt (modulirt}, ugyan ezen szer’ kor- 
láti miatt nem adhat látható szépet ’s a’ psychi*



7
ca (lelki vagy e'rtelmi) szép közül mi keveset 
és milly homályosan ! így a’ szobrász, mimicus, 
kertész s a t. Egyedül a' szóművész vagy is a’ 
költő adhat mi n d e n  a l a k í t h a t ó n a k ,  le
gyen az érzéki, azaz látható, hallható, érezhe
tő; vagy értelmi, azaz csak képzelhető és gon
dolható tárgy, tökéletes formát, teremthet min
den szépet, mert gondolata minden" tárgyat fel- 
fog , s o azon gondolatot beszédben, melly fel
tételes ugyan , de szinte universalis közlő szer 
('s mellynek szinte lehetnek, vannak formáji), 
ki is tüntetheti, j e l e l h e t i  ’s mással közölhe
ti; ki aztán az egyes hallható szavakból (ha a’ 
nyelvet érti}, előbb az egyes gondolatokat, az
után e z e k b ő l  mint egyes forma-szálakból az 
egész , szép vagy nem szép , tökéletes vagy nem 
tökéletes formát lassankint. kifejti, felfogja ?s is
mét összerakja. Hogy az olvasó ezen processust 
még világosabban láthassa, vegyünk-fel egy stro- 
phát (egy egész költemény igen hosszú volna) , 
mellyben valamelly érzéki tárgy van tökéletes 
tormára alakítva; azaz, vegyünk-fel egy szép 
strophát ’s lássuk röviden, m i szép abban ’s mi
k ép  és m i é r t  szép az ? — Az esthajnai: *j

Bájló arany fény 
Csillog szelíden 
A* reszkető tó’
Hullámain . . . .

Nyílt rózsa-ölből 
Felserken a1 sze'l 
’S hús völgyek’ árnyin 
Zokogva leng ... ’s a’ t. ’ 3  a’ I.

I. (Folytatása következik.)
C s a t  0 .

M A G Y A R  S Z Í N É S Z E T .
i

Debreczen, december’ 22kén 1832. ,,Van a’ 
szívnek olly vágyása, mellyet más ki nem elé
gíthet, csak a’ viszonlátás.44 Illy szavakkal kez- 
dé beköszöntését Thalia ; tki szivének e’ vágyá
sától gyulasztva, ismét ineglátogata bennünket,

*) A’ költeme'ny, mellyból e’ stropha ve'tetik ’s melly 
nekem igen gyönyörű poétái t á j k é p  lyrai alakban , 
de nem  dal ,  — az Aurora’ 1824iki kötetének 243- 
dik lapján áll.

s nem gondolván a’ zordon tél’ hidegével ismét 
a’ már tudvalevő előbbi helyen szálla-meg. Uj 
papoktól környülvetetve tömjéneznek neki a’ ma
gyar-ajkú Tháliát szívesen halló Debreczeniek ; ’s 
kiki feledvén gondjait , örömest mulat társasá
gában.

„Szent a’ törvény , szent az esküvés“ volt 
az első játék, melly e’ f. h. 20kán adatott; T. 
Gombos Imre tanácsnok ur’ munkája, ’s egyik a’ 
legjobb különben olly kevés eredeti magyar szín
darabok közül. — B á l l á  a’ nemes szivű öreff 
Ottáviot Mirándola* herczegét; az egész haza e- 
lőtt ismeretes ’s köztiszteletű C z e l e s z t i n  en
nek Caesar fiát; K o v á c s  a’ nagyravágyó ’sgo- 
noszlelkü csalfa Orsini udvarnokot, olly helye
sen adák-elő , hogy mindenkiben méltán gerjedhe- 
te azon szives bizodalom: ha teljesednék nagy
lelkű Széchenyink’ terve, volnának, kik a’ pes
ti magyar játékszínen méltólag léphetnének-fel. 
K o s z  e g h i b e n  sem megvetendő idomok (An
lage) fejlének-ki, don Alfonso de Corunna, Ju
lia’ jegyese’ személyében. B a l l á n é t  a’ harma
dik felvonás’ harmadik jelenésében, midőn bon
takozott hajjal ’s háborodott elmével, kard ’s tö- 
viskoszorú kezében, lép-fel; méltónak ismerem 
Julia’ szerepére. Ki hogy a’ végső felvonás“ nyol- 
czadik jelenésében elvesztett vőlegényét gyászol
ván a’ szerző’kivánata ellen, fejér öltözet helyett, 
feketében jelent-meg; ’s még is megtartá előbbi 
fejér czipőit ’s kesztyűit, csak annyiból tartom 
megengedhetőnek, mivel Julia’ elméje már azelőtt 
meghaborodván , az ízlés’ szabályira nem ügyel- 
hete. Angelo, Ottáviónak kisebb fia, igen érzé
ketlen állott atyja’ holt tetemeinél; ’s ha kiha- 
gyá is a’ szerző által fájdalmának kifejezésére 
jelelt szavakat, legalább tekintet ’s jelek áltál 
mutatta volna azon érzelmet, mellyet a’ fiúnak, 
kinek a’ szerző’ értelme szerint „ártatlanság tün- 
döklik tiszta szemeiből, szelid lelke nem ismér 
ravaszságot, ’s erkölcs nála minden érzemény44 
atyjának illy szomorú halálán éreznie kellett. — 
Lehetlen ezen alkalommal Ottáviónak arany be
tűkre méltó szavait nem ismételnem , mellyeket, 
mint a’ szerelmes ifjú imádott ked\ese nevet, 
mindenhova ’s minden hazafinak szivébe szeret-

f
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nem ve'sni; midón Angelo fijához ve'gtanács ’s
intéskép ezeket mondja: „Tiszteld, csinosítsd 
az anyai nyelvet; ez által él a’ nemzet; ez a’ 
polgári rend’ szent palládiuma. Mig lloma római- 
lag szóla, — győzött ’s hoditá a’ gyáva világot; 
de korcsra fordulván eredetisége, és az anyaiért 
idegent cserélvén, — lankadni kezde a’ római lé
lek, 's gyászos sorsra jutott a1 legdicsőbb nem
zet! — A’ n y e l v  tartja-fen köztünk a’ rokon
ságot; a’ nye l v  lánczol minket kedves hazánk
hoz; mert a’ mit kisded korunkban" dadogtunk, 
azt egykor férfi-erővel visszük-ki, és kellemesek 
a’ rokon isméretek. Melly nemzet nem becsüli 
nyelvét, az ön magának ^készíti örök sírhalmát. 
Becsiild-meg a’ tudósakat, kik anyait nyelven ok
tatják polgártársaikat; bennük él a’ nemzet’ böl- 
cseségé, ők tették paradicsommá a’ durva vilá
got. De a n y a i  nyelven szóljanak a’ haza* böl
csei. Melly tudós , idegen nyelven irja-le gondo
latit,  hasonló egy hálátlan fához, melly ugyan 
földünkből szija nedveit, de ágai másfelé hajol
ván,  a’ szomszéd’ kertjébe hullatja gazdag gyü
mölcseit.“ — Egyedül e’ szavak is méltók a’juta- 
lomkoszorúra ; mellyekre felbuzdulva , többszöri 
éljent! ’s helyest! kiálta a’ jelenvolt ifjúság.

„Egy nap’ veszedelme, ’s más nap’ öröme, 
vagy a’ szerencsés tengeri hajósok“ az eredeti
ben Castellinél: „Constantia, portugáli király’ 
leánya“ van mára hirdetve. Fordítója Láng Adám.

H  d g r .

J E L E S  M ONDÁSOK ’S P É L D Á K .

Hajón ülvén Bias, nagy szélvész támadt, ’s 
midőn vele lévő istentelen gonosz társai imád
kozni kezdettek volna, monda Hiás: „hallgassa
tok! különben meg tudja az isten, hogy itt vagy
tok, nagyobb szélvészt ereszt — ’s én is elveszek.“ 

Biast kérdezők egykor: mellyik állat leggo
noszabb? ezt feleié: „vadak közül a’ tyrannus, 
szelidek közül pedig a’ hízelkedő.“

Aristoteles e’ kérdésre: „mi a’ reménység?“ 
így válaszolt: „az ébrékeny ember’ álma.“

A’ Persák csak két vétket ismérnek, úgy 
mint; hazudni, és az adósság* lefizetését megi- 
gérni , de meg nem adni.

Demonax Cynicus a’ párviadalrul mondot
ta : hogy az egyik bakot fej, a’ másik rostát 
tart alá.

Alphonsus mondá: az a’ jó házasság, hol 
a’ férfi siket, az asszony vak: egyik sem ügyel 
minden hasztalanságra.

V iztr  Janót.

D E M O C R I T U S I  C S E P P E K .

Fiam! — szólt egy férj, feleségét szelíden 
dorgálva — a’ te két leányod’ öltözete két an
nyiba kerül, mint két fiamé ; majd csipkére, majd 
pántlikára, majd erre, majd amarra van szüksé
gük. — „No no! — visszapattan a’ megbántott 
anya — azt tán csak nem kívánhatod tőlök, hogy 
mindjárt f ő k ö t ő s e n  ’s v i k l e r e s e n  jöjje
nek a’ világra?“

Egy k ü l f ö l d i  ü g y v é d  contója: ft. kr. 
a} N. urnák egy folyamadást készítettem . 4 —
b} Azt áltnéztem “s ki j o b b í t o t t a m  . 2 — 
c} Mé g  v a l a m i t  hozzá tettem . . 1 30
d} Éjjel nem alhatván, e* felől g o  n-

do l ko z  ta in. . . . . . 1 40
e} Miatta b o s s z a n k o d t a m  . . 2 —
fj író-szerekre felment . . . . 1 40
gj I d ő v e s z t é s  a biró előter-

mében . . . . . . 2 30
Öszvesen 15 20

I t e m:  egynéhány a p r ó s á g o t  még
feljegyezni elfelejtettem . . . 2 40

Es így mindöszve 18 — 
A* m * * i vásárban egy czigány lopáson ka- 

patván, futásnak eredt „Félre! félre! — kiálto
zd a’ sokaság közt futtában — f o g a d á s b ó l  fu
tok.“ — A’ vásári nép nevetve nyit erre utat 
a’ vélt pályafutónak ’s ez a’ versenydíjjal zsebé
ben szerencsésen czélhoz iramlott.“ Szekrényéty.

R E J T E T T S Z Ó .

Rendnek ’s társaságnak ez való alapja,
11a a’ trónus erős, azt csak ettől kapja;
Jól vigyázz hogy el ne tantorodjál tőle :
M ert  fej nélkül rétes, tort ehetsz belőle.

F. S7.
Az 1 ső számbeli rejtettszó ; Árok.

*) Mi történnék, ha honi ügyvédink s z á z a d o s  pő
réiknél az idővesztést szintigy specificálhatnák U?

Nyomtatja L a n de r e r .
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ÉRTEKEZÉS A’ VAUDEVILLERŐL.
(Folytatás.)

Nem tudom, vette-e észre az olvasó, hogy 
ezen költeményben, ’s igy minden másban, min- 
dencgy szó ’s a l a t t a  m i n d e n e g y  g o n d o 
l a t  megannyi mozaikkövecs, mellyekből miután 
’s mihelyt megejtettek, bizonyos kép, valamelly 
forma áll fokonkint a’ képzeletben ’s phantasiá- 
ban össze, melly formában az é s z ,  kivált ha 
gyakorlott, egy pillanatban észreveszi a’ tökéle- 
tesse'get (tökélyt), vagy hiányt, mit a’ leiekben 
nyomban gyönyör vagy nem-gyönyör követ. — 
így itt az első strophánál legelébb hallá es gon- 
dolá az ember ezt: báj ló ,  aztán: a r a n y . ,  
f é n y . ,  c s i l l o g . ,  s z e l í d e n . ,  a’ r e s z k e 
t ő . .  t ó ’ .,  h u l l á m a i n .  ’S ez,  mint kiki ér
zi , már egy kisded , de magában is egész t á j- 
k ép  e t  tesz, miilyenekből itt a’ nagyobb e s t 
íl aj na l i ,  vagy is alkonyi tájképet strophán- 
kint ’s képecsekkint rakja-össze a’ költő. Mint
hogy tehát a* kép itt egész, az első stropha’ tár
gya már be van végezve: csak azt kell kérde
nünk: e g y ,  ép (vagy egész) t i s z t a  ’s t i s z 
t á n  f ö l f o g h a t ó -  e, azaz: t ö k é 1 e te s - e an
nak alakja vagy nem? ’s azonnal tudni fogjuk: 
■ z é p - e  az, vagy nem. — Már ha a’ formára ’s 
igy a’ szépre nem ügyelve, c s a k  é r t e t n i  
akará a’ költő e’ stropha’ tartalmát: azt legrö
videbben ’s hypothesis szerint a’ l e g k e v e s b  
költői czéllal, csinnal és szépséggel imigy ejt
hette volna: a’ nap lemegy, ’s a’ tóba süt! 
Két mindennapi és silány metaphora tehát: 
l e m e g y  és s ü t  , ’s két puszta, rideg érzéki 
idea: nap és tó . Ez épen elég annak következ
tetésére hogy e s t v e  v a n ,  mert a’ nap lemegy; 
’s mihelyest ezt: hogy a’ nap lemegy és estve 
lesz, m e g é r t e t t ü k ,  igen keveset törődünk 
a tóval és szellővel és fvilmilével, mert ezek az 
estve’ általányos é s z f o g a t á b a n  mind ben
ne vannak, bele vehetők, ’s igy az ész, melly

most ex hypofhesi tiszta é s z b e 1 i ez él o k á t  
tiszta é r t e l m i  munkálatot ’s ism eret-gyara- 
podást keres, azon egynek részeivel ’s igy való
ban ismétletével nem épen agg. — De a’ költő, ki 
alkonyi tája ’s hihetőleg illykori érzelmei ’s gon- 
dolatjai iránt sympathiát akar lelkűnkben ébresz
teni, ’s ugyan e’ végre a’ tájat (itt a’ legelső 
strophában a’ lemenő napot) nem értetni csupán, 
hanem láttatni, képzeltctni, még pedig tökéle
tes alakban kivánja képzelteim , tudván , hogy 
az emberi psyche minden idea’ ’s érzelem’ elfo
gadására akkor legnyíltabb, legképesb, midőn 
azt valamelly képzelhető formákból fejti-ki *g 
egyszersmind e’ formák’ tökélyében (az ész’ tör
vényeivel egyezésében) gyönyörködik: illy rideg 
ideákat, illy silány mindennapi képeket hallga
tójában nem gerjeszthet. A’ nap helyett ő báj
ló  a r a n y  f é n y t  mond, a’ lerne né s helyett 
s z e l i d  c s i l l o g á s t  r e s z k e t ő  h u l l á m o 
k o n ;  a’ tónak mozgást, cselekvést, ( r e s z k e 
t ő  tó )  tulajdonit, ’s hogy a’ t á j k é p ’ és alak
ja’ egységének ne ártson , a’ napot nem külön 
az égen, hanem a’ tóval együtt, ennek reszke- 
teg hullámain képzelteti. Es igy a’ kijelelt tár
gyat (prosaice: lemegy a’ nap és tóba sü t) az 
idézett, e g y e s  i d e á k  által, u.m. bájló, arany, 
fény. .  ’s a’ t. valóban e g y ,  e g é s z ,  t i s z t a  
*s t i s z t á n  f ö l f o g h a t ó ,  tehát tökéletes, te
hát szép alakba forrasztja, láttatja, képzelteti. 
— Es igy, a’ mire figyelmeztetem az olvasót, e- 
zen. stropha’ k ö 11 ő i s z é p s ég e be van bizo
nyítva a’ nélkül , hogy a’ versről ’s annak for
májáról legkisebb szót is ejtettünk volna. — 
Hogy idézett ideáit a’ költő ezen esetben a’leg
illőbb szavakba ’s ezeket ismét a’ logillőbb (szó- 
v. vers-) formába is öltötte, azt velem együtt 
minden Magyar fogja érzeni, ’s én külön meg
mutatni nem fogom, de azt a’ mondottakból szin
te megengedendi az olvasó , hogy ezen strophá- 
nak belső, lényegi (wesentlich) költői szépsége,



10
t. í. azon egyes i d e á k b ó l  alkotott formája, 
épen nein változók, ha a’ költő ugyanazon ideá
kat m ás s z ó k k a l ,  vagy ugyanazokkal, de 
kötetlen beszédben, nem versben, adta volna, 
következőleg, hogy a’ v e r s  a’ költői szépnek 
’s a’ k ö l t e m é n y n e k  nem lényegi, nem múl
hatatlan része , sem bélyege. — Azonban mivel 
a’ közlő-szer és a’ közlött dolog, ezen esetben 
a’ szó  és i d e a  között bizonyos és szükségképi 
kölcsönhatás van, és mivel a’ szó, mint a r t i -  
c ii Iái t  h a n g ,  külön és együtt véve is bizo
nyos formára ’s jelentésre képes : igen természe
tes , azon kivánatot tennünk a’ költőhöz, hogy 
az általa ideákból (általában gondolatokból; leg
jobbak az érzéki ideák, ideae aestheticae} alko
tott szépet, (tökéletes formákat}, a’ beszéd’ 
mint közlő-szer’ alakja is a’ lehető legnagyobb 
tökéllyel, tisztasággal, ’s h a r m ó n i á v a l  (ro
kon szépséggel} tüntesse és tükröztesse ; mit én 
— mellékesen legyen mondva — a’ vers’ theori- 
ájában is legfőbb elvnek (princípium} tekintek ’s 
vélek tekintethetni.

De ha láttuk már a’ poesis’ vagy szómü- 
vészet’ t á r g y á t :  — minden alakítható; — 
c z é 1 j á t : — szép formák ; — e s z k ö z é t :  
szavakba öltött egyes ideák — lássuk most 
n e m e i t  is. Alig lehet itt más elvet követni, 
mint a’ t á r g y ’ különféleséget. Valamint t. i. a’ 
festés vagy festészet (Malerkunst} az arcz-, táj- 
és történeti festés’ fő nemeire csak azért őszük
éi, mivel minden ecsettel ábrázolhatót e’ három 
fő osztályba vehetni, úgy külön költeménynemet 
csak annyit állapithatunk-meg, a’ hány fő' ’segy- 
mástól eléggé k ü l ö n  v á l ó  nembe vagy osztály
ba fogjuk e’ reánk-ható, alakítható mi nde n-  
a é g e t  elkülönözhetni. ’S illy legfőbb osztály, 
azt tartom, csak kettő lehet, t. i. k ü 1 s ő és 
b e l s ő  világ ; természet és ember , azaz igazab
ban : d o 1 o g és s z e m é l y  (objecta et subje- 
cta}. — Továbbá az ember mint személy vagy 
elmélkedik főkép, vagy érez főkép, vagy pedig 
cselekszik. — E’ szerint, ha csak az első, leg
főbb különségre ügyelnénk, a’ poesisnek is csak 
két legfőbb neme volna, t. i. a’ f e s t ő  — mi
vel az ember a* külső természetet, ha ön vagy

mások’ subjectivitását beelegyíteni nem akarja, 
csak festheti, másolhatja, — és á b r á z o l ó  
poezis, mivel a’ belső embert, a’ psychét, csak 
úgy alakíthatom’s k ép  z e l t e t  h e t e m ,  ha ne
ki valamelly ábrázatot, charactert (legtágasb ér
telmében e’ szónak} adok. — De, mivel az em
ber ’s k i v á l t  a’ k ö l t ő  e’ külső természetet 
soha sem, vagy fölötte ritkán szemléli és festi a’ 
nélkül, hogy azt Ön vagy mások’ subjectivitásá- 
val viszonyban ne gondolja és fesse: ezért a’ 
külső természetét, mint külön költészeti tárgy
osztályt, el is mellőzhetni, ’s a’ poesis’ legfőbb, 
összes tárgyául az embert, mint subjectumot te
hetni, mellynek ábrázolatával a’ természet’ fes
tése is kisebb nagyobb mértékben egybeforr. így 
tehát a’ suhjectumok’ kiilönsége vetetvén hasisul, 
a’ költészetnek is h á r o m  főneme támad, t. i. 
a’ d i d a x i s ,  l y r a  és d r a ma ,  vagy is a’ ta
nító , dal- és szinköltészet , mellyekbe minden- 
egy költemény a’ szerint vehető, a’ mint annak 
fő  és u r a l k o d ó  t á r g y a  vagy elmélet (spe- 
cuiatio}, vagy érzelem (Gefühl} vagy tett (actus 
morális}. — Könnyű ellátni, hogy ezen nemek 
(genera poematum} az elmélet’ , érzelem’ és cse
lekvés’ fajbeli kiilönségei ’s mellőzhetlen v e g y  fi
le  te  ik  szerint igen sok, t i s z t a  és v e g y e s  
fajokra ’s alfajokra oszlanak;— mindenkor szem 
előtt tartván azonban az t , hogy a’ melly tárgy
nem u r a l k o d ó  a’ költeményben, azon költe
ménynembe kell azt sorozni is. így a’ ,,Sappho“ 
és „Schuld“ lyrai versalakban írattak ugyan, de 
azért még nem dalok, hanem drámák, mivel a’ 
szép’ fő tárgya bennök nem érzelem, hanem tett. 
Azonban külön e l n e v e z é s r e  a’ külső forma 
v. vers’ kiilönsége is e lég , ’s van költeményfaj 
külön elnevezés, és elnevezés külön költeményfaj 
nélkül. — De menjünk tovább.

A’ l y r a i  költészetnek összes tárgya te
hát az é r e z ő  e m b e r ,  minden lyricumnak u- 
ralkodó tárgya az é r z e l e m ;  ezt kell itt töké
letes formára alakítani ’s illő szóalakban előadni. 
Az érzelem t. i . , melly Önmagában h o m á l y o s  
k é n y  (nisus}, emberben a’ hatály’ (intensitas} 
tetemesb fokára a* nélkül nem juthat, hogy bi
zonyos ideákat’s tetteket fakasszon ; ’s k ö l t ő
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az érzelmet csak ezen , saját ideák e's v i l á g o s  
kény, vagy is akarat, szándék és tett által ala
kíthatja, határozhatja-meg ; de ezen ideáknak a’ 
lyrai költeményben soha sem szabad uralkodó spe- 
culatiová, a'szándéknak és akaratnak uralkodó 
cselekvéssé növekedniük, hanem épen csak arra 
valók, ’s annyiban használhatók, hogy és men
nyiben az igy v. amúgy é r e z ő  ez v. amaz em
b e r t ,  tökéletes alakban láttatják ’s láttathatják. 
Fő tárgy itt mindenkor az érzelem marad, ’s minél 
uralkodóbb, e g y e t l e n e b b  az,  annál lyraibb 
a’ költemény. — Az o d a  példának okáért előbb ’s 
inkább a’ d i dax i s *  nemébe tartozik, mint 
a’ lyráéba, mivel uralkodó tárgy benne az elmé
let (speculatio}, nem érzelem. — De ezt hagyjuk.

(Folytatása következik.)
Cs a t  d.

iORVOSI VIZSGÁLAT AMERIKA’ VAD NÉPÉINÉL.
(Löhr illy czimu munkája után: „Die Natur 

und die Menschen.“ )

Azon borzasztó szokások közül, mellyek min
den tisztbe-Iépéskor Éjszak - ’s Keletamerikának 
vad népeinél divatoznak, ’s egyedül a’ legzordo- 
nabb kínzások’ eltűrhetésén alapulnak, az orvosi 
vizsgálatot (mint szelídebbek’ egyikét} kívántam 
közleni.

Ki az orvosi karba felvétetni kíván, köteles : 
két egész évig csupán hüvelyes veteménnyel ’s 
kásával (helybeli kenyér}, a’harmadikban egye
dül ollótlan rákokkal ’s külön-siilésii kenyérrel, 
a’ negyedikben pedig apró halak ’s madarakkal, 
táplálni magát. Az előszámlált étkeket korán 
sem nyeri azon mennyiségben, mint étvágya kí
vánná, hanem az éhenhalás’ eltávoztatása szolgál 
mértékül; — ’s hogy valamikép a’ kitűzöttczél- 
nál bővebben ne tápláltathassék; minden hónap’ 
lefolytéval egy erős adag has-hajtó szerrel sze
rencséltetik.

Ezek csak előleges készületek a’ fő vizsgá
lathoz (Haupt-Promotion}, mellyek után követ
kező renddel folynak-le a’ próbatételek (exami- 
na rigorosa}.

Egy nagy böjtnek kiállása után, melly alka
lommal a’ legválogatottabb étkek ’s nyalánksá
gok találtatnak elébe , a’ nélkül, hogy csak é

rinthetnie is szabad volna azokat. — A’ vizsgá
landónak (candidatus} teste különösen e’ végre 
készült eszközzel főtől talpig, rézsűt négyszegű 
sebekkel tetéztetik , mellyeknek befestett nyomai 
egy koczkás leplekbe burkolt alakot képeznek; —■ 
azon kívül minden orvos, ki ezen ünneplést je
lenlétével díszesíti, hatvan, félig sem barátságo- 
korbács-csapással tiszteli-meg. Miután gyeké ly 
re terülten egy fára akasztatik . mellynek szom
szédságában a’ mieinknél sokkal mérgesebb csí- 
pésü darázsok fészkelnek; ezek póznákkal bosz- 
szűra ingereltetvén, a’ testet csak hamar ellepik 
's rémítő kínzások között újra kisebzik. (Szeren
cse még, hogy szemeit pólyák védik.} —

E’ kínzás Oronoko’ mentében végsőnek lát
szik lenni, azonban más tájakon még szörnyebb 
a’ befejezési szertartás: gazdag lakoma adatik t. 
i. ’s ekkor a’ vizsgálandónak tilalmas részt ven
ni a’ feladott falatokból; mindazáltal nem pusz
ta néző azért, mivel reá is várakozik egy do
hány-nedvvel töltött nagy findzsa, mellynek egy 
húzómba történt kiürítése után , közönségesen 
elájultan vitetik Hamackjába, hol ha kiadja, a’ 
mit bévett, ment a’ haláltól, ellenkező esetben 
a’ legkínosb szaggatások közepette inűl-ki lassan 
az élők’ sorából.

Ha mindezeket képes volt eltűrni, nincs, ki 
orvosi ügyességéről kételkednék, bizton űzheti 
mesterségét füveivel, arcza’ vonaglásival, ének
léssel, ’s az ördög és ettől származó betegségek 
ellen irányzott kurjongatásival. — Az illyen, be
tegeit felettébb zsarló orvostól nem egy könnyen 
lehet valami óhajtást megfagadni, 's ha bár é- 
let nélkül húzza is k i, közönségesen fris vízbe 
buktatott hideglelőseit, nem csökken ez által a* 
lakosok’ bizodalma , csak bűbájos hatalmát, mel
lyel az ürdög ’s a’ nyayalyák felett bír, időről 
időre ismételt (bár kisebb adagú} dohány-nedv- 
felhörpöléssel újítani értse.

Közli M— rúl Gil/a Antal.

A Z  U J  S Á M S O N .
A’ „Le Yoleur4í czímü franczia hírlap egy 

közvitéznek, ki jelenleg az első, franczia vasas 
ezredben szolgál, erejéről következő csodákat
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Textil ; Ezen uj Goliathot Meinnel-nek híjak s 
ícrv neve után hihetőleg nemet születés; üt láb 
's hét hüvelyknyi magas emberszal , izmos, zö
mük testalkatú, szóval: egy valóságos óriás. Mi
dőn haragra lobban, semmi sem képes rontó mér
gének ellentállni; keze a’ vasat mint töredékeny 
üveget zúzza-üssze ’s a’ legnagyobb ’s erősebb lo
vat egyetlen rántással dönti földhez. Múlt júli
us' havában hadnagya őt az ujonczlovak’ aktá
hoz őrnek rendele , de e’ parancsnak magát vak- 
merészen ellene szegezte , azt vitatván , hogy a’ 
sor nem rajta van. E’ zordon nyakasság végett 
parancsold a’ hadnagy, hogy vitessék fogházba; 
de alig zárták reá az ajtót, azonnal neki rohant, 
a’ zárt egy rántással leszakasztá ’s viszont mint 
önmegváltó a’ szabad ég alatt termett. Katona 
társinak hosszas unszolására ’s kérelmére ismét 
kévéssé megjuhászodék , ’s most a’ hadnagy a’ fő 
őrhely’ fogházába viteté őt. De itt csak hamar 
újra megszálló a’ vadság’ szelleme, összetörte 
az ablakok’ vaspálezáit, minden nyoszolyát ha
lomra zúzott ’s a’ fogház’ falain ’s ajtóin ször
nyű vandal-rombolást követett-el. Miután imigy 
viszont kiszabadult, egy földalatti börtön-üregbe 
vettetett, hol ama' véres és fájdalmas sebek mi
att, mellyeket bőszvitézsége áltál kezein ejtett, 
kénytelen lön békével és veszteg maradni.

BÁTORSÁG ÉS LÉLEK-ÉBRENSÉG.

Azon gyarmatlakosok között — mond az a- 
merikai „Bergshire Republican44 — kik Massa- 
chuscttsben Worcester grófságban legelőbb meg
telepedtek, egy Fourpeck (talán YorbeckJ neve
zetű németfi is találkozók. Akkor az erdők’ ’s 
rengetegek’ vad lakóji még nem vouultak vissza az 
emberek elől; és Fourpeck, ki néhány lakostár
sával az erdőben juharfa - ezukor’ készítésében 
foglalatoskodott, hirtelen egy nagy tenyeres tal
pas medvét lát maga mellett. A’ gyanús vendég 
’s a’ veszedelem rögtön eltökélést kívánt; ’s Four
peck e’ pillanatban nem talált egyéb menekheté- 
si módot, mint a’ bozontos szörnynek hátára 
szökni. A’ medve, melly előtt e’ bizodalmas ba- 
rátkozás szokatlan volt, eleinte, a’ mint a’ há

tára fészkelt teher engedte, ijedten futott-meg; 
de mivel mindén mozgás és erőszakos rázás által 
sem ijesztheté-le a’ kullancs v itézt, végre agya
rával dühösen kapkodott maga körül ’s ezt olly 
kíméletlen’ cselekvő, hogy az érvágásra a’nyár- 
galócz’ lábszárain végig folyt a’ vér. De a’ lo
vagláshoz jól értő Német mind e’ mellett hátán 
maradt ’s végre lakostársai is segítségül előter- 
mének ’s a’ fáradt medvét póznákkal ’s doron
gokkal addig kocczanták főbe , mig földhez nem 
terült. A’ Német kevély volt ’s méltán is — hős 
pályázatára, csupán azt kiáltó, midőn ismét ke
véssé megpihent: „Ördög vigye! zabola nélkül 
többé ugyan nem ülök medvére!44

DEM0CR1TUSI CSEPPEK.

Egy árendás , neve’ napjára jött vendéginek 
pusztai lakján mulatságot akara szerezni, ’s a’ 
már menni szándékozó urakat ’s asszonyságokat 
azzal tartóztató, hogy kocsisát mindjárt ebéd u- 
tán Pestre küldötte muzsikusokért. A’ vendégek 
már elunták a’ várakozást, ’s im a’ kocsis estve 
belép, ’s panaszolja urának, hogy ostorát nem 
találja. — „Hogyhogy? tán nem is voltál ben a‘ 
musikusokért ?44 — rá támad a’ házi gazda. — 
„Nem biz én nagy uram ! — viszonzá a’ kocsis 
— hiszen hogy menjek én be Pestre — o s t o r  
n é l k ü l  ?44

Mi van kocsidon ? kérdé az ausztriai vámos 
egy paraszttól. — „Zab van, uram!44 sugá las
san vissza a’ paraszt. — Ha csak ugyan zab az, 
miért súgod azt olly titkolódzva ? kérdé visga 
szemekkel a’ vámos.— „Azért uram! — feleié a’ 
paraszt — hogy a’ 1 o v a im ne h á l l j  ák -m eg , 
mert máskép nyughatatlanok lesznek.44

Szekrényety.

REJTETTSZÓ.
Elseje szómnak jó, de azért nagy kárt is okozhat , 

Meggyóz kard nélkül emberi minden erőt.
Végső tagja után (szükséges az emberi nemnek 

’S föld-üregek terniik) fő taga futva siet.
Köz növevény az egész, köznép réti ’s kedveli fő kép * 

Csip , ha csapod farkat, és feje-veszlve — forog.
Sziget/iy  Antal.

A’ 2dik számbeli rejtettszó: T ö r v é n y .

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



TÁRSALKODÓ;
4 szára P e s t ,  január’ I2dikén 1833.

H A J Ó S  D A^L.

Nézz az élet’ tengerére ,
Nézz hajómra szent remény í 

Siillyedezve hajt rezére 
Keble’ kétes enyhelyére,

’S harmat reszket bús szemé«.

Zordon a’ szelek’ csata'ja —
Felzudúltan küzd a’ hab,

És a’ bánat’ éjszakája 
Fellegén üvöltve — rája 

Barna rémalakban csap.

’S ott a’ messze part’ ölére 
A’ leányka nyögve sír ,

Néz a’ távol’ kék ködére,
Hogy találna kedvesére 

És sebére szálljon ír.

Mint virágnak hervad élte 
A* kietlen ősz’ jegén —

Hajnalát alig szemlélte ,
Már is éjre fölcserélte 

Bíborát a’ b ú , — égés,

Sr.ánd-meg e’ kin’ éjeiébe* —
Szánd a’ küzdőt itt alant)

S*állj-be nyájasan szivébe,
Jer, vezesd szelíd ölébe 

A’ busongó hontalant1!
Vihari/ F.hh

ÉRTEKEZÉS A’ VAUDÉVILLERÓL. 
(Folytatás.)

Szem előtt tartván a’ lyricumnak illy hatá
rozatát, t. i. hogy lyrai költemény mind az, melly- 
nek fő tárgya érzelem: könnyű volna már ebből 
a lyricum’ saját törvényeit, köret ’s fajait ki
tűzni. Az elsőre ne'zve azonban ele'g legyen itt 
•sak annyit mondani, hogy a’ költő fő tárgyul 
érzelmet nem vehet, hanem ha azt nagyobb ’s 
kitűnőbb erőben , intensitásban láttatja, ügy de, 
minél intensívebb az e'rzelem , annál uralkodőbb 
’s annál e g y e t l e n e b b  az. K é t  egyiránt ha
talmas indulat ha rokon, egybeforr, ha ellen

kező, egymást vagy a' subjeetum’ hatását föle
mészti. Továbbá, minél hatalmasb, intensive 
nagyobb az érzelem, annál hamarabb tűnik; a’ 
lélek kiforr és lenyugszik. Végre az érzelem, 
mint homályos kény , ellensége minden tiszta 
speculatiőnak , minden mély és éles elmélkedés
nek ; inkább t ö r e k s z i k  és cselekszik, mint 
vizsgál; saját, természeti jel- és közlőszere a’’ 
h a n g ,  nem pedig a’ sző. Ezek szerint a’ lyrai 
költő , hogy a’ szép’ általányos kivánatinak e’ 
nemben tehessen eleget, különös törvényül ve- 
endi először: hogy a’ tárgy, mellyetalakít, egy
nemű , az érzelem t. i. egy , vagy legalább az 
egykori ’s egy-indulati több közölt fő legyen; 
’s másodszor: hogy ezt az egyet elegendő inten
sitásban ’s fajbeli ktílönségben fesse. E’ végre 
törekvéseit, szándékait ’s igyekezeteit adja in
kább érző emberének ,0 mint elmélkedésit, mel- 
lyeket ez gerjedt állapotban nem igen tehet, ’s 
azon törekvések és szándékok közül is leginkább 
azokat, mellyek- a’ tárgyul vett érzelmet *s in
dulatot legkülönválőbban , ’s legsajátabban jele
lik. ’S ugyan ezek szerint a’ lyrai költemény kül
ső , vagy szóalakjára nézve rendszerint rövid, 
szavai vagy is dictioja egyszerű , de több rhyth- 
musu, verssorai szinte rövidebbek, ’s hasonló 
szakaszokra oszlók. — Illy költeményeket álta
lában daloknak nevezünk, ’s d a l ezen értelem
ben m i n d e n  t i s z t a  l y r a i  költemény; azaz 
ollyan , mellyben a’ fő tárgy érzelem. ’S ezt 
a’ definitiót kell akkor is szem előtt tartanunk, 
midőn a’ tiszta lyrai, vagy dalköltészet’ saját 
körét akarjuk kitűzni; ’s akkor látni fogjuk, hogy 
például a’ rondeau j triolet, madrigal, sonet ’s 
más illyes dal-alaku apróbb versezetek, mellyek 
rendszerint epigrammok lyrai alakban, — igen 
nagy részben szintolly kévéssé foglalhatnak he
lyet a’ tiszta lyrai költemények’ vagy dalok“ so
rában, valamint általában az ódát, elegiát, idyllt, 
balládot, romanceot ‘s más hosszabb , ugyneve*-



14
*ett lyrico-didacticum, vagy romantico-lyricumo- 
kat ide nem vehetni. De ezen utóbbiak’ bővebb 
ismertetéséül vissza kellene menni az e l b e s z é 
l ő poesis’ fejtegetésére, mit itt elmellőzvén, 
lássuk a’ dal’ fajait’s ezek között a’ vaudevillet.

Érzelmek csak fajra és erőre különböznek 
egymástól: de a’ fajkülönség nem alapit külön 
költeményfajt. Azon dal, mellynek tárgya öröm 
vagy remény, szintazon aestheticai (mű- v. szép
tudományi} törvények alatt áll , mellyek alatt 
a’ bút vagy félelmet tárgyazó ; ámbár annak és 
ennek szó-alakja más, mert ez, mint illyes, a’ 
fajbeli legvéknyabb differentiákat is képes sőt 
tiszte kitüntetni. De már az érzelmek’ intensitá- 
sa a’ dalokban külön fajt szül. Midőn t. i. vala- 
melly érzelem — a’ cselekvőbbek kivált — az in- 
tensitásnak bizonyos fokára jött, a’ leiken bizo
nyos mértékben uralkodik, akkora’ szó, mint 
tördelt , articulalt hang nem elégséges többé 
azon érzelemnek kifejezésére, hanem a’ lélek 
segédül veszi a’ szó’ h a n g j á n a k ,  mint az 
érzelem’ legsajátabb ’s e g y e n e s  közlő-szerének, 
egész erejét, lejti (modulálja) azt, ’s a’ költő 
é n e k e t  zeng. — E’ dalfaj, (dal-ének vagy dal 
legszorosb értelemben) melly a’ dithyrambban 
es hymnusban culminál, a’ költői művészetet a’ 
hangmüvészethez csatolván, ezen oldalról egy
szersmind a’ lyrai v. dalköltészet’ végső határait 
teszi. ’S abból, hogy a’ dal-ének bármelly érzel
met a’ hatálynak azon fokán láttat v. gondoltat, 
mellyben az önkényt énekre fakad és fakaszt, 
következnek mind belső mind külső formája’ sa
ját szabályai. Innen különösen az utóbbira néz
ve a’ leggörgőbb nyelv, a’ legtöbb melodiáju sza
vak ’s azoknak legrhythmicusabb illesztései, in
nen a1 r í m és saját mérték , innen a' strophák’ 
egyenlősége ’s tisztább különválása ; innen végre 
az Olaszoknál ’s Francziáknál annyira kedvelt 
ritornellek ’s refrainek , vagy is ugyanazon so
rok* és strophák’ ismétletei ’s a’ musikai főhang 
’s melodiakint visszatérései. —

’S igy épen nem csuda, ha az illy költői é- 
nekhez m u s i k a i  ének is járult, ’s a* dal-ének 
valóban énekeltetett is. De épen ezen körülmény 
és sajátsága a’ dal-éneknek egy másik faját szül

te a’ dalnak, melly már csak arra ügyelt főkép , 
hogy külső szóalakjánál fogvást énekelhető le
gyen , a* nélkül, hogy a’ dal’ \agy dal-ének’ sa- 
ját tárgyára ’s ennek vagy aka melly másnak 
k ö l t ő i l e g  alakítására ’s igy a’ költemény’ lé
nyegi (wesentlich) feltételeire is gondot fordíta
na, __ Ea az illy praetensiv dalokat az előbbiek
kel ellentétben é n e k - daloknak nevezem; ‘s ha 
különben a’ költemény’ lényegi feltételére u. in. 
a’ (belső ideákból támadó) f o r m a ’ e g y s é g é r e  
’s e g y é b  t ö k é l y e i r e  ügyelnek, legyen tár
gyok bármiilyen, a’ költemények’ ’s dalok’ sorá
ban meghagyhatóknak Ítélem, Számok különben 
légió. Ide tartozik névszerint a’ közajkon forgó 
n é p d a l o k ’ ’s más, az egyházi és világi éne
kes könyvekben egyiránt olvasható dal ok* és 
é n e k e k ’ legnagyobb része, mellyek többnyire 
valamelly kedvelt v. alkalmas ariára minden köl
tői czél és tehetség nélkül készültek *s ugyan
azért olly felette ritka köztök a’ k ö l t e m é n y .  
Mind ezekre az említett feltételt kell alkalmaz
ni ’s ha annak meg nem felelnek, énekelje őket 
bár ki vagy hol, a’ költemény’ és költői szép’ 
sorából ki kell zárni.

’S most már igen sajnálom, hogy a’ vaude
ville, mellynek kedvéért tűrte — ha még is tűr
te — az Olvasó eddigi kitérésimet, az ének
dalnak épen most érdeklett fajába tartozik. Ön
kényt megvallom, hogy húsz vaudeville közt 
rendszerint négy vagy öt költemény ’s ezek kö
zött csak egykét költői dal, vagy ének találko
zik; de mór ez a’ kevés is elég tanú, hogy a’ 
vaudeville’ sajátságai nem rekesztik-ki általá
ban a’ költői szépet ’s igy a’ faj annál inkább ér
demelhet a’ műbiróktól ’s általában a’ publicum- 
tól lágyságot, mivel a’ vaudeville egyenesen et
től, a’ p u b l i c u m t ó l ,  vétetik ’s hozzá intéz- 
tetik. —

(Vége következik.)
C » a t á.

EGY KÉT SZÓ A’ FALUSI TANÍTÓKRÓL 
HAZÁNKBAN.

Dicséretes dolog a’ nemzet’ csinosultát, e- 
lőléptét olly figyelmeztetések á lta l, mellyek a* 
fogyatkozásokat elevenen rajzolják, eszközölni.



Hála azért amaz érdemes honfiaknak, kik a* 
Társalkodó S7- és 96dik száma alatt falusi isko- 
1 inkról , gyűjtött tapasztalatikat a’ hazával köz
leni méltóztattuk. Való ecsettel, és őszintén fes
ték ők mind a’ tanítókat, mind pedig a’ tanítvá
nyokat ; és valóban javaslataik, ha azokat köz
divatra méltánylanók, siker nélkül elannyira nem 
maradnának ; hogy inkább a’ jelenkori nem mes
terekből valóságos mesterek, a’ mostani gyér. 
mekrontókból tiszteletérdemlő gyermek-nevelők 
válnának. Nekem azonban ágy látszik, mintha 
a’ tisztelt féi fiák azon tárgyat, melly szemeik 
előtt forog vala, egy oldalról tekintve, ’s így 
vizsgálatukat csonkán ’s hijányosan terjesztők a’ 
nemes közönség’ színe elébe. Nem lesz tehát é- 
pen fölösleges, értekezésöket egy két szóval bő
víteni.

Nem mondom-el Széchenyivel : hogy minden
ben hátra vagyunk; mert középpontunk több je
les intézettel kérkedik; mellyekért hazánk az 
említett nagy férfinak, lángoló hálájával méltán 
hódul, de a’ falusi tanitókra és tanulókra pillant
ván, iszonyú szörnyetek ötlenek elémbe. Ugyan 
is télen forrnak és pezsegnek az iskolában a’ 
gyermekek, mivel a’ szenderedő természet szo
bába szőrit mindnyájunkat; de ekkor mestereink 
inkább falusi nótáriusok, mint tanítók ; sokszor 
egész hetet a’ biróháznál töltenek-el, kivánhat- 
juk-e tehát, hogy sikeresen tanítsanak? — Sok 
gyermeket továbbá ekkor is elijeszt a’ fergeteg, 
é* hasábfát kezében tartva egyik falából a’ má
sikba ; a’ falu’ egyik végéről a’ m isikra (mert 
közönségesen falu’ végén vannak iskoláink) bal
lagni örömmel nem szokott. Igaz, hogy inig a’ 
mester a’ nagy tanácsban ül: a’ helyettes (prae- 
eeptor) oktathatja a’ gyermeket; de maga a’ 
mester is vajmi csikorogva él. — Továbbá nyá
ron a1 falusi gyermekek közül ez libákat, ká- 
csákat, amaz borjukat, lovakat őiiz: csoda-e te
hát, hahogy télen üggyelbajjal szerzett parányi ta
nulmányát nyáron elfelejti, és a’ borjuk mellett 
maga is borjúvá lészen a’ gyermek ? De képzel
jük nyáron is tömve a’ tanuló hajlékot (mert va
lóban nincs ágy}, mit tegyen most a’ tanító? ha 
iskolásit tanitgatja, mezei gazdaságában hátra

marad; ha pedig nyáron csűrbe nem gyűjt, télen 
a’ danász tücsökkel éhséget fog szenvedni; ’s ez 
az oka leginkább, hogy tanúit, miveit ember, 
mesteri hivatalra nem igen áldozza inasát.

En részemről: míg mestereink falujegyzőji 
leendenek ; míg kévét olvasgatnak ; míg szűröse
ink inagzatikat a’ mezőken, réteken nevelik; 
míg jobb fizetést, jobb díjt fáradságukért mes
terinknek nem adunk; míg száraz kenyér mellett 
kell rágódniok: inkább kondász lennék, mint e- 
szemet’s időmet ollyan hivatalra áldozzam, melly- 
nek a’ mai álláspontban illőleg ’s helyesen meg
felelni ember nem képes.

S. Ar.

A Z  O R G O N Á K R Ó L .
(históriai adat.)

A’ legelső orgonát 757ben Kr. sz. után. Kon
stantin, konstantinápolyi görög császár ajándé- 
kozá Pipinus franczia királynak és követje által 
küldő neki , mint valamelly csodálatos hangesz
közt , mellyet még a’ nyugoti tartományokban 
nem ismértenek. Pipinus azt a’ királyi terembe 
vitette ’s igy bizonyos ideig a’ fejdelmi paloták
ban mint magányos udvari ’s mulattató musika 
tartatott; de későbben kitűnő pompa és szertar
tási fény váltvan-fel az egyszerű isteni tisztele
te t , a’ keresztyén templomokban is helyet fog
lalt. így Lajos király, Pipinus’ unokája 828ban 
Velenczei György olasz pap által azon orgoná
nak, melly a’ fejdelmi palotában volt, mását ké
szítetvén, azt a’ templomba viteté-be ; és Vita- 
lianus pápáról mondja Platina : „Vitalianus cultui 
divino intentus cantum ordinavit, adhibitis adeon- 
sonantiam (ul qnidam volunt) organis“ — hogy e’ 
szerint ennek pápasága alatt lett az orgona az 
isteni tisztelet’ hangszerévé. — De sokan viszont 
azt állítják, hogy későbben , — úgymint 1258- 
ban — vették csak be azt a’ napnyugoti gyüle
kezetek, és pedig Marinus Sanutus’ törekedése 
után, kit e’ miatt az Olaszok Toricelli-nek vagy 
orgonásnak neveztek. Leghitelesb amaz állítás . 
hogy az orgonák Pipinustól Toricelliig magános 
udvari hangszerek voltak; mert azt írja Aquinás 
Tamás, mint nagyhírű keresztyén egyházi tanító
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a? 13dík század’ közepén: „a’mi Ecclesiánk nem 
fogadja-be a’ inusikát, mint a’ cziterát és kótás 
zsoltárokat, hogy a’ Zsidókat majmolni ne lát
tassák." — De már a’ 14dik században annyira 
visszaéltek az orgonákkal, hogy ötödfél öles , és 
négy arasznyi vastag volt némelly orgonának 
ii^g sipja. — Zierikse-ben (Hollandiában) 1832. 
elégett pompás templom’ orgonája 51 ezer forint
ba került. Sőt a’ hamburgi sz. Miklós’ templo
mában találkozó orgona , melly lG87ben készült
ei ’s mellynek 71 hangja ’s 32 lábú principálja 
?an angol czinből , 44,125 forintot ér pengő 
pénzben. $1

A’ magyar reformáta ecclesiák kihagyák foly
vást az orgonát az isteni tiszteletből, úgy, hogy 
a5 refonnatiótól kezdve egész 1760ig se Magyar- 
ce Erdélyországban nem vala e’ felekezetnél or
gona hallható. Ekkor kezdenek némellyek, leg
előszer is Erdélyben Borosnyai Lukács János su- 
perintendenssége alatt — de az ő ellenére ’s az 
eeclesiak’ bajára — alattomban ’s lopva csak a’ 
templomba orgonákat vinni, mire a’ megkedvelt 
maróthi harmoniás éneklés-mód ada okot; ’s az
óta mind Erdélyben mind Magyarországban or
gonákat már számos templomban találhatni.

Tereimet M. K . Kálnúról.

A P R Ó S Á G O K .

Jó ízűn ozsonnázott minap a’ H-i vendégház
ban néhány fuvaros paraszt ’s köztök fen-hangon 
’s gyakori bajúszpödréssel horda rakásra utazá
sait, kalandjait, tapasztalatit egy elbocsátott 
bokancsos czigány, ki kevéssel azelőtt tért-be 
oda fáradt utitársával, dolmányos nejével. Lan- 
kadtan panaszlá az asszony elfáradását. „Aha! 
nem pirulsz —-  igy dorgálá bőtorku férje — fá
radságról panaszkodni ? Nem fáradok én bez
zeg ; nincs olly négylábú állat, mellyel én ver
senyt ne utazzam.'* — Mosolygva tekintett rá jó 
darab paprikás szalonnájáról egy ködmönös pa
raszt : „kivált a’ hízott sertéssel, katona uram !" 
igy szólt neki egyszerűn.

Tegnap előtt estve az. ifjú Szélházy A. asz- 
szonyrságnál volt, hol a’ szép kisasszony körül 
csinosan tipizsgált, sürgött-forgott, hazudozott. 
Történik, hogy koppant a’ kisasszony, ’s az úr- 
fi’ éretlenségein kaczagtában eloltja a’ gyertyát. 
Komolyan kezdi dorgálni értté anyja; de legott 
menti az tírfi: „Ah semmi az, édes kisasszony, 
semmi! megesik az okoson is , tegnap épen én is 
olly ügyetlen valók." K. J.

DEMOCRITCSI CSEPPEK.
Egy utas egy stájer paraszt által vezettet® 

magát Stájerország’ regény es bérczein , ’s midőn 
egy hegytetőre felért , kedve jött a’ másik ol
dalon leereszkedni. — „Vigyázzon ám itt ké
rem nagyságod! — megszólitá őt a’ jámbor ka
lauz — mert épen e’ hely en bukott-le minapá- 
ban e g y i k  ö k r ö m is."]

Nagy tűzzel mondá-el az űj 'pap fellengő» 
stylusu beköszöntő-beszédét, ’s az őt értő ’s nem
értő község egyaránt magasztalá szép előadását 
kijöttekor. Egyedül egy öreg asszony dörmögá 
ezt a’ kitakarodó sokaság közt: „alkalmatlan pap 
biz ez; — s e a l u n n i ,  se t a n u l n i  nem le
het tőle."

Egy tanuló elhordozá mindenüvé Pesten e- 
gyik. falusi ismerősét, ’s midőn ez a’ kövezethez 
nem szokva, a’ sok ide ’s tova járásban eltikkadt 
volna, őt — pro coronide — a’ „nagy pipához" 
vezeté-be. — Alig látá-meg itt az idegen, az asz
taloknál körben ülő csinos öltözetű vendégeket , 
igy szólt a’ szokatlan sokaság miatt megdöbben
ve vezetőjéhez: „ejnye, öcsém uram! be sok 
l á r m á s  ember  van itt; nálunk falun a’ t e m
p l o m b a n  sincs ennyi együtt."

Stekrényety.

TALÁNYOK.
3) Egykor levél nélkül ur1 postája lettem,

’S vissza üres nyitott levéllel siettem,
Koetrdf..

2) Rab vagyok én mindig, szabadon bár szálljak előtted.
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llib ián tzky.
A’ 3dik számbeli rejtettszó: Bo r s ó .

Szerkezted H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r . .
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M A D R J G A L O K .  *)

1. ALKONY.
Esthomály teríti enyhe pamlagát,
Nap bíborban rejti hegy megé magát;
Hold szerelmesen süt lágy felhőkön át,
És vezérli nyájas Venus’ csillagát.
Minta’ hold vezérli Venus’ csillagát:
Úgy visz B e l l a  engem földi vészen át.

2. LOTTI11A.
Szeme kék, májusz-ég,
’S lelke mint a’ tiszta lény 
Olly szerény : —
De mit ér, ha szíve jég!
Így a’ legszebb földi lény 
Csalfa játszi éjszakfény! —

Bee  sk ó.

A G G Ó D Á S .
Legyen menuyem sír-utáni 

Boldogsága köny és bú,
Csak egy lányt tudjak találni,

Ki egyhez hív ’s nem hiú;
Csak egyet! ki a’ földi lét’

Édes kincsét, szerelmét,
A’ szív’ magas hó érzetét 

Többek közt nem osztja szét.
Hajh ! de merész kivánatom —
Kár, hogy soha sem bánhatom —

A’ leányszív akkor hív,
Ha nincs több kéz, nincs több szív!

S. B.

ÉRTEKEZÉS A’ VAUDEVILLERÓL.
( V é g e . )

Ugyan-is a’ vaudeville nem egyéb, mint v á- 
r o s i  n é p d a l ,  még pedig ének-dal. Ezt a’ dal
osztályt kelle tehát előbb megállapítanunk, mi
előtt megmondanák, mi a’ vaudeville. Ezen osz
tályt jeleli a’ Franczia közös „chansons“ névvel,

Közöljük e’ két Madrigált, mint ritka terméket a’ 
magyar költészet’ mezején. Illy kecses apróságink még 
eddig nincsenek; óhajtanok azért, hogy’ néha illyes 
miket is vehessünk. A' red.

mellyre nekünk e g y  szavunk nincs; ez az. melly- 
be minden ollyas költeme'nyt vehetni, mellynek 
külseje csak énekelhető lyrai, de fő tárgya nem 
érzelem. Különösen a’ vaudeville* tárgyát a’ vá
rosi nép’ , azaz városi összes lakosság’ saját gon
dolkodása, érzelme ’s cselekedetei teszik. ’S most 
már gondoljunk [olly várost, mint New-York, 
London , Koma , Nápoly es Paris , mellyben a’ 
társas elet az intensitas’ és különfélesés:’ leírna- 
gyobb fokán, a’ városi lakos mint ember es pol
gár az elet’ es status’ minden visszonyaiban , ér- 
dekeiben, erejében e's gyöngéjében, örömiben 
és fájdalmiban ; szóval egészen kifejlett ’s jegy
zett (marquirt) sajátságaiban él és gondolható ; 
milly dús, milly vonzó tárgy! hány kép, cha
racter, jelenet, tett, szokás! mennyi tárgy a’ 
legkomolyabb leczke , a’ legdévajabb elinésség , 
a’ legcsiklandóbb rajzolat, a’ legsarkalóbb gúny, 
a’ legpiquántabb comicum’ ábrázolatára ! A’ cha
racter- és történeti festés’ legdusabb tára , a’ po
litikai, moral (erkölcsi) és életphilosophiai spe- 
culatiók’ egész mezeje nyitva áll itt a’ költő e- 
lőtt, ’s a’ korlát, mellynek magát alája vetni 
kénytelen , vagy is inkább mellyet itt magának 
önkényt szab, az, hogy mindez, ha már köitői- 
leg , azaz belső tökéletes formára alakítva van, 
hangjában ’s külsejében is a’ városi nép’ és élet’ 
színét viselje, annak n y e l v é n  (tehát a'csino
sabb conversatioin) irassék ’s a’ vers d a l - mu -  
s i k á r a  vétethessék, énekeltethessék. Ugyan
ezen korlátok miatt a’ vaudeville, mint dal, leg
kevesebbé tűri a’ tettnek d r á m a i  alakítását*) 
’s az érzelmi és elméleti e x t r e m e k ’ tárgyul 
vételét. így a’ komoly, tiszta, kivált fájdalmas

Vaudeville-, vagy Come'die-vaudevillenek nevezneka’ 
Francziák apró víg- és érzékeny-játékokat is, mellyek- 
nek Parisban 171> 1 óta külön színházuk is van. A’ tárgy 
itt is a’ fővárosi életből vétetik , ’s a’ darabot mindig 
egy vaudeville rekeszti a' játszó személyektől strophán- 
kint énekelve; de természetes, hogy-magát e’ vaude
ville nevezetű vígjátékot is a’ v i g j á t é k’ törvényei sze
rint kell bírálni.
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érzelmek magasabb nyelvet ’s szabadabb musi- 
kát kivannak, mint ez a’ vaudeville-étől kitelhe
tik. Ennek hangja, valamint a’ nagy-városi em
ber, rendszerint derült, v ig , pajzán, libertin, 
fulánkos. — A’ derült n a g y  meg inkább páro
sul a’vaudeville’ szelleméhez; jóllehet nem-egye
nesen ’s csak egyes, merész vonalok ’s mintegy 
odavetett dús ideák által a' költő valamint 
mindenütt úgy itt is mindennemű nagyot, felsé
gest, szívrázót is adhat. Yan a’ költeményben 
sok ollyas, miről a’ műbirók ’s aestheticusok nem 
álmodoznak.

Továbbá a’ vaudeville’ v e r s - a l a k j á r a  
nézve önkényt következik az eddigiekből, hogy 
arra mi n d e n  d a l - v e r s n e m  alkalmas, hogy 
itt különösen a’ rim és rhythmus (Tehát metrum
ra ügyelés} egyiránt szükségesek, ’s hogy az 
egész vers hasonló strophákra ([couplets} őszük
éi , mellyeken az ének’ (aria} cadentiái mindan
nyiszor ismételteinek. Non-plus-ultrának lehet 
itt minden esetre az olasz ottave-rimét tekinte
n i, melly formában aztán a’ stanza’ két végső, 
hasonrimű verse fogná a’ refrain-t tenni. T. i. 
a’ r e f r a i n  saját ’s véleményem szerint, szin
te mellőzhetlen alkotó része a’ vaudeville-vers- 
nek , ’s mint tudjuk, abban áll, hegy valamen
nyi strophát egy u g y a n a z o n  verspár, vagy 
egy külön ’s a’ többinek formájától eltérhető re- 
rain-stropha rekesszen ; vagy előzzön és rekesz- 
szen. Így a’ refrain szükségképen a’ dal’ fő ide
áját, annak szellemi focusát foglalja magában, 
mellyre a’ költő az egy vaudevillebe jöhető sok 
és különnemű tárgyakon lebegtéből vissza-vissza- 
tér ’s ez által azoknak e g y ,  értelmi alakba ve- 
hetőségét tetemesen könnyíti. Akar külön álló 
stropha , akar az egyes stropháknak alkotó vég- 
\ ersei vétessenek refrainül, ebbe — de csak eb
be — még bizonyos szóczifrák, vagy is olly szók 
’s egész verspótlékok is jöhetnek, mellyeknek 
grammatikái, határozott értelműk nincs ugyan,
’s igy alkalmazások is a’ hely- és nyelvbeli kü
lön szokástól függ: de hol egyszer divatba jöt
tek, az ének' (aria} saját jelentőségét szerfelett 
nevelik.

Illyen Béranger-nál:
Vli , vlan , taisez-vous 
Je me venge de deux époux.

( A ’ harmadik férj’ dalából: }
Digue, digue, dig, din; dig din don,
Ah , que j’ aime 
A sonner un baptéme;
Aux maris j’ en demande pardon !
Digue, digue, dig, din ’s a’t. („Kereszteléskor.“)

’S álljon itt mutatóul, még egykét más re
frain Béranger-ből:

Egy agg nőtelen dalából:
Allons Babét, un peu de complaisance,
Un Iáit de poule , et inon bonnet de nuit.

A’ falánk deputatus (Le Ventru}:
Quels dinés 
Quels dőlés
Les ministres m’ont donnés! (bis)
Oh , que j ’ai fait de bons dinés ! —

A’ Madarakhoz:
Je volerais vite, vite , rite ,
Si j ’ étais petit oiseau.

Egy veszedelmes emberhez:
Ah , pour rire 
Et pour tout dire 
11 n’ est besoin ma fői 
D’ un privilege du roi ’s a’ t.

’S már ezekből el lehet némileg képzelni, mii
lyen a’ vaudeville’ musikája. Nem a’ legindula
tosabb, néma’ legjelentőbb, nem a’ legbrillan- 
tabb ’s mesterségesebb az, kétségkívül, de akár
mit mondjanak a’ dal- és tánczmusikát megvető 
symphonia- , quartette-, oratórium- ’s operacom- 
positorok, nincsen az minden hangmüvészeti becs 
és hatás nélkül, ’s akármit mondjanak a’ száraz, 
dugult-fülű philosophusok , vannak a’ derültség
nek , játsziságnak, enyelgésnek ’s iróniának is 
hangjai. —

Az igy korlátozott vaudeville legkülönös- 
ben ’s csaknem kirekesztőleg a’ f r a n c z i a  föld’ 
’s literatura’ terméke. Legelső dalosának Basse- 
lin Oliviert mondják a’ 14ik században. ’S igen 
természetes, hogy a’ Francziánál, ezen elmés 
és eleven népnél, melly szelíd éghajlat alatt ro-
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kon ajkú és vérü milliókban élve, legelébb tanu- 
la és taníta társalkodni; mellynél a’ gondolat’ 
és élet’ nyilványossága, a’ polgári koz- és sze
mélyszabadság a’ lehető legnagyobb erőben é l ; 
mellynek élet és öröm, gondolat és beszéd, te
rem és utcza , franczia és enyim, haza és dicső
ség e g y ;  melly beszélni elmésség, szólani nyá
jasság, vigadni dal, lenni szerelem nélkül nem 
tud ; végre melly az illyen élet’ köz- és tüzpont- 
jául egy Parissal bir, hogy mondómegy illy nép
nél kelle a’ vaudevillenek olly korán születnie, 
’s a’ szakadatlan üzés által most már tökéletes 
kifejlettségben lenni: azt -ha nem mondom is ,  
értik olvasóim. A alóban egy Lullier’ , Bensera- 
de’ , Chaulieu’ , Píron’, Dórát’ , Parny’ , Bouf- 
flers’ vagy egy Colié’ , Aradé’ , Panard’, Beau
marchais’ ’s a’ chanson’ és vaudeville’ költői hő
se’ a’ még élő Béranger J. P.’ munkáit kell ol
vasnunk , ’s a’ franczia áriákat és arietteket hal
lanunk, hogy mind azon szépet és kellemest kép
zelhessük , mi már e" nemben teremtve van, vagy 
még teremthető.

Angol, olasz és német próbákról e’ nemben 
nem szólok; amazokról keveset tudnék mondani, 
ezek a’ keveset sem érdemlik. M a g y a r  da l i -  
c z á k  (igy nevezném én a’ vaudevillet) akkor 
lesznek, ha majd magyar fővárosi elet és játék
szín , magyar csinosb társalkodási nyelv, magyar 
publicitás és magyar hangmüvészet leend. Messze 
és bizonytalan dolgok ; de addig minden próba e’ 
nemben jó , azaz jámbor és hasznos, de silány, 
színtelen és hatástalan marad.

Csaló Iái.
FÖLDES ÚRI JÓLTÉVÓ INTÉZET.

Hogy a’ hangászatnak nagyaink’ körében, 
sőt a’ közép rendben is számos ápolója, ügyes 
gyakorlója van, arra számos bizonyítványok 
szolgálnak; ’s innét méltán sajnálhatjuk, mi
ért nem emelkedett a’ külföld’ példáján indul
va, maiglan egy hangászati eonservatoriuin, hogy 
általa elnyomatnék egyszer azon megrögzött e- 
lőitélet, mellynél fogvást a’ világ a’ Magyart 
művészi pályára alkalmatlannak tartja. Mit te
het igaz akarat és szándék: azt e’ legközelebb 
felderült uj év’ második ’s harmadik napján sze

rencsénk vala tapasztalni. Méltóságos Szirma- 
bessenyői gr. S z i r m a y  I s t v á n ,  jobbágyinak 
tiz árváját ezelőtt mintegy három évvel felfoga
dd, azokat saját költségén tápláltatá ’s ruházta- 
t á ; e’ mellett egy ügyes karnagyról (Kapellmei
ster) gondoskodott, kit Pokorni J. urban fölta
lálván , általa az Ínségnek ’s erkölcsi romlásnak 
kitett apródokat musikára taníttatta. Ezek olly 
dicséretes előlépést tevének a’ derék igazgató a- 
latt, hogy most az év’ első napján ugyan az it
teni társas egyesületben, a’ másodikon pedig a’ 
casinoban hallathatták magokat; köz megelége- 
dés , köz taps követte a’ külön-koru kis hangá
szok’ tehetségpróbáit, melly nekik további; ösz
tönül , széplelkü pártfogójuknak pedig édes hála- 
jutalmúl szolgálhata, ’s ki is tetszék a’ forma
ruhás gyermekek’ önviseletéből,' milly hálás ér
zettel vonzódnak jóltevőjÖkhez. Meglehet, hogy 
e’ látvány több jelenvolt gazdagink’ szivében egy 
hasonló intézet’ alapítását , vagy legalább árva 
gyámolást tárgyazó gondolatot fogantata. Nincs 
eddig rendszeres népnevelő intézetünk, melly ki
kémlelné: hol ’s mi a’ hijány, ’s mi rejtezik ott 
ollyas, melly kifejlésre méltó volna. Míg! a’ ne
velés’ ügyében nem történik javítás, ne.reményl- 
jünk nemzetiséget, ne műveltséget. Adja az apos
tolokat világító sz. lélek fagyainknak azon gon
dolatot, hogy iskoláinkban a’ tudománynak ho
ni nyelven leendő előadása eszközöltessék. Tisz
telet Hellász’ és Róma’ ajkának, általok nyílt 
a’ tudomány’ ösvénye, de a’ jelennek nincs] a' 
holtakkal köze; maradjanak tehat nyelveik is 
csak mellék tudományok gyanánt!

Kovacsuczy.

NÉHÁNY VONÁS BONAPARTE JÓZSEFRŐL.

Bonaparte József (gróf Survilliers), Spa
nyolország’ előbbeni királya jelenleg 65 eszten
dős. Minekutána a’ nápolyi és spanyol királyi 
széket egymás után bírta, a’ közelebb lefolyt 
tizenöt esztendőt Philadelphia’ szomszédságában 
tölté-el egy mezei jószágán , hol egészen egy a- 
merikai termesztőnek (Pflanzer) életrendjét kö
vette. Ő ha nem is a’ legjelesb és kitünőbb, de 
általán fogva a’ legnemesb és szeretetre méltóbb-



2 0

nak tartatik Napoleon’ testvéri között. A’ mos
tani korszak’ természetvizsgálói közt is igen di
cséretes helyet foglal. 1799ben egy kisded fran- 
czia románt adott-ki „Moina“ czim alatt. Nejé
vel , Clary kisasszonnyal Toulonból két leány- 
magzatot nemzett, kiket jelenleg két testvéré
nek úgymint Bonaparte Lucián ’s Lajosnak fi- 
jai bírnak feleségül. Gróf Survilliérs — mint 
mondjak — Londonban egy meghitt társas kör
ben azt beszélte, hogy utolsó mutatásakor Was
hingtonban Jackson praesidensnek is udvarlására 
ment, ki hozzá következendő különös szavakat 
intézett: „Ln a' gróf’ nemzetségét mindenkor i- 
gcn becsültem, ’s a’ mi kegyed’ testvérét a’ csá
szárt illeti, őt én kiváltkép háborúimban utánzó 
példámul vevém.“ — „Valóban , Praesidens ur ! 
— válaszoló Bonaparte József — kegyed Napó
leont igen megtisztelte.“

JAVASLATOK.
Egy, az iskolákból, n a g y  v i l á g b a  lépő ifjú számára.

L Legyenek jó f o g a i d :  mert itt vajmi sok 
savanyú almába ’s fanyar kökénybe kell ha
rapnod.

2. Legyen jó g y o mr o d :  mert itt vajmi 
sok nehéz falatot kell nyelned ’s megemésztened.

3. Legyenek vékony úja id : mert vajmi sok
szor kell azokon keresztülnézned.

4. Legyen erős orrod:  mert vajmi sok tor
mát reszelnek alája.

5. Legyenek erős, vastag t a l p a i d :  mert 
vajmi sokat kell azokat a pallón koptatnod.

6. Legyenek könnyen mozgó v á 11 a i d : mert 
vajmi sokszor kell azokat majd akaratod ellen is 
vonítanod.

DEMOCRITLSI CSEPPEK.
Egy falusi pap mód nélkül dörgött a’ szó

székén Ivánt ellen. A’ paraszt elöljárók meg
ütközve néztek egymásra, ’s alig jövének-ki 1 ’ 
templomból, azonnal körbe állanak ’s néhány 
kurta debatt után elvégezték: hógy , ha illy Ve- 
szedelrnes ember . ^ K á n t o r ,  ki kell őt nyom

ban tenni a’ hivatalból. — Curator ur tehát mind
járt— s ta n  te  sessione— exmittáltatott, hogy 
mondjon-fel neki.

Midőn egy inas a’ vacsora mellett habzó 
champagne-it töltögetne , egy ügyetlen koppantó 
eloltó a’ gyertyát; itt a’ szomjas inas használ
ni kívánván az uralkodó sötétséget, asztalra nyúl, 
egy champagnei poharat megkap, azt hevenyé
ben kiüríti ’s kinyújtott kezével viszont asztalra 
leteszi. Meggyujtatván azalatt a’ gyertya, mind 
a’ vendégek, mind a’ sóbálvánnyá merevült inas 
látják, hogy a’ hosszú champagnei pohár — l e n 
c s é s  t á l b a  van állítva. Szeirényesy.

A N E K D O T A .

B*r*a inedieus egy magát buzgón ajánló új
magyar művész által pecsétnyomót akarván met
szetni, kívánsága ’s tiszte szerint egy Eskuláp, 
eredeti mezitlenségben ’s kigyótekercses pálczá- 
val vala a’ pecsétrézre képezendő ; — de mint el- 
bámula B*r*a ur , midőn a’ barna művész, reme
két — mint mondó — bemutatva, az Eskulápot 
ökülnyi nagy gombokkal felczifrázott atillában , 
széles sarkantyús, rojtos csizmában ’s buzogánnyal 
kezében szemléié kimetszve. Boszankodva mon
dó a’ pharaofinak, hogy nem illy öltözetben járt 
Eskuláp. „Hm — felel a’ művében kevély — azt 
gondolja nagysága, hogy mi nem tudunk ahhoz? 
hiszen most jöttünk Pestrül, eskulába (Eskulá
pot elértve) ott most illyen ruhába járnak.“ 
„Igen, — viszonzá B*r*a ur, — de Eskuláp dok
tor volt ’s pedig nem Magyar.“ „Ah mit! nagy- 
sága csak tréfál! hiszen nem is magyar urak hord
ják a’ magyar ruhát; nem tudja nagysága, hogy 
ez m ost— a’ módi ?“ Árcafy Uíla.

REJTETTSZÓ.
Az egész egy hasznos állat —

Nem magyar hon hazája.
Megfordítva sokkal kisebb —

Zöld erdő laktanyája;
Jeles — virgoncz ugrásáról,

Van sok magyar környéken;
Amaz szolgál utazásra 

Napkeleti vidéken.
m gr.

A’ 4dik számbeli talányok: No é ’ ho l l ó j a .  — Fo g o l y .
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ELTŰNT BOLDOGSÁG. AZ ÚJÍTÓK’ ÉS JAVÍTÓK’ SORSA.

Itt a’ néma bérez’ tövében 
A’ sötétló hars alatt,

Víg moraj’ fellengzetében 
Völgybe egy patak szaladt;

Illatos virág fesellett 
Habtól nedves partjain ,

És a’ gyönge rózsaszellet 
Repkedett zöld bokrain.

Életem' derült nyarában 
Ah! mi kéjjel jártam itt!

Szíva lelkem’ lángzatában 
Bájvirága’ balzamit:

Melly lakom’ hiis alkonyára 
Égi tisztán csillogott,

’S új reményem’ hajnalára 
Bájérzésem elfogott.

Elfogódva — majd csudálám 
Rózsafényü gyöngyeit,

Majd miként a’ lepke, szállám 
Szél-ingatta kelyheit;

’S Édent zárva a1 kebelben — 
Felszivám a’ harmatot,

Mellyet rá csillaglepelben 
A’ szelíd éj hullatott

’S mint a’ csörgedő pataknak 
Kék vizén a’ fürge hab,

Melly körén a’ parti laknak 
Túllebegve messze csáp :

E* szoros kebel’ körének 
Tájin ált úgy csaptam én,

Úszva a’ lét’ örömének 
Szent folyamján , özönén.

Ah ! mulandók mért valának,
Mért valának e’ napok ?

Rózsák! a’ föld’ vándorának 
Mért tovább nem nyíltatok? 

Szánd-meg Ég ! nagy veszteségem’ — 
Szánd az ifjú termetet;

Hagyd viszont derülni nékem 
A’ letűnt gyöngy életet!

Az emberi nem’ azon jóltevőinek , kik hasz
nos találmány vagy újítás által boldogíták az őT 
két többnyire felleértő vagy tökéletlenül felfogó 
világot , majdnem mindig kortársaik’ langyságát 
vagy hidegségét (ha többet nem !} kelle tapasz
talnak magok iránt. Az illy ember- ’s hazabol- 
dogitónak gyakran legjobb baráti is képesek in
dító okait gyanúba hozni *s becsmérlem munkáit. 
Valódi jutalma e’ körülményben, valamiut min
den egyébben is, egyedül azon öntudat lehet, 
hogy kötelességét teljesíti. Fulton Ejszakameri- 
kában , feltalálója a’ gőzhajózásnak, melly ezen 
országban , annak legtávolabb részeit egybekap
csolva , kevés év alatt olly bámulatos változást 
okoza , elég szerencsétlen vala nem értetni ha
zafiaitól. Úgy tekinték ezek őt mint hiábavaló 
javaslatkoholőt, kinek tervei a’ világnak semmi 
hasznot , ’s magának végromlást hozandanak. 
Egy, a’ bostoni erőműtudomány-intézetben , Sto
ry birő által 1829 elmondott értekezés Faltom
nak első nyilványos próbaterekor volt érzemé- 
nyeit eképen festi:

„Magam is hallám (Story szavai} a’ gőzha
jó’ dicső feltalálójától fáradságai- ’s leverő aka
dályinak lelkesült *s megható elbeszéltél. „Mi
dőn — úgymond ő (Fulton} — az első gőzhajót 
ép item New-Yorkban , ezen javaslatomat vagy 
egykedvűleg, vagy mint üres agykoholmányt 
megvetéssel fogadá a’ közönség. Barátim, igaz, 
udvariasak valának, de tartózkodók egyszers
mind; fejtegetésimet béketíirőleg hallgatók, de 
egy bizonyos jelével a’ hietlenségnek arezokon. 
Egész mértékben érzém ekkor a’ költő’ panaszát: 

„Valót hirdetsz bukó hazád’ megmenteni,
’S minden kerül, egy sem segít, e'rt csak kevés.“

Hajóm’ készülése közben az épitőhelyre napon-

Vihary Elek,
#) Truths would you teach, to save a sinking land, 

All shun, none aid ) oil, and few understand.
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kint ki- 's onnan visszajárván gyakran volt al
kalmain a’ kisebb körökbe csoportozott nézők kö
zé keverednem ’s az uj szállító-mű felől külön
féle észrevételeket hallanom. Közönségesen meg
vetés', gúny’ , vagy nevetség’ tárgya valók. A’ 
hangos kaczaj sem hibázott rovásomra ; nem a 
száraz tréfa; nem a’ veszteségek’ ’s költségek’ 
bölcs felszámitgatása ; sem a’ „Fultoni bohóságá
nak fás és szüntelen ismétlése. Egyetlen buzdí
tó megjegyzésre, valamelly sugárzó reményre, 
vagy hó kívánatra soha nem akadtam. Maga a’ 
hallgatás is csupa udvariság vala , kétségeit lep
lezve vagy szemrehányáslt fedezgetve. Elérke- 
zek a’ nap , mellyen a’ próbatétnek véghezmen- 
nie kellett. Keám nézve ez a’ legkisértőbb ’s leg
nagyobb érdekű alkalom vala. Számos barátimat 
meghívtam a’ hajóra , hogy lennének tanúi első 
szerencsés kirándulásomnak. Többen közűlök, 
személyes tekintetből irántam, szívesek voltak 
eljőni; de szemlátomást kelletlen cselekvők ezt, 
lelvén, hogy szégyenemnek ’s nem diadalmam- 
nak leendnek részesei. Jól tudtam én, hogy, 
mint a’ dolog álla , magamnak is több okaim le
hetőnek a’ szerencsés kimenet felől kétkednem. 
Az erőmű uj vala 's roszul készítve ; annak több 
részeit illy munkához még nem szokott erőműve
sek csinálták; ’s egyéb okokból eredhető vélet” 
len nehézségeket is lehete minden hihetőséggel 
várnom. Közeledett végre az idő , melly az in
dulási jelre volt határozva. Barátim csoportoza- 
tokban állának a’ hajófödelen ; félelemmel ve
gyes aggódás fogá-el őket; levert és szomorú csend 
uralkodók közöltök; tekinteteikben csak halsze
rencsét olvasók ’s majd megbántam már erőködé- 
siniet. Jel adatik; a' hajó elindul, megy egy 
darabig, ’s egyszerre megáll, a’ nélkül, hogy 
tovább mozdítható volna. Az előbbi csendet mos
tan elégíiietlenségi morgás, nyugtalanság, sut
togás és vállvonítások követék. Ismételve hal
iam ezeket: „Megmondtam úgy leszen ; bohó egy 
szándék ; bár szerencsésen menekednénk már tő
le.“ Felálltam ekkor egy magasb helyre, és a’ 
gyülekezethez fordúlva előadáin: hogy én nem 
tudnám ugyan, hol a’ hiba; de ha megnyugod

nának ’s csak fél órát engednének, vagy tovább 
fognánk menni , vagy mostanra egészen abba 
hagynám e’ szándéldott utat. Ezen időközt kön
nyen megnyerőm. Lementem ekkor megvizsgálni 
az erőműt, ’s felfedezőm, hogy az elakadást a' 
mű’ egy részének rósz helyzete okozá. Azonnal 
segítve lón a’ bajon. A’ hajó újra mozgásba jött, 
s akadály nélkül folytató útját. Még mindnyá

ján hietlenkedének, ’s lígy látszék , ön érzékeik 
tanúságában sem akartak bízni. Elhagytuk New- 
York’ szép városát; keresztül evezők a’ hegyvi
dékek’ regényes és változatos színhelyeit; nem 
sokára megpillantok Albániának házcsoportit ; 
elértünk annak révpartira; ’s ím még ekkor is , 
midőn már mindent meggyőzve lenni gondoltam 
— csalódás’ martaléka levők. A’ képzelődés meg
semmisítő a’ történt dolog’ hatását. Arról kétke
dőnek már most: valljon még egyszer megeshet
nék-e az úl ; vagy ha megeshetik , kétlék, hogy 
ennek valamelly figyelemre-méltó következése le
hetne.“ — Milly következései lettek azonban e* 
találmánynak már eddig is ! mindenki előtt tud
va van.

Nem épen helytelen tanúságot húzhatnak eb
ből hazánk’ szebb jövendőjének lelkes bajnoki is. 
A’ gőzhajó-feltalálás dicsőségét nem hagyák u- 
gyan nekünk az Ejszakamerikaiak; legfölebb is 
Dunánk ’s Tiszánk várják azzal leendő sűrűbb 
díszesíttetésöket a’ hon’ javára. De van a’ mi 
parlagunkon egy a’ haza’ minden fiait boldogít
ható javítások’ végtelen mezeje, ’s a’ nemzeti
ség’ , nemzeti mívelődés , ’s közönséges jóllétnek 
rejtett kincsekkel megrakott tágas bányája. Ezt 
munkálni, itten erkölcsi ‘s nemzeti felfödüzése- 
ket tenni — ez nálunk a’ jelenkor’ fiainak, min
denkinek a’ maga’ bármilly szűk vagy tágos, sors
vagy érdem-adta köréhez képest megfejtendő dísz
feladatja. A’ hatalmas hatalmaséi, a'kis-tehet
ségű tehetsége szerint, csak — kiki járuljon a’ 
nagy munkához. A’ díj mindenikre nézve ugyan
az : a’ teljesített kötelesség' édes önérzete. A’ 
legutolsó honfi, ki tehetségéhez képest nyújtja 
a’ maga’ elme- munka- vagy pénzbeli fillérjét 
a’ haza’ oltárára, szintolly kiegészítő és sziiksé-
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ges tagja a' közjót előmozdítható nagy egyesü
letnek : mint azon milliomos , ki ezer elmet é k e 
zet hozhat mozgásba a’ maga helyen.

T  a s ne r,

CZEGLÉDEN A’ MEGNÉMULT IPJL ISMÉT 
MEGSZÓLALT.

Fő rgó János nevezetű , Heves vármegyei I- 
vád helységből származott, mint egy 15 eszten
dős ifjú, 1832 martiusa’ 8kán megnémult ’s az 
maradt egész 1833dik január’ 5dik napjáig, e’ 
szerint tehát három nap’ híjával 10 hónapig : kü
lönben ő fiileire hallott, minden kiadott paran
csot j»1 es pontosan végzett, csakhogy nem szól
hatott. Az említett idő alatt ő mint néma önma
gától , a’ szükség úgy kivánván , a’ némák’ jel
beszédét megtanuló, mennyire tőle telhetők. Ezen 
ifjú a’ múlt évi novemberben a’ szegények’ há
zából, többnek ajánlatára a’ papiházhoz véte- 
tett-fel kályhafűtőnek ’s ezen szolgálatát ’s töb
beket is mind ez ideig ügyesen folytató. Elné- 
múlta mind az őrnaga mind kórházi több társai’ 
előadásuk szerint igy történt: hamvazó Szerdára 
következett nap’ az úgy nevezett csonkacsütör
tökön a’ vendégfogadósné, a’ farsangtól elma
radt húst , a’ szegények’ házába küldő; de mivel 
már a’ 40 napi böjt beérkezett, a’ többi szegény 
a’ küldött hús-maradékokból nem evett, kivevőn 
ezen ifjút, ki igen jó étvággyal falatozott belő
lük ’s másnap viranatkor már nem szólhatott ’s 
azóta egészen némává lett. Kigyógyítatása imígy 
történt: mindenek előtt adatott nekie italúl két 
vagy három nap keserű pályinka, mcllybe a l o e  
és m y r r lx a vala keverve, hogy ez gyomrát ki
tisztítaná. Azután mintegy két hétig naponkint 
adatott neki 3 vagy 4 s z e g f ű s z e g ,  hogy azt 
naponkint rágcsálja főkép estve lefeketkor , azon 
ókból, hogy az nyelvét mozgásra ingerlené. Két 
hét múlva, kétszer vagy háromszor éjszakára 
reszelt tormát kötöttek álla alá ’s feje’ tetejére, 
melly őt izzadásba hozó , ’s mint maga mondja , 
lejében s teste’ részeiben nagyon hathatósan mű- 
velkedett, de főkép dicséri a’ s z eg f ű s z e g e t. 
Az említett napon, t. i. e’ f. január’ ődikén, est
ve hét óra tájban mind együtt lévén a’ házi cse

lédek, legelőször is e‘ szókat mondotta-ki: „héj  ! 
mé g  a’ h a s a m a t  is r á gj a az a’ ma gi4 t. i. 
a’ s z e g f ű s z e g ,  mellyet akkor szájában tart
ván , rágogatott. A' némának e’ váratlan meg- 
szóltára minden cseléd megijedt; azután tovább 
folytatva, egyről másról beszélgete, miket látott, 
hallott némasága közben, mellyen mindnyájan 
megörültek, meg főkép maga a’ volt néma, ki 
azonnal téédeire esv én hálát adott az Istennek, 
's fogadást tett, hogy azon napot évenkintineg- 
bőjtölendi. — — Aem volna-e tanácsos a’ si
ketnémák’ intézetében ezen gyógymódotpróbálni ? 
talán a következés, legalább némellyekre nézve 
hasonló foganatot mutatna; mert ha a’ hallást 
nem is, legalább nyelvök’ megoldatását nyerhet
nék vissza, ez is inelly nagy ajándék lenne illy 
szerencsétlen embertársinkra nézve!

*a g y  György.

BELGIUM’ NÉl’KSSEGKltÓL STATJSTIKA1
iSUEUTETES.

Most, midőn a’ belga ügy egész Europa’♦
figyelmét magára vonta ’s még folyvást függő
ben tartja, nem lehet nem érdekes: Belgiumnak, 
a’ mint az Hollandiától különszakadt ’s függet
len státussá alakult, összes népszámát hiteles 
kutforrásból itt megjegyezni. Vandermaelen ur, 
a geographiai intézet’ igazgatója Brüsselben, ki
nek a’ tudományok a’ Statistikára ’s Geographi- 
ára nézve már különféle, igen jeles dolgozást kö
szönnek, kiadá legújabban Belgium’ statistikáját 
is. Ezen munkából kiviláglik, hogy az uj belga 
státusnak azon sok-águ gazdagság, mellyet a’ 
föld és népszorgalom folyaszt, igen boldog jö
vendőt nyithat; ha t. i. a' kormány azon ágyék- 
szik , hogy a’ munkásság’ és szorgalom’ ágai sza
badon ’s akadály nélkül fejledjenek, ’s a’ finan- 
cziakban — szoros gazdálkodás és takarékos ház
tartás áltál — visszaszerzi az egyennrértéket. 
Ehhez első legnyomosb lépés volna a hadi erőt 
békelábra aliitni; mert sajnálkozva tapasztalhat
ni ama’ szörnyű, folyvást nevekedő külünséget, 
melly a’ statusjövedelem és költségek közt mu
tatkozik. Az 183ldiki budget 9,833,143 forint 
fogyatkozást bizonyít, uz 1 S32ki budgetből pedig
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19,372,121 forintnyi hijány tünik-ki , mellynek 
pótlását a' belga kormány 48 millió forintig vett
kölcsönpénzzel eszközle.

Leírjuk tehát most Belgium’ összes népessé
gét , kiilönvéve mindegyik, ahhoz foglalt tar
tományt, úgy a' mint 1831 ben megállapittatott; 
megjegyezzük egyszersmind azon várasokat is , 
mellyeknek népszáma 10,000 lelket meghalad :

1) A n t \y e r p i tartomány bír összeleg 347,590 
lélekkel. — Ebben Antwerp városa 72,962; 
Mecheln 23,747 ; Lierre 13,150; Turnhut 
12,511.

2 3 J ) é l b r a b a n t i  tartomány öszvesen 556,046 
lélekkel. — Ebben Brüssel 98,279; Löwen 
25,643.
IN y ug o t f  lan  d r iá i  tartomány 603,214 

lélekkel. — Ebben Brugge 41,472; Osten
de 11,390; Thielt 11,509; Poperingen 10,044; 
Ipern 14,958; Courtray 19,124.

43 K e l e t f l a n d r i a i  tartomány 733,938 lé- 
lekkel. — Ebben Gent 83,783; lienaix 12,069; 
Alost 14,791; Lokeren 16,096; St. Nicolas 
16,386; Zele 10,078.

53 H e n n e g a u i  tartomány 608,524 lélekkel.
— Ebben Mons 23,062; Tournay 28,919.

63 L ü t t  i ch i tartomány 371,568 lélekkel.—
Ebben Lüttich városának 58,358; Verviers- 
nek 19,465.

73 L i m b u r g i  tartomány 383,395 lélekkel.
— Ebben Maestricht városnak van 22,000 
lakosa.

83 L u x e m b u r g i  tartomány 301,608 lélek
kel. — Ebben maga Luxemburg számlál 
11,242.

93 Na mu r i  tartomány 211,544 lélekkel. — 
Ebben Namur város 19,287. —

’S imigy Belgiumnak népessége összeleg Jan. 1- 
sőjén 1831. 4.082,427 lélekből állott. — Előre- 
bocsátván, hogy azon határokra nézve, mellye- 
ket a’ nagy hatalmasságok Belgiumnak kijeleltek , 
semmi változás nem történetid, a’ fentebbi szám
tó l le kell vonni a’ diekirchi, luxemburgi járá
sok’ £arrondissement3 népszámát, Buremond’ la

kosinak nagyobb részét, felét Maestrichtnek ’s 
egy csekély részét Neufchateau-nak is; — ’s 
ekkor azután a’ belga status’ saját népszáma tisz
tán kitetszik. Ama’ hivatalos jegyzéknél fog- 
vást tehát, mellyből a’ fentebbi kivonást közöl
jük , nyilványos : hogy Belgium’ népességét Jan. 
lsöjén 1831. három millió, nyolez száz tizenhét 
ezer lélekre lehetett becsülni. — E’ status tehát 
népszámra majd szintolly erős, mint Svéczia ’s 
a’ mostani Lengyelország; csak kévéssé kisebb 
mint Bajorország és Sardinia; nagyobb Portugál
nál , ’s ha kivesszük az 5 főhatalmasság’ biro- 
mányit, nem különben Spanyol-’s Törökorszá
got ’s a’ két Sicziliát, — nagyobb minden egyéb 
státusnál Európában.

DEMOCRITUSI CSEPP.

Pesten a’ redoutei ruhatárban ^Garderobe3 
történt nagy zavarkor, utóbb kiki maga volt kény
telen beadott ruháját kikeresni. — Z# ur is te
hát egyik kezében gyertyát , másikban numero- 
ját tartván a’ ruhatár’ párkányára felhágott, ’s 
addig kutatott az ott függő ruhák közt , míg kö
pönyegére csakugyan rátalált. Midőn e’beli örö
mét hangos szóval jelentene'-ki, egyik ismerőse 
igen kóré, hogy mivel már fenn áll a" párkányon, 
keresné-ki az ő köpönyegét is, és Z* ur erre is 
szerencsésen ráakadt; ’s most egy harmadik is
merőse kéré-meg szintazon szivességre. — ,,T e 
sem  mi r e  v a l ó !  — rárivalt ekkor egy régen 
ott ácsorgó idegen ur, ki őt ruhatárnoki segéd
nek gondolá — maj d  a d o k  én n e k e d ,  csak 
ne keresd tüstént elő az enyimet is!i4

Szekrényesy.
REJTETTSZÓ.

Az egész, két tagból álló,
’S öl ök’ hasznos eszköze ;

Fejétvesztve , az országnak 
Dolgához is van köze.

A’ végső tag , jnhnyájadhoz 
Igen igen szükséges,

Különben az, sajttal ’s vajjal 
Jövedelmet nem keres.

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

V. s.
Az 5dik számbeli rejtettszó: Teve .
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DOUVILLE’ UTAZÁSAI AZ ANGOL KRITIKÁNAK 
BÍRÓSZÉKE ELŐTT.

Francziaországban — mint az olvasó viliig 
a’ külföldi hírlevelekből meg emlékezni fog — 
egy, ezer franc értékű arany érdempénz volt a’ 
legnyomosb geographiai fölfedezésért jutalmul 
kitéve. E’ szép jutalmat a’ geographiai társaság 
Parisban Douville urnák, mint ki Afrika’ bel ré
szeiben legjelesb fölfedező utazást tőn, itélé-el. 
Douville ur kiadá utazásit 3 kötetben, kőre nyo
mott földképekkel ’s toldalékokkal. A’ „Foreign 
Quarterly Review“ angol haviirás, nem csak 
hogy ezen utazónak előadásira igen nyomos két
ségeket támaszt, hanem munkájában még szá
mos helyekre is utasít, hol az magának ellent 
mond, a’ valót meghamisítja, 's kimondja kere
ken, hogy Douville ur megcsalta az egész tudós 
világot. ,,A’ geographiai társaságok Párisban és 
Londonban (mond az érintett Review mint erő
sen fegyverzett támadó; ’s váratik, hogy Dou
ville ur szint úgy erős védfegyverrel verje vissza} 
őt tisztelet ’s érdemjelekkel halmozták. Valóban, 
pirulunk azon tudós egyesületekért, amilyeket 
illy világos csalás, illy kézzelfogható hazugság 
elámithatott. — A’ mi a’ londoni geographiai 
társaságot illeti, az még némileg menthető ; mert 
mint is tehetni-fel, hogy olly tisztes tudós fér
fiak, kik rendszerint csak hasonló komoly sza
bású ’s erős charakterü személyekkel állnak kö
zösülésben , illy példátlan szemtelenséget gya
nítsanak ’s legyenek arra nézve szükséges elővi- 
gyázattal? — De a’ párisi társaság némelly te
kintetben osztályos lön a’ csalásban ; mivel Dou
ville’ utazási adatait egy commissio által meg
nézető ’s biráltatá, vagy legalább szinlé, hogy 
úgy cselekszik ; ’s imigy a' koholmányra dicsé
rettel halmozott jóváhagyás által , melly mint 
előszó díszéig a’ három kötet e lő tt , a’ hiteles
ség’ bélyegét nyomta. A’ társaság önmagának ’s

1833.

a’ publicumnak is tartozik azzal, hogy nyilvá- 
nyossá tegye: mi módón történt niegesalatása. 
Douville ur pedig, — úgy hisszük — rövid idő 
alatt valamennyi fényes fölfedezésit ezen egyet
len egyre fogja szorítva látni: hogy a’ tudós vi
lág nem sokáig csalathatik-meg.“

A’ Review a Douville ellen támasztott vá
dat következő három pontra húzza-össze: 1}
Hogy második utazásának elbeszélése (az e l s ő t  
Loandától a’ portugáli birtokrészek’ főhelyétől 
Bihé és Cunhinga-ig, s innét vissza; melly uta
zás csak nem tizenkét hónapba telt, a’ kritikus 
még authenticumnak hagyja} csak holmi kevés 
gonddal halomra gyűjtött anekdotákból, utazá
si napkönyvtöredékekből ’s Pompeirok’ vagy u- 
tazó kalmárok’ ’s mulatti rabszolgakereskedők 
szájából kilesett alaptalan hírekből áll ’s hogy kö
vetkezőleg az egész csupán olly emberek’ tudosí- 
tásiból gyüjtetett-össze, kik valamint őszintesé
gükre úgy értelmükre nézve sem érdemelhetnek kü
lönös hitelt. 2} Hogy Douville azon jól kifőzött 
cseles szándékkal i rt , hogy hiresztelt fölfedezé
sit keletszakra Páristól egészen az egyenlítőig 
(aequator} ’s a’ délvonal’ (Meridian} 25°ig, melly 
közepeit megy Afrika’ szivén keresztül, terjesz- 
sze-ki. 3} Hogy Douville ezen czéljának elérhe
téséül a’ híreket, mellyeket tudaklási által ösz- 
szegyüjteni képes volt, mind meghamisí totta, az 
utazási tudósításokat olly tartományokról ’s föld
tájakról , mellyek igen távol feküsznek egymás
tól , rendetlenül együvé zavarta; ’s hogy kohol
mányinak szövevényét bizonyos való színnel ru- 
házza-fel, csillagászi vizsgálatokat mellékelt a- 
zokhoz, mellyeket állítása szerint ugyanazon he
lyen tett, de a’ mellyekben a’ helyett, hogy valami 
való és alapos tetszenék-ki, csak vastag tudatlan
ságát árulja-el. — Hogy a’ kritikus a’ Douville 
ellen támasztott vád’ igazságát megmutassa, tiz 
tanúbizonyságot hoz-fel, mellyek közül a leg-
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liyomosbak imezek: A’ ki 3500 angol merföldnyi
utazást tesz barbarus népeken ’s országokon ke
resztül , az köteles olvasóinak előszámlálni azon 
módokat, mellyek által ke'pes vala illy számta
lan akadállyal összefüggő nehéz merényletet ki
vinni. Douville erről mindvégig hallgat. Első u- 
tazásában neje ’s 280 negerszolga követte őt, mi
alatt egy még tetemesb kisérő sokaság az ő költ
ségén Bihé és Cassanschiba előre küldetek. Má
sodik utazásában kísérete 500 negerszolgából ál
lott; azonban azt egy szóval sem említi, minő 
feltételek alatt vévé őket szolgálatjába. Csak 
mellesleg ’s futtában értesít bennünket, hogy a’ 
Pompeirok egy terhhordónak sokszor egy napra 6 
francot’s felül kénytelenek fizetni; más helyen is
mét e’ napi bért jóval alább szállí tja’s a’ terhhordó 
1 franc 25 centimmel is megelégszik. Ha tehát 
most ezen adatok szerint a’ költségeket felszá
mítjuk, azt fogjuk találni, hogy egyedül kisére- 
tére naponkint 375 egész 625 francot fizetett, 
következőleg ama’ 25 hónap alatt, mellyeket az 
expeditióban töltött , csupán a’ szolgákra tett 
költség 375,000 francnyi sommára nőtt. Azon
ban Douville urnák még egyéb kiadásai sem le
hetőnek csekélyebbek; ő mindenkor bőkezűnek 
mutatja magát , mindenért kétannyit fizet mint
sem kívánnak, gazdagon ajándékoz; ezen aján
dékok közt igen sokszor hadvezér ’s ezredes-dísz
ruhák is találkoznak, nem különben kard, pus
ka, posztó, liqueur, bor, rum számtalan mennyi
ségben. Ha még ehhez egy kis fegyveres sereg’ 
élelmére megkívánt kiadásokat is vetjük: akkor 
az egész költség egy iszonyú sommára nevekszik; 
’s hinni majd alig lehet, hogy egy privát em
ber képes legyen utazási vágyának olly gazdagon, 
olly fejdelmileg áldozni. — Mindazok, kik afri
kai utazásokat már olvastak, tudni fogják, milly 
bajos és nehéz a’ világnak ezen bárdolatlan ré
szében , hol a’ civilisationak és szorgalomnak ed
dig egy hajnalsugára sem látszik, élelmet besze
rezni. Mert jóllehet e' földet a’ természet an
nyira megáldá , hogy rajta emberi kéz’ szorgal
ma nélkül is minden megterem : de ugyan ezáltal 
lesz a’ lakos tunya ’s olly mértékben gondatlan, 
hogy eszébe sem jő , valamit a’ szükségek’ eseté

re csűrbe gyűjteni. Tuckey kapitány és útitár- 
sai ott a’ szó’ igaz értelmében élelem’ szűkéből 
vesztek-el. Hanem Douville ur , noha ő maga is 
néhány helyen a’ belföldiek közt érinti az élés
nemek’ fogyatkozását, mind e’ mellett csak egy 
szóval sem emlékezik azon bajról és nehézségről, 
mellyekkel e’ tekintetben neki is szintúgy mint más 
halandó utasnak , küszködnie kellett. Epen olly 
mélyen hallgat azon csuda módról, melly szerint 
kis táborát, az ő mulattjait, az ő Mani- és Bi- 
hé-negerjeit fenyítékben ’s engedelmesség’ pórá
zán tartá ; hallgat mint viheté véghez : hogy olly 
emberek, kik közönségesen törzsöktelepjök’ ha
tárán ki nem mernek lépni, félvén, hogy elfo
gatnak ’s mint rabszolgák eladatnak, őt annyi 
ezer mérföldre legkisebb morgás és ellenszegülés 
nélkül bárány szelídséggel kövessék. Azonban 
Douville ur ezen kétségek’ rögeit még némikép 
erős észfegyverrel kiegyengetheti ; sokkal nehe
zebb leend neki amaz ellenmondások’ szövevényi- 
ből menekedni, mellyekbe magát időjegyzetek 
által bonyolító. Ezen idő-jegyzetek mindannyi 
költött adatok ’s csupán azon czéiból tétettek, 
hogy velők az utazásban lefolyt igaz időhatárt 
elleplezze. Mert mint lehetett volna különben 
elhinni, hogy ő Paris’ keleti hosszának egész 
25°ig előrenyomult. Illy ellenmondások többes 
példái közül, ’s különösen mellyek a’ munkájá
hoz függelékül adott csillagászi ’s meteorologiai 
vizsgálattáblák ’s maga a’ textus közt mutatkoz
nak , a’ Review még e’ következőt is felhozza: 
Miután Douville aug. 13kán Cuffua-tengert el- 
hagyá, 30kán megérkezik Mucangana-ba, hol őt 
igen erős forró-láz szallja-meg; hanem rövid i- 
dőn viszont felgyógyul, ki-kirándul a’ vidékek
re, megtekinti az ónbányákat, tanítja a’ belföl
dieket: mikép kell az érczet olvasztani, az ol
vasztó kemenczéket építni, fúvókat készítni a’ 
kovácsok’ számára ‘s a’ t.; köztök tartózkodik 
huzamos ideig, hogy lássa tanításának sükerét, 
’s végre elhagyja Mucangana-t sept. lsőjén vagy 
is e l é r  kéz  te u t á n  m á s o d  napra.  — A’ 
Review , Douville’ könyvében többes helyekre u- 
tasít, mellyek az utazónak vastag tudatlanságát 
árulják-el, különösen felhoz egy helyet, hol Dou-
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vilié egy folyónak szelíd-csendes meneterői be
szel , — egy folyónak, melly állítása szerint 
egy lieue alatt 6—7 toise-nyit fu t; egy futás 
tehát, meliy a’ legkisebb folyamoknál is mindent 
magával ragadó ársebesse'get bizonyítna. A’ Po 
vize i t t , hol egy angol mérföldre csupán 6 hü- 
velyknyi esése van, három angol mérföldét fut- 
be egy óra alatt. Azonban Douville ur meg en
nyivel sem elégszik-meg ; ő irói csndavesszeje'vel 
a’ folyamoknak még hegy-ellen futást is enged. 
Port Hunga’ magasságát Coanza’ partján 472 toi- 
se-ra tesz i, mig állítása szerint a’ Cango folyó
nak a Loanzába ömlese (̂ az említett várason va
lamivel felebbj csak 334 toise-nyi magassággal 
bir. Továbbá ha az utazó a’ Cobige-n, Coanza- 
nak fő mellek folyamán mintegy 3 — 400 angol 
mérföldét fölfele megy, annak partján Ocundes- 
sa e's Magnunen falvakra talál, mellyek 231 és 
219 toise-al magasabban feküsznek a" tenger - fe
lületnél, azaz legalább 100 toise-al alantabb, 
mint Port Hunga. Eddigien a’ physica geogra- 
phia’ eldönthetlen alapeivenek ismertetek, hogy 
több folyó egyazon tengerből egyszerre nem e- 
redhet, vagy legalább nem messze folyhatnak 
egymás mellett, a’ nélkül, hogy egyesüljenek. A" 
Douville által fölfedeztetett ‘s leirt Cuífua-ten- 
ger ebben igen nevezetes kivételt bizonyít. Az 
utazó t. i. annak keleti partjáról egy folyót Öm- 
leszt-ki, melly irányát észak-kelet felé veszi; 
az ellenált fekvő partra pedig egy tavat helyez, 
mellyből egyszerre hét folyó ered, ’s e’ folyók 
a" helyett, hogy egyesüljenek , mindinkább tá
voznak egymástól, ’s iszonyú földtérségeket fut- 
nak-be. Illy állítás ellentmond minden eddig kö
zösen megismért természeti törvénynek, ’s a’ 
Culfua-tenger itt ama’ [JVilus-tengernek látszik 
lenni, mellyrői Lopez emlékezik, ’s honnét A- 
frika’ valamennyi nagy folyóinak kelle hir után 
szakadniok. De ez méghagyján! Douville ur a’ 
holddal vall leginkább kudarczot, ez szarvazza- 
meg kitünőleg az utazó’ szellemét. O jul. 25kén 
mint állítja, az említett Cuffúa tengernél azt vé
vé észre, hogy a* hold , melly ezen éjszakán vi
lágított , a’ viz’ felületén nem tükrözhető magát, 
mivel azon felület vastag enyű-kéreggel vala be

húzva. De a’ könyörületlen angol kritikus zor
don kézzel romboija-össze Douville szép holdvi
lágod éjszakáját, azt inutatván-meg, hogy jul. 
25ken a hold nem is világított, mivel az már 
négy órával a’ nap . előtt lenyugodott’s ezen dél
vonal (Meridián^ alatt csak reggeli 3 órakor jött— 
fel; a mi tehát a’ leirt éjszakának fölségétnem 
igen emelhető. Épen olly tarkán járja-ineg Dou
ville ur egy holdvizsgálatával, mellyet Yanvo- 
ban a’ Muluak’ fővárosában sept. 28kán 1829 tett; 
mert szerencsétlenségére ugyan eznap holdujság 
volt ’s az ábrándozók’ ’s szerelmi betegek’ pla
nétáját látni sem lehete. Mivel Douville ur az
zal dicsekszik , hogy az N* Dunda vagy abunda- 
nyelvet jól érti ’s beszéli, tehát a’ kritikus még 
e’ tárgyban is nyakára tör , ’s a’ szójegyzékben 
tömérdek elcsavart ’s kontáritott szavakat jelel- 
ki, mellyek egészen úgy vannak leírva, a’ mint a- 
zok rosszul 's fonákul a’ mulatt-rabszolga-keres- 
kedők’ szájából jöhetének.“ —

Illyen ’s több egyéb bizonyítvánnyal lép-fel 
a’ bíráló Review, hogy sanyarú Ítéletét Douville 
ellen alapossá tegye. — Noha Douville ur’ men
tő válaszát ’s a’ párisi geographiai társaság-ét is, 
(ánelly e’ veszedelmes gonosz pörben védenczével 
egyaránt szenvedj még előbb be kell várni: még 
sem lehet az olvasó világnak, már csak azon 
szarvas tévedéseknél ’s ellenmondásoknál fogyást 
is , mellyeket a’ Review itt fölfedezett, kétség
be nem hozni Douville’ őszinteségét, kit a’ leg- 
kimélőbb esetben is, ha t. i. az itt gáncsolt hi
bák csupán vigyázatlanságból csúsztak volna köny
vébe , egy több mint franczia könnyelműség’ vét
ke fog terhelni.

ÚJABB LÁTVÁNY AZ ÉGEN.

Azon égi tüneményen kívül, melly multnov. 
J3kán majd egész Erdélyben látható volt, s mel
lyet mi múlt évi Társalkodónk' lOOdik szama a- 
latt közöltünk, még egy másik nem kevésbé 
szép és ritka — mutatkozott nov. 17kén ns. Kü- 
küllő vármegyében; látták ezt különösen a he- 
jasfalvi hídnál dolgoztató két megyetiszt, az épí
tő pallér ’s igen számos kézimunkás. Az erdélyi 
Nemzeti Társalkodó’ jelen évi számában ezen kü-
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Ionos tünemény egyebek közt igy festetik-le : Az 
idő aznap igen borongős volt, vastag sötét felhők 
lepték-el szerte a’ láthatárt, csupán az ég’ köze
pe’ táján , hol a’ felhők’ szélei puszta szem után 
egy, átmérőben 20 ölnyi tökéletes kerek kört ké
peztek, mutatkozott belől az ég’ szép tiszta kék
je. Nem messze ennek délszaki szélétől, világított 
felleg alól a' valóságos nap, ennek háta mögött nem 
igen távol, kelet- és nyugotszakra egymás’ ellené
ben, két ál-nap (TattyunapJ látszott a’ fellegek’ 
sötétjén olly tökéletes ábrázolatban, hogy a’ va
ló naptól alig lehete megkülönböztetni. Mindegyik 
alnapból két fejér zsinór ment-ki, ’s délről éjszak- 
nyugot és éjszak-kelet felé görbültökben keresz
tül vágták egymást. Ez álnapokból kilövellő fejér 
zsinórok’ végei éjszakon megvastagodtak ’s fe
kete szint váltván , még a’ sötét felhőkön is egy 
nyilván kitűnő nagy fekete keresztet képeztek. 
Ív tünemény’ fönségét nevelte még három igen 
gyönyörű szivárvány, mellyek a’ nap előtt, ke
letről nyugotra az egész láthatárt áltövezték. 
Kettő e’ szivárványok közül az ég’ tisztáján is 
általfolyt, de színük’ elevensége itt kévéssé el- 
bádgyadt; egy pedig , melly a’ naphoz legköze
lebb mutatkozott, nem annyira rendes abroncs- 
alakzatu szivárvány v o lt, hanem inkább egy — 
fellegekre kiömlött varázs szépségű szin-tenger. 
E’ különös égi látvány déli 1 órától napalko- 
nyatig tartott.

GARRICK ÉS MONSEY.

Londonban nem rég sajtó alól kijöttek Sir 
John Taylor hátrahagyott írásai e’ czím alatt: 
„ E m l é k e z e t e k  é l e t e m b ő l “, mellyek közt 
következendő még isméretlen anekdota találko
zik Garrickról: „Egy délután , mellyen Garrick 
dr. Monseyt várá látogatónl magához, paran
csoló szolgájának, hogy vezesse őt a" hálóterembe, 
hol Garrick azután hálósipkát vont fejére , ru
hástól ágyba feküvék, nyakig betakaródzott ’s 
halálos betegnek színié magát. Mivel Garrick e- 
zeo estve mint Lear király vala fellépendő , te
hát Monsey ur nem kévéssé csodálkozott ’s kér-

dé : „ ha a’ színdarab megváltoztatott-e? Garrick 
elbeszéld most egy súlyos betegnek nyögellő pa
naszos hangján, hogy állapotja sokkal nyomo- 
rúbb mintsem ma a’ játékszínen fölléphessen ; a- 
zonban szerencséjére egy Marr nevű idegen né
zőjátékos érkezett légyen , ki hozzá termetre , 
arezra és szóhangra csodálatosan hasonlít ’s ez fogja 
szerepét ma játszani; ő hiszi, hogy a’ publicum 
e’ személycserét nehezen veendi-észre. Itt Gar
rick tetteté magát, mintha fájdalma mindinkább 
növekednék, ’s kéré Monsey urat, hagyná-el 
most ő t , mivel terhes neki minden szó, talán ha 
egyedül leend, kévéssé majd elalhatik, ’s itt 
egyszersmind vendégét barátságosan felszólító, 
hogy menjen-el ma a’ színházba, ’s hozza majd 
hírül neki: mint vivé szerepét az idegen színész. 
Mihelyt a’ jó Monsey a’ teremből eltávozott, 
Garrick tüstént ágyából talpra szökött s ment 
a’ színházba. Monsey jelen volt a’ játékon, ’s 
nnm tudható, mit mondjon vagy gondoljon ama’ 
csodalatos hasonlatosságról, mellyet Marr és 
Garrick közt látott. De mivel úgy találó, hogy 
a’ publicumból csak egy individuum semütközik- 
ineg a’ pseudo-Garrickon, végre azon gondolatra 
jőve, hogy talán bizonyos utón módon megját
szatott, ’s azért a’ játék’ végével tüstént elsie
tett Garrick’ szállására. Mindazáltal ez már őt 
megelőzte ’s midőn Monsey a’ terembe lépett, már 
Garrick ismét betegen ’s nyögdelve fekütt ágyá
ban , úgy hogy a’ szegény doctor alig inenekhe- 
tet.t álmélásából. Garrick’ néhány barátja, kik 
hasonlókép a’ színházban jelen valónak, nem 
győztek a’ játék alatt Monsey’ zavarodasán ele
get nevetni, ’s végre a’ doctor maga is nevetett, 
midőn a’ dolog’ mibenlétét megértette ; erősen 
eltökélő mindazáltal magában , hogy kedvező al
kalommal a’ kölcsönt visszaadja.

REJTETTSZAVAK.
Fó tihoz illik egész; fej nélkül tiszteli nó is ;

„ Végbetüjét vesztvén , hoz majorodra veszélyt.
Ribiámzky,

Tudja paraszt: mi. Viszán költés1 neme, tudla Horácz: mi.
II. A. L.

A’ Gdik számbeli rejtettszó: Fo ko s .

— Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ1832DIK ÉVI CZÉKLA-CZIKORIJSZT-KÉSZÍTÉS’ 
KÖVETHEZMENYEI NAGYFÖDÉMESEN 

ÉS BÁTORKESZ1N.

A’ siker , mellyel a’ honi szorgalom’ legítt 
érintett ága gyakoroltatott, ’s a’ haszon, mel- 
lyet hajtott, a’ következőkből tisztán ki fog 
világlani:

j \a  g y - F ö  d e'm e s e n 10S pozs. mérőnyi 
földtér volt beültetve czékla-rászával. Itt (egy 
pozs. m-nyi földtérre, csak középszerű tenyészet 
után is 250 mázsát számítva} 27,000 mázsányi 
termést várhattunk; de fölszedett czékláinkból 
nem mérheténk többet 3,500 mázsánál, követke
zőleg a’ reménylett termés 23,500 mázsával csök
kent. — B á t o r k e s z i n  150 pozs. mérőnyi volt 
a’ beültetett czéklaföld; itt is egy pozs. m-nyi 
földtérre 250 mázsát számítván, a’ termést 37,500 
mázsára tehettük; de csak 8,500 mázsát szedhe- 
ténk ’s igy reményünk 29,000 mázsával csalt-meg.

Tapasztalt, értelmes gazdák, kik czéklater- 
mesztéssel számosb évig foglalatoskodtak, alig 
fogják e’ szűk, hijányos termést hinni; magam 
sem kereshetem ennek egyedüli okát az eleinek’ 
balságában , u. m. huzamos hidegben és száraz 
nyárban; sőt kész vagyok megváltani, hogy a’ 
sovány termésnek oka inkább a’ föld’ hijányos 
elkészítése volt. A’ tapasztalás az idén megtaní
tott engem ’s nálunk mindenkit, hogy azonegy 
földben egyazon időjárás mellett a’ legapróbb’s 
parányibb czékla termett, mig a’ kellőleg elké
szített földből általányosan 10—12 fontos répát 
szedtek; egyes darabot pedig nem ritkán 18—20 
fontosat is. — Itteni tapasztalásból merített ta
núság tehát ez: adjunk a’ czékla alá jó , porha- 
nyósra készített földet, ’s a’ czékla minden idő- 
balságon kifogand.

Ha a’ termesztésre fordított erőt számba vesz- 
szük ’s a' beültetett földet 2 pengő forint haszon
bérrel számítjuk mérőnként, nem feledvén a’

1833.

gyártási költségeket is , k i a d á s ’ neve alatt e- 
sik N. F ö d é m e s r e  3576 pengő ft. B á t o r -  
le e s z  ire  4820 p. ft. összeleg 8396 pengő forint.

Idei gyártásunk, a’ min csak nem bámulni le
het, 5 pcentualis hasznot fizetett ezukorlisztben, 
’s igy majd kétszer annyit mint tavaly ; lisztünk 
e’ mellett nem csak szaporodott, hanem millyen- 
ségre is sokkal jobb és kellőbb; általában szól
va: évünk a’ jó ügy’ tökéletesbítésére igen ta
nító lag forgott-le. A’ mondottak szerint, termett 
c z é k l a :  N. F ö d é m  e s e n  3500 mázsa; B á- 
t o r k e s z i n  8500 mázsa; összeleg tehát 12,000 
mázsa. Ebből készült c z u k o r 1 i s z t : N. F o
ri érne sen  142 \  mázsa; B á t o r k e s z i n  380 
mázsa, összesen 522£ mázsa; következőleg 12,000 
mázsa ez ék la  adott 522| mázsa c z u k o r l i s z -  
t e t .  — Lisztemért, melly a’ tavalyit millyen- 
ségre sokkal meghaladja, mázsánként bevettem 
22 pengő forintot; legalább a’ sopronyi ezukor- 
fínomító, Ruprecht ur, ki e’ nemzeti szorgal
mat támogatja , ezen áron örömest szokta venni 
készítményemet. Ha tehát 522| mázsa ezukor- 
lisztet eladok, mázsáját 22 p. fttal, összes jö
vedelmem leend 11,495 p. f. Ebből levonván a’ 
fölebb számított költségeket, úgymint 8396 p. 
fto t , tiszta jövedelműi marad 2099 pengő forint.

Ezen számításokból önkényt folyik, hogy, 
ha czéklaszüretem, alig féldíszletü lévén, csak 
52,500 mázsa répát ad is , jövedelmem belőle, le
tudván a’ letudandókat, már 50,000 p. ftra ter
jedt volna, ’s hogy e’ jövedelmet 258 pozs. mé
rőnyi föld bármelly termény után a’ legdíszletesb 
termés mellett sem adhatja, azt minden gazda 
jól érti. A’ czéklaczukorliszt készítésből szárma
zó tömérdek haszon bátorítson minden nagyobb 
jószágbirtokost a’ gazdaság’ ezen ágának gyakor
lására , ’s bár meggondolná közülök kiki: milly 
ömlékeny gazdag ér nyilnék-meg jövedelmünk
nek, mint gyarapúlna az országos ipar és szór-
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galom, ’s a’ hon mint vagyonosodnék, ha a’ 
gazdaság’ ezen ága édes hazánkban évenkint e- 
rosb lábra kaphatna. Három év alatt szerzett e’- 
beli tapasztalásba után nyilványosan elmondom: 
a' czéklatermesztés’ módja ’s czukorliszt’ gyár
tása a’ legegyszerűbb szabályokon alapszik, mel- 
lyek megtartása mellett az óhajtott haszon el 
nem maradhat. Csak ott, hol felületes félismé- 
retü emberek fonákul fogták-fel ’s vitték a dol
got , csak ott nem sikerülhetett a’ foganat’ re
ménye. Általán fogva : a’ czéklatermesztés még 
azokra nézve is , kik a’ czéklát eladás vagy hizla
lók’ okáért ültetik, a’ gazdaságnak csak kétes hasz
nú ága lesz.és marad. Czékláim’ mázsája, ha egy 
pozs. mérőnyi föld 250 mázsát terem is meg, nem ke
rült volna 14 váltó kr-nál többe; én pedig a’ gyár
tásra beszedett czéklaért fizetek a’ termesztők
nek mázsánként 30 váltó krt. ’s igy ők mázsán
ként nyernek 16 váltó kr-t; vagy is 6050 váltó 
forintot 100 pozs. m-nyi földtértől. Ennyi hasz
not aratnak csak közép diszlet mellett is ; men
nyivel többet akkor, ha az év kedvezőbb lesz ’s 
bővebben fizet ?

Ha nagyobb jószágbirtokosink egykor a’ 
czéklaczukorliszt - gyártás’ bizonyos hasznairól 
meggyőzeinek , magyar hazánkban a’ czukorral 
még jövedelmes kereskedés nyílik. Erre egyma
gám elég dúzs nem lehetek, hanem azok, kiket 
e’ tárgy érdekel vessék szemeiket Németalföld- 
re, Eranczia- és Poroszországra, ’s fogják ta
pasztalni az ipart és szorgalmat, mellyel itt a’ 
czéklaczukorliszt-készítés űzetik. Földünk is, e- 
günk is ked\ez e’ terménynek; fánk ’s napszámunk 
olcsóbb, mint a’ Francziáknál; épületeiket nem 
kell utánaznunk; szükségtelen, hogy költséges 
palotákat rakassunk , ezáltal csak a’ kamatot 
szallítanók-föl, a' nyereséget pedig minmagunk 
csökkentenők.

A’ gyártásban évenként újabb fogásokkal is- 
merkedünk-meg, mellyek a’ munkát könnyebbí
tik, Az idén oct. lsőjén kezdék gyártatni N. F ö- 
d é m e s e n ,  ’s a’ hold’ vége a’ gyártás’ végén 
ért. 11 á t o r k e s z i n  két héttel korábban fo* 
gattam a’ munkához, ’s nov. 20kán már vége volt 
a’ gyártásnak. Czukorlisztem mind kristályára,

mind fejérse’gére a‘ tavalyinál kétszer szebb. A’ 
munka’ vége felé naponként 400 mázsát dolgoz- 
taték-fel, ’s a’ nyert G5 pcentualis nedvet na
ponként felforraltatám. E’ mellett azon kedves 
tapasztalásom is lön, hogy a’ kristályodás az 
edények’ megtöltése után 6 órára már megindult, 
’s két nap múlva minden csöbört felnyithattunk. 
Ezek után még ama’ fontos esetet teszem közhí
rül: hogy ámbár kristályozó edényeim 5 akna 
facsöbrök , azokat 2 hét a latt, miután teljesen 
lecsurogtak, kiiirithettük, mellyek is 2 |—3 má
zsa czukorlisztet foglaltak magokban.

Saját meggyőződhetésem végett az 1S31 diki 
lisztből csekély mennyiséget megfinomíttattam, 
egyszersmind kevés sárgaczukrot (^candis) is ké- 
szíteték. Néhány csodaszépségii süveg szárma
zott a’ lisztből, néhány azonban az uj minták 
miatt nem sikerült. A’ sárga czukor, ámbár csak 
próba volt,  javíthatlan szépen ütött-ki. Most 
minden figyelmemet oda irányzóm: mint lehetne 
a’ czéklából 65 helyett, legalább is 85 száztól- 
nyi nedvet nyernem? mihez reményem igen nagy 
'an ’s ha meg nem csal, úgy lisztünktől legalább 
6 száztólnyi fizetést várhatunk.

Ide járul mégszoros manipulation!’ rendje is, 
melly szerint 40,000 mázsa czékla legfölebb, oct. 
20-ig földolgoztatik, ’s a’ gyártott liszt még a- 
zon évben helyre szállíttatik, ’s igy nem csak a’ 
czéklák’ eltartása alkalmatlanságától szabadulok- 
meg, hanem nevezetesb eltartási költségeké is 
megkímélhetek.

Szoros számításim után , azt sem feledvén- 
el, hogy minden ipar a’ fogyasztást emelni szok
ta, meg vagyok győződve: hogy a’ czukor’ ara 
fontonként 12 pengő krajczárra le fog szállani; 
de bizonyos vagyok abban is, hogy a’ czukor- 
készités, fontjától 6 pengő krajczárnál többe nem 
kerülend. A’ jövő évben gondosan gyűjtött ta- 
pasztalásim szerint czékláimat még élénkebb szor
galommal , ’s egyszersmind azon biztos meggyő
ződéssel, hogy nekik az időjárás nem ártand, fo
gom tenyészteni. A’ nagyérdemű közönséget an
nak idejében iliőleg tudósítom a’ következmé
nyekről. Alapos azon ismételt állításom : hogy 
jelenleg a’ gazdaságnak legfontosb ága a’ czékla-
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termesztés , melly nélkül az egész mezei gazdál
kodás alig képes fáradságunkat csak némileg is 
jutalmazni; mit eléggé bizonyít imez régi közmon
dás is: B ős a r a t ,  bős  v o r a t .

Lacsny Miklót.
HÁLA- NYI LATKOZÁS.

Orömtelve gyönyörköd tété hírlapunk* olvasó
it tekint, ns. Torontói, Temes és Arad várme
gyéknek, a’ kassai dal és színészi társaság iránt 
kimutatott szíves elfogadásuk; mert ki ne örven
dene annak bebizonyosultán , hogy a’ Haza’ min
den részeiben hő kebellel óhajtják az édes anyai 
nyelv’ virágzását, ’s áldozatokat téve segítik a’ 
nemzeti csinosodást ’s a’ nyelv’ mivelődését ?

Negyven éve már , mióta hajlék nélkül ván
dorol hazájában magyar Tháliánk. — Minden i- 
dőszakban találkoztak itt vagy amott pártfogók, 
kik ez árva intézetet a* majd majd elenyészés- 
től megszabadják; de mind ezen pártfogás mel
lett is csak hajdani nevét viselné már a’ magyar 
-szinészeti intézet, ha a’ kor’ szelleme, melly min
denütt ébresztőleg munkálódott, honunkat is nem 
ébresztgeti vala szendergéséből. -— Mióta kedve
zőbb napok derűitek viharos pályánkon, ’s igy 
intézetünk jóval haladt előre , melly már az a- 
vúlt mód mellett úgy megkedvelte pihenését , 
mintha előbbre haladni nem volna szükség, ’s igy 
a’ szebb , jobb után vágyódó hazafi lélek kön
nyes szemekkel vala kénytelen tekinteni a’ Ma
gyarnak ebben is elmaradtát; de azóta mon
dom minden helyen , hová sorsunk vezérel for
róbb részvétet, szivesb hazafi ápolást találunk. 
Több ts. ns. megyének , sőt egyes buzgó hazafi
aknak is van szerencsénk, irántunk méltatott ke
gyeivel dicsekedni , kiknek hathatós ápolásuk 
s/.erzé-meg intézetünk’ mostani kedvezőbb állás
pontját; de olly szives elfogadást, millyet tek. 
ns. Torontói vármegyétől nyertünk,; ritkán va
lónk szerencsések érdemelni, ’s megvalljuk hálánk’ 
tiszta ömledezései között, hogy a’ mit reményle
ni sem bátorkodtunk, arról is gondoskodott ma
gyar szives részvétük; mert becsülve ’s jutal
mazva boldogítónak bennünket, ’s bizalmas hoz
zánk lebocsátkozások által koszorúzák szívessé
güket; s minekutána három hétig e’ nagyon tisz

telt hazafi körben szolgálónk ‘s honi ajaku Da- 
losink Pártfogóink’ örömére, nyelvünk’ édes lágy
ságát s hajlékonyságát itt is szerencsések Au
lánk felderíteni, az utazás’ költségei ’s a’ na
ponkénti sommás jövedelmeken felül 5000 váltó 
ftot kezünkbe adván haza felé bocsátónak ben
nünket azon jövendőre tett reménnyel, hogy 
körükbe mindenkor örömmel fogadják társasa
gunkat.

Megkülönböztetett pártfogással boldogítók 
még továbbá társaságunkat ts. ns. Temes és A- 
rad vármegye’ Karai és Bendei, inellynek követ- 
kezésiben Temesvárott 7 játékra 1800, Aradon 
pedig r<"*\ id idő alatt 1300 váltó ftot nyertünk, 
a' napos rendszerinti jövedelmeket ’s az utazás 
költségeit ide nem tudván. Szóval: a’ temesi bán
ság’ nagyérdemű Karai és Rendei olly hathatós 
részvétre méltatának , mellynél örvendeztetőb- 
bet nem vala még szerencsénk találhatni, ’s inilly 
mértékűek valónak öszvesen a’ tek. Karok és 
Rendek’ kegyei, olly vendégszeretettel bizonyi- 
ta-be egyenként is több lelkes Pártfogó, társa
ságunk iránt figyelmét, annyira hogy utazásunk 
között is, inig csak e’ boldog tájt el nem hagyánk, 
egész a’ határszélig mindenütt érezteték velünk 
nagylelkűségük’ 's a* magyar barátság’ példáját.

Áldás reatok nagylelkű Hazafiak — kik olly 
Örömest készek vagytok ápolni mind azt, a’ mi 
nemzeti és honi virágokat terem; a’ hon’ rokon 
érzésű fiai megelégedett örömmel fogadak jóság- 
tokát, kebelükben pedig örökre felejthetlen ma
rad. A' kasfai dal és színészi Inrsusiig.

G O N D O L A T - T Ö R E D É K Ü K .

Félig jónak lenni — kevesebb, mint jónak 
sem lenni ; ’s ollyan ember , ki nemes és nem
telen Ösztönnel harczolván egyik részre sem ha- 
tározza-el hirtelen magát, hitelesb bizonyítványt 
ad lelke* silányságáról, mintsem lény-iránti sze- 
retetéről.

Ha a’ tyránok tudnák, milly nevetséges 
hatalmok, javok, fenyegetésük ’s örömük ol
lyan előtt, ki maga közt és mind e kozott a’ 
sirt tudja választani bírónak, mennyire süllyed
nének akkor reményeik.
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Az asszonyi barátság ritkább bár, mint a’ 

mienk , de a’ miénknél gyöngédebb; a’ miénk 
nem olly közel-határos a’ szerelemmel — mert 
mi csak a’ tettek’ visszatiintéből szeretjük egy
mást ; — a’ barátné barátnéjától (valamint sze
retőjétől is) kevésbé kivan bizonyitványokat, 
mint csupán vallástételt szerelméről.

Olly ember, ki nem azért cselekszik, mi
vel nagyságát magában a’ cselekvésben leli, egy
oldalúig végez; ’s nem egyéb , mint szél-ingat- 
ta nád.

Az idő pillanatokká enyészik, a’ nemzetek e- 
gyes emberekké jegyénekké, individuum) a’ láng
ész gondolatokká, a’ mérhetlenség pontokká; 
semmit sem lehet nagynak nevezni.

Némelly udvari könnyen vesz magának olly 
erényes arczot, melly Lavater’ észrevételeiből 
érthető; bárcsak a’ h a r a g o s  emberek kapná
nak arczukon olly vonásokat, miilyenek utálta 
tárgyokéi.

A’ halál’ félelme nem egyéb , mint némelly 
drágán vásárlott jelenéseknek, ’s az elválásnak 
megszokott rém-képzetével való egybehasonlítá- 
sa. Az ember nem fél a’ haláltól, őt csak a’ ne
velés tanítja félni.

Nagy embereknek nincs kegyetlenebb gya- 
lázója, mint a’ középszerű, kit tanítói mint ked- 
venczőket, egy magasabb létre akarnak vala ok
tatni.

Minél gyengédebb az öröm’ valamelly virá
ga, annál tisztább legyen a’ kéz, melly azt sza
kaszba. Gy—fy-

A N E K D O T Á K .
Az utnielletti csárda-ajtóban állott bizonyos 

repke uracs. „Hová hová kis galamb ?“ — szólí- 
tá-meg kaczér mosollyal a' kecses juhász-nőcs- 
két, ki férje’ szamarát a’ majorból haza felé da
lolva terelgeté. — „Majd a’ faluba.“ — „Hát 
ismered-e ott N* kisasszonykát?“ — kérdé azu- 
racs. — „Ismerem bizony.“ — „Jersze tubi- 
czám, vedd-át tőlem ez egy pár csókot’s vidd-el a’ 
kisasszonynak, mivel hamarább érsz oda, én még

más faluba is szándékozom, csak estvére jövök 
vissza.“ — „O édes ifj’ur , szamaram még ha
marább ér a’ faluba, adja csak annak ált az a- 
jándékot“ ’s ezzel a’ hölgyecske a’ bögölycsipés 
miatt már jól ellódult szamár után virgonczan 
szökdécselt, a’ ledér uracs pedig utána bámész
kodott.

„Ugyan édes barátom"! miért nem válaszolsz 
már egyszer olly sok levelemre?“ — igy feddá 
a’ csizmadia legény külföldön dolgozó barátját. 
— Hogy emez kimentse magát a’ vád alól, ő- 
színtén imi'gy felelt: „Megengedj édes emberem, 
hogy mind eddig nem tudósítottalak, én már ré
gen m e g h a l t a  m.“ — A’ feddő, midőn megkap
ta e’ levelet ’s a’ mester előtte elvakogta, kiej
tő érzékenyülten kezéből a’ bicskát, zokogva 
borult a’ csirízes munkatőkére, ’s több napig é- 
hen szoinjan kesergő megholt barátját.

„Hogy ’s mint folynak kelmed’ dolgai, mi
óta az űr isten meglátogatta ?“ — „Biz édes 
sóg’ram, nem legjobban; mert ha csak magam 
nem nézek cselédim után, igen keveset vagy sem
mit sem mozdítnak“ — válaszolt a’ v i l á g t a 
l an  öreg. — „No csak igazán mondják — felelt 
a’ másik — hogy a’ gazdának s z á z  s z e m e  van.“

„E s e r n y ő t kérnék alázatosan“ mondá egy 
uracs földig hajlongva. „Igen szívesen kedves 
bátsikám, de kérem, meg ne á z t a s s a ,  mert 
njdon u j, — e’ napokban vette csak nagyma
mám“ viszonzá a’ kisasszony.

„Kár volt biz’ azt bíróvá tenni — mondá as 
iskolamester a’ tizedeshez — hisz v e l e m  együtt, 
isten bocsásd bűnöm’, csak ollyau s z a má r  féle 
ember.“ — „Biz’ i g a z “ válaszold a’ tizedes.

Koesrúl.
REJTETTSZÓ.

Hat betti jelképem , létem’ bölcsője keletszak.
Fő tagom élvre idéz, míg vagyok addig örülj.

Egy jelet adj hozzám ’s mim jó’ rósz’magva csírázom* 
Csapd fejen»’ és fuss,mert mint vad inadba szegem.

Hajts így visszafelé s aszalom majd zsenge növényid*, 
Öld igy előnune! utóm* — ’» bennem azeJmesngár.

Végtagomat bízvást vesszőzd, honod árva , jelemben. 
Fényben mint nagy egész, ah mikor állok-elő?!

K. P—ból,
A’ 7dik számbeli rejtettszó: Pi pa .  Adó.

Szerkeztet! H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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D A L .

Szép leányka! a’ nefelejti 
Bájoló , mint két szemed,

Rózsámban ’s a’ liliomban 
Feltalálom kellem ed1;

A’ patakcsa’ kis hulláma
Kebled gyanánt vész ’s dagad ,

’S a’ szelíd ég olly mosolygó,
0 Ily gyönyörű, mint— magad!

Ám de — nékem szép leányka!
Leélve e1 világot,

A’ tavasz bár soha sem hoz 
Rám mosolygó virágot :

Nem busúlok , — tünde hullám 
Után keblem nem dagad,

Bírja'más az eget, nékem
Csak te kellesz, csak — m a g a d !  •

K  apui/ Kú t o ly.

V I Z M É R  6.
8 A’ vizsga szem nehezen ismer olJy csekély
séget, mellyet figyelemre méltónak nem tartana, 
jól tudván, hogy a’ szellemi ’s testi világban 
minden egészt részecskék alkotnak fokonként, ’s 
parányi elemekből állanak-össze a' lények. A 
közönséget oktatni ’s ollyan dolgokkal megismer
tetni, mellyek közelebbi felvilágitást kívánnak, 
kétség kivül olly tárgy, mellyet kötelességünk 
mindig és mindenütt, hol csak lehet, szóba hoz
ni ; mivel ez alkalmat nyújt olly isméretek szer
zésére, mellyeket a’ község külön tanulás nél
kül nem tehet saját ivá. Illy tárgy p. o. az úgy 
nevezett vízmérő (Pe g é l, P eil, Wassermesser j , 
melly a’ szeretett hon’ számos folyóvizeinél fel
állítva lévén , annak áradási ’s apadási állapot- 
ját hitelesen terjeszti-elő.

Habár illyes vízmérők’ szükséges létét kiki 
áltlátja, ki a’ viz-szinméréssel (Nivellement) csak 
legkevesbet is foglalatoskodott: mindazáltal jog
gal nem kívánhatni azt a’ miveit publicum’ na
gyobb részétől, melly csupán a’ via’ naponkénti

állását hirlapok’ közlése után tudja. Ennél fog
yást azon előleges kérdés támadhat e’ tárgy i- 
ránt: ini legyen a’ vízmérő, ’s mit kell a’ Null 
avagy 0 pont alatt érteni?

Vízmérő nevezet alatt azon jeleket értjük 
valamelly bévert karón, vagy hidoszlopon, mel
lyek által a' folyam (Strom}, vagy más folyó
víz'magassága megméretvén, más vízállással Ösz- 
szehasonlíttatik, ’s annál fogva megitéltetik. A’ 
Null vagy is 0 pont alatt pedig azon legalacso
nyabb vízállást érthetni általányosan , melly az 
emberek’ tapasztalása szerint néha századok óta 
legalacsonyabbnak elismertetvén, mértékül véte
tett. De mivel azon nevezet „legalacsonyabb 
vízállás“ csak relativ (viszonyos} , ’s nem min
denütt egyenlő, ’s gyakran megtörténik, hogy 
ennél még alacsonyabb vízállás is lehet: ez ok
ból azon cottákat, mellyek n u l l  f e l e t t  van- * 
nak , »4-  positiv jellel, azokat ellenben, mellyek 
n u l l  a l a t t  vannak, — negativ jellel jegyzik- 
meg. így vala p. o. 1775ben Pestbuda közt a’ 
vizállási cotta , vagy a’ legmagasb ’s legalacso
nyabb vizállás közti különbség =  -4-  24' láb, 2" 
hüvelyk, 1'" vonal. így 1830ban martius 19kén 
= -f- 21'—7"—0"' ; igy ismét a’ monostori csa- 
tornazsilipnél (  Schleusse } január 20kán 183í 
— — ( 4'—1"—6'"} azaz: annyivalNull alatt.

Hogy azonban nagy áradásnál a’ vízállás- 
közti különbség csak 12 óra alatt is sok válto
zást szenved, következő tünemény világosan mu- - 
tatandja:

Pestbuda közti vizállás martius 19kén 1 830:
6 diakor reggel 
9
lO i .
111 .M * 2

r  i  órakor délután
3? •
4 * . • •

=  -4- 20/— 4" — 0'" 
=  20*—-9"— 0'"
=  21 ' — 3"— 0"'

2 0 ' — 5 " — O'"
=  21/i—7"— 0"'
s s  2 0 '— 9 " — O'"
=  20 '— 3"— 0 //y
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Kiki tudja , hogy martius Isőjén 1830ban 

Becs városát borzasztó vízözön látogatá-meg. A . 
zon nap a’ becsi vízmérő mutatott a’ dunacsator- 
naban . . . =  -H 17'— 6 " -  o'"
Ugyanaz nap Pozsonyban sss 12'— 2"— 6'"
—  Aradon a’ Maros’ vizén =  3'— 5"— 0V"
—  Eszéken a’ Dráván . =  5 '— 9" — 0'"
—  Varasdon a’ Dráván . =  3' — 9"— O'" 

Martius 19kén 1830 Buda’s Pest testvér-
város nem ok nélkül vala aggódásban, midőn már 
néhány budai külváros döntetett ; a’ vízmérő 
mutata ekkor . • =  -H 2 l ' — 7"— o'"
I gyan az riap Pozsonyban . = s  6 '— 9 " — 9'"

—  a’ táborhidnál Bécsben =  2'— 10"— ()"'
—  Varasdon .. * =  4-'— 5" — O'"
—  Eszéken . . - =  10 '— 4"— 0 '" 1—
— Aradon , • =  6 '— 6"— o"7/

Ennek érthetőbbségére vegyük a’ múlt évi
legalacsonyabb vízállást, ’s hasonlítsuk azt össze 
mindazon vízállásokkal, mellyek hazánk’ többi fo
lyóin ugyanaz nap vétettek észre.

A1 budai vízmérő szerint a’ legalacsonyabb 
vízállás nov. 3kán ’s őkén 1832 mutatkozott, 
melly néni csupán az érintett évben volt a’ leg
alacsonyabb , hanem mindazok közt is , m elye
ket sok esztendő óta alig lehete észrevenni, ’s 
ineliy mint kiki tudja, a’ hajózásra nézve számos 
akadályt szült.

Pestbuda közti vízállás november’
3kán 1832 ==-+- 2'— 10"— 6V"

—  5 ken —  c=  2'— 10" — 6'" 
Hécsb. a’ nagy dunán 3kán = —  l y— l l y/— G//y

— a1 csatornán . = : — l y—  5/y-— ü/y/
Hécsb. a’n. dunán nov. őkén z = —  0/—  2y/— 0///

— a’ csatornán . t = — 0/—  4y/— 0/y/
Pozsonyban nov. 3kán . = —  0y—  4y/— 2/y/

— — őkén ... — o'— 6"—o'"
Komáromban nov. 3kán =  3y— 6/y— 0//y 

—  —  őkén = - h  3y—  9 " — 0//y
Zágrábban nov. 3kán • =  — Oy— Cy/— 0//y

—  — őkén . — —  O'—  ő/y — 0//y
Aradon nov. 3kán . =z-+- 0y— 10y/—6y//

—  —  őkén . =  O'— lt)" — 9//y
Eszéken nov. 3kán . =  -4- 3y—  őy/— 0//y

—  —  őkén . =  3y—  5/y— 0//y
Kiírolyvárosb. (Karlstadt)
a" Kulpán —  3kán . =  0/~— Cy/— 0//y

— —  Őkén . =  0 /— 1U//— 0//y

Szeged, a’Tiszán nov. 3kán =  -f- o '— 2"— O'7'
—  —  —  4 k é n = :  O '— O " — ü ' "
—  —  —  ő k é n  =  O ' — 2 " — 3 ' "

Temesváron a’ Bega csa
tornán nov. 3kán =  ()'— g" — 0'"
—  —  4kén == O'— 7" — O"'
—  — őkén =3  O'— 8 " —O'"

Nem ritka tünemény, 24 óra* lefolyása köz
ben, a’ Duna’ folyamán némelly helyeken ő—G 
’s több láb vizállás-közti különbséget is észre
venni, mint azt a’ martziusi vízállás-rajzolatok 
lS30ban világosan mutatják ; melly jelenet, mi
dőn ennek a’ vízépítésre, tudván, hogy ez nyár- 
kozepett is hirtelen megtörténik, nagy befolyá
sa leltet, különös tekintetet érdemel a’ hydro- 
technikai építvények elintézésinél; mivel ellen
ző esetben úgy járhatnánk mint antagonistaink, 
kik zsibbadozó lábakkal fogódzanak a’ székhez, 
hogy őket a’ rohanó zivatar ne sodorja magával.

.Az eddig mondottakból eléggé tudhatni, mit 
kell a’ null vagy 0 pont alatt érteni; azonban 
a* dolog’ további sarkalatba még azon kérdésen 
is forog: ha valljon szükséges-e több illy víz
mérők’ felállítása országunk’ folyóvizein , ’s va- 
gyoR-e valami különös hasznok ezeknek ? Mint
hogy ezen kérdés körülményes megfejtése töb
bet kíván előre , mint sem a’ publicum’ nagyobb 
részétől hiedelmi joggal feltehetni, itt csupán a- 
zon jegyzést tesszük: hogy minden nagyobb fel
mérésnél, mellynek tárgya egy folyam vagy más 
folyóvíz lehet, a’ legalacsonyabb vízállás szol
gál alapul, inellynek tudtával vagy is inkább 
meghatározásával nem nehéz a’ feltalált vízma
gasságot ‘s a’ legmagasb vízállást, a’ viz-szin- 
mérés ( Nivellirung) hosz- *s keresztprofilai- 
ban megjegyezni , ’s a’ szemnek láthatólag elő
tüntetni. Ennél fogva minden folyam’ .vizszinme- 
rése alkalmakor valamint a’ folyam’ torkolatánál 
(Mündung), úgy a’ folyóvíz’ közepére is több he
lyen, főkép ha az nem hajózható (schiffbar) , ka
rók vagy jelek (marque) veretnek-bé, mellyek- 
re a’ vízmérő vagy scala alkalmaztatik. Az e- 
gész mérés alatt a’ Cották különös jegyzőkönyv
be iratnak naponként, mellyeket később a’ leg
alacsonyabb vízre illeszthetni vagy idomíthatni.
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A’ budai vízmérőt illetőleg, az nem egyéb, 

mint a’ természeti tan (Lehre) szerint egy közö
sülő cső (Communicationsröhre), melly egy csa
torna által a’ kútba vezettetvén, a’ Duna5 tíikré- 
vel (Wasserspiegel) mindenkor viz-idomzati ma
gasságban áll. A’ kút’ víztükrén láthatni egy ti
res rézgombot, mellynek átmérője mintegy 8 hü
velyk; ezen ismét egy vas rudat függélyes (per- 
pendicularis) helyzetben, mellyen a15 számok ál
lanak. Mihelyest a’ Duna’ tükre emelkedik, azon
nal a' kutban lévő viz’ magassága is nevekszik ; 
’s mivel a’ mutató (Zeiger) a' mindenkori vízál
lást képezi ’s je le li: ennélfogvást csupán azon 
számot szükséges megjegyezni, melly a’ muta
tónál tíinik-elő. Valamint tehát a’ hévmérőnél 
(Thermometer), úgy itt is a’ nullpont’ meghatá
rozása a’ fő dolog , mellynek rendszeres elinté
zése után, midőn az csupán kevés számítás ál
tal történik, a’ vasrúd lábakra, hüvelykekre 
’s vonalakra osztatik-fel: ’s haszonvételre ké
szen áll.

Ezt számos magyar- “s erdélyországi Olva
sóink’ szorgalmazó kérelmikre kedveskedő felvilá- ©
g O S ltá su l .  K o v á k  D á n i e l

Architektus,

CSILLÁMOK VAGY RÖPPENTEK.

Midőn estve a bonillán égre fordítjuk sze
meinket, gyakran olly fényláncz tűnik élőnkbe, 
melly akként, mintha csillag röpülne, támad a’ 
légben ’s ismét elmúlik ; köznyelven csillag-tisz- 
tulasnak szoktuk ezt nevezni; némellyek szerint 
bizonyos kocsonya - forma nyálkát is találhatni 
az illyes rüpfény után. Leginkább láthatni e’ tü
neményt tavaszi ’s őszi éjeken, ’s különösen azo- 
nokon , mellyek hév nap után következnek. Ta
lálhatni e’féle csillámokat itt lenn is a’ mi csil
lagunkon, — jóllehet a’ természet-vizsgálók mé
lyen hallgatnak e* tárgyról — főképen pedig a’ 
hajdani Gothok’ ’s Avarok’ országában. Fölgyu- 
lad hirtelen a’ lángkebel külnemzeti dicső tet
tek hallása után, ’s tettre indul a’ vas kar, de 
mire az alkony elérkezik, a’lobogó tűz elalszik, 
s már is mintegy fáradtan hever az izmos kéz,  

csak itt-ott mutatkozik még a’ duzzadó lángö-

zönnek néhány sziporkája, mint éjjel a’ csillá
mok’ röpdezesi. Azt vélnéd: legott támad szer
te a’ vasút, hajócsatorna, posztó- kés- tű- ’s e- 
gyébneinű gyár ; vélnéd, hogy a’ félivadék 
ha igy szabad kifejeznem képzetemet — szét- 
hosszant egy hangon dicsérendi a’ természet’ u- 
rát, ’s országos törvényeit kiki tolmács nélkül 
olvasandja : hanem mennyire csal -meg hasonló 
ha nem kába, de kora hiedelmed, látván a’ jóté
kony tüzet csakhamar elhamvadni! Hideg egy
kedvűség körötted tarkázva hellyel-hellyel né
hány mulékony csillámmal untatja őszinte lel
kedet, ’s a* világ, vagy is inkább a’ tompa ér
zetek s fonák érdekek ellen kemény vádakra fakad 
eszméleted. Mi az ember’ élete a’ mérhetlen ö- 
rökséghez képest, ’s mie’hez hasonlítva egy röp
ke év ? — ’8 még is milly kevesen gondolják 
azt meg , és a’ jót minduntalan halasztják, míg 
végre előáll gyilkával a’ kérlelhetlen halál , ’s 
a’ jónak alig kezdett müvét félbeszakítja, dugá
ba dönti! Ezt előre bocsátván ha már felvesz- 
szük, hogy hazánkban több helyen vas-, bor-, 
vászon-kereskedésbeli, gyiimölcsnemesítési egye
sületek ’s egyéb más e’féle közhasznú intézkedé
sek támadtak, de már vagy egészen elenyésztek 
a’ nélkül, hogy csak annyi nyomot hagytak ma
gok után, mint a’ röpfény" elmúltával található
nak állitnak; ha fölvesszük, hogy midőn a’ ho
ni nyelv iránti buzgóság legnagyobb mértékben 
volt i t t e n  ’s m á s u t t  i s ,  nagy hévvel olvasó 
társaságok alkottattak, mellyek már is végvo- 
naglásikban vannak ; — ha mondom , ezeket ’s 
több illyféle próbálatokat tekintetbe vesszük, ’s 
azok’ következményeit megfontoljuk: nem de ön
kényt következik , hogy azok valódi csillámfé
nyek , mellyek a’ nappali heves lelkesedés után 
következő alkonyaikor — mert minden erőködés 
elgyengülést, az elmulasztott felvilágxtás sűrűbb 
homályt von maga után — iiontársink közt tá- 
madoznak , legott elmulandók ? — Törekedjünk 
atyámfiai! — mulhatlan fényt szerezni körünk
be, a’ valódi csinosodás’ fényét; — tamiljuk 
méltánylani az emberiséget embertársunkban, h - 
tani a’ viszálkodást, munkáljuk a közjót, men
nyire kitelik eróuktól, s tántorxthatlan alapok-
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ra és tiszta érdekekre építvén a’ hasznos e g y e 
s ü l e t e k e t , örökké' divatoztassuk azokat, ’s álta- 
lok a’ jó llétét: — így a’ csillámok vagy röpfé- 
nyek egyedül a’ le'gben le'tezendnek, ’s termé
szetük és tulajdonságaik körűi is majd akkor na
gyobb sikerrel búvárkodhatunk. —] ; M. D.

[ TERMÉSZETI KÜLÖNÖSSÉG.

Az „Argus“ czímü virginiai újság W ythe vá
rosból jelenti: hogy itt Draper József urnák bir
tokában egy neger fiú találkozik , ki lassanként 
egészen megfejérül. Teste csak nem egészen az 
már, arcza pedig teljesen; csupán a’ bőrön ven
ni még észre néhány dollárnagyságu fekete fol
tot ; még nevezetesb pedig az, hogy a“ szin, mint 
egy fejér gyermeknél, vörösből és fejérből olvadt 
keverék. A’ gyermek’ szüléji miudketten Né
gerek.

Valón épült dolog, hogy a’ halak megfagy
hatnak, a’ nélkül hogy megszűnjenek élni. Franklin 
kapitány ama’ kemény hideg télben, mellyet a’ 
rézbánya-folyamnál eltöltött , mint szemtanú te- 
\ é azon tapasztalást, hogy a’ halak egészen meg
fagyva vétettek-ki a’ hálóból ’s rövid idő alatt 
olly keménnyé váltak, hogy fejsze’ élével kelle 
azokat széthasogatni; de ha némellyeket e’ ha
lak közül tűzhöz tevének ’s fölengedék langyul- 
n i, viszont föleleVenültek. — Nevezetes bizonyít- - 
\ ány : mint szakadhat félbe hidegvérű állatokban 
hosszabb ideig az életerő, a’ nélkül, hogy örök
re elenyésszék.

A N E K D O T Á h.

Trollopismus, Egy utazó nem rég Néw-Yorkból ' 
visszatért ’s beszéli, hogy az ottani színházban 
egy férfi háttal a’ publicumhoz fordulván egy 
loge’ szélére ült, ’s kabátjának mindkét szárnya ? 
a párkányzatról lecsüggött, épen úgy, mint azt 
mistress Trollope az ő Ejszakamerikáról irt mun
kájában füsti. Erre az egész színházban harsány 
kiáltás : „Trollope! Trollope !“ keletkezett, melly

is az említett férfit a’ logeban illendőbb viselet
re inté. Átalán fogva most ott minden vétket az 
illendőség ellen „ T r o l l o p e 44 néven szokás
nevezni. — Es a’ mi szinépületinkben........ ? és
a’ mi táneztermeinkben ? ?

1 A’ falun végig pipázva sétáló gőg - teljes 
hegyke uracs mellett egy iskolás pórgyerkőcz el
suhant, a’ nélkül hogy kalapja’ konya szélét csak 
egy újával is bökné fel. Erre a' kevély uracs nyers 
hangon kiáltá: „megállj gaz fattyú !44— „Tessék 
parancsolni.44 — „Hát nem szoktál te b e c s ü l e 
t es  uraknak köszönni?44 — „De bizony szoktam, 
ha l á t o k 44 — válaszolt a’ gyermek ; nem is tud- 
a án , hogy elmésen szól.

„Itt a’ mi falunkban bizony (megélhet kel
méd — mondá az öreg biró az újon fogadott ko
vácsnak — inert ha itt meg nem é l , másutt ha 
f e l a k a s z t j a  magát, sem é l-m eg .44

REJTETTSZÓ.

Én egészen a’ marhádé 
Vagyok ; félig lábodé —

Másik felem Fejérvárnál 
Néhány uraságoké.

Második harmadikommal 
Mindenféle jónak van ,

’S felér azzal, mit Mózes mond 
Kiváltképen — bankóban.

Hatos elsőm láb nélkül jár,
’S hoz/á a’ mi kettőt adsz 

Disz ia nem i s , minthogy vele 
Erőszakot mutogatsz.

Tedd most elől két elsőmet,
’S igy ha megfordítva lesz :

Akármiként siess vele,
Nem előbb — csak ekkor kése.

Fő nélkül vedd ! az néni lehel 
Nélküled ; ám de te el —

Kivált mikor a’ denevér 
Csapkod feléd sötéttel.

Vissza, négy végsőm, hatalmas,
A’ mi tetszik, azt teszi;

A’ szegény — vad pajkosságát —
Érzi és megkönnyezi.

Nem istálló, nem is akol,
Nem kert, néni ház, nem is bolt —

’S .ha nem tudod eltalálni,
Gazda még apád se’ volt.

E.

A’ 8dik számbeli rejtettszó: Ma g y a r .
I

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
I g a z í t á s :  A’ „Társalkodó" múlt számában 30 lap* Iső szelet 28 sor d u z s  helyett olv.. t u s a [(kezes;-
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A’ SZÉP NEMHEZ.

Szép Nem ! a1 kegye» Teremtő,
Kit e’ szív imád ,

Mennyi éket, mennyi szépét 
Halmozott reád ? —

Oh, de még egy tiszta lélek 
’S ártatlan kebel

Mennyit ér! ha annyi szépnek 
Benned megfelel.

Nézzd a’ rózsa’ báj-pirultát 
Nézzd ha nyíladoz:

lm lehull, és hervatagja 
Még is illatoz.

Elvirái az ifjúságnak 
Bájió külkecse,

’S akkor! a’ mi fenmarad, csak 
Szíved’ beldisze.

Lányka! lányka! hol vagy édes,
Kit keres szivem ?

Nem mulékony ékes arczod ,
Lelked szép nekem.

Matict Imre.

V1SZHANG ERDÉLYBŐL.

A’ múlt évi Társalkodó’ 97dik száma alatt 
közlött „dunántúli utazás4* töredéke —  mint 
való nyilatkozása egy hazafiúi érzéssel teljes ag
godalomnak —  kedvetlen benyomással lepé-meg 
kétség kivűl nem csak a’ testvér hon’ hazafi szel. 
lemü fiait, de minket is Erdélyieket, kiket Ma
gyarországnak valamint a’ műveltség’ egyéb ágai
ban, úgy a’ nemzetiség’ kifejlődésében tett szép e- 
lőhaladása büszkített. Orvendezénk, hogy or
szágunkon kivűl van egy rokon-nemzetii hon, 
melly már túl reggelén , derülő napjának sugárit 
örömmel terjeszti a’ bérezés Erdélyre. Ez nyúj
tott alkalmat nekem i s , mennyiben a’ magyar 
nemzetiség’ állapoíja nálunk tudva van, a’ fen- 
érdeklett utazónak értekezését viszhangoztatni.

Ila hazánk’ némelly városiban mint Kolos- 
vártt , a’ két Vásárhelyit, Enyeden’s a’ t. csak 
magyar köszöntés fogadja, magyar szólás bájolja 
a’ vizsgálódó utast, és a’ német vagy más nyelv 
csupán úgy létezik az utczákon , mint tisztabu- 
zában itt amott a’ konkoly, azon nem csudálkoz- 
hatik ; még Szebenben, Brassóban is, melly test 
’s lélekkel szász és német, hallhat feles ma
gyar szót, ’s pedig nem csak az utczákon, ká- 
veházakban, közhelyeken, hanem még egyes pol
gári házakban is. —  Hogy főbb és kisebb tör* 
vényhatóságink’ tanácskozási nem csak magyaréi 
folynak , de kerülő-irásai (körlevelei) is magyar 
nyelven iratnak: az nem újság. —  Ángyaink’, 
vagyonosb nemeseink* asztalánál magyar beszéd 
’s 'hasonló lelkes elköszöntelek fűszerezhetik az 
e'tkeket, ’s ha hallatik is néha közben német 
vagy franczia beszéd, azt legfeljebb a’ még bim
bójából fejledő házi kisasszony végett kívánja 
gyakorlatul a’ gondos anya ; hol ez is , az asszo- 
nyi főkötő’ feltételével megszűnik. —  Távol a- 
zon hiedelemtől ’s igazságtalan vádtól, mintha 
nyelvünk a’ számadások’ folytatására alkalmatlan 
volna , a’ fiscalis uradalmokat kivéve , a’ száma
dások’ mind magyarul vitetnek ; szóval, hogy egy 
halhatatlan iró’ igéivel éljek, ha mindenben hát
ra vagyunk is , de nyelvünket mindeneknél fel
jebb becsülni fő törekedésünk. —  De szemlélőd
jünk tovább:

Magyarországon a’ honi nyelv’ terjedésének 
mételye a’ t ó t ,  nálunk pedig az o l áh  nyelv. —  
Körülményes vizsgálatra véve az oláh nemzetet, 
Erdélyben századokra határozhatjuk-meg magya- 
rosodhatásuk’ időhatárát, vagy alig csalódunk, 
ha azt lehetetlenségek’ közé helyezzük. Gyer
mekkorától belérögzött vallásbeli kiilönség, az 
elnyomatás’ állapotjára mutató vastag tudatlan
sága, ’s ezekből származó előítéletes idegenke
dése minden Magyar iránt, ellene dolgoznának 
ebbeli legszentebb ezélzatinknak. Tanulnak u- 
gyan közülök számosán magyarúl, de kivévén a- 
zon keveset, kik hivatalokra jutnak, a’ többi
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haza terve újon eloláhosodik. Ha fontolóra vesz- 
s/.ülv az eloláhosulás’ történeteit, csak egykét 
század alatt i s , számos magyar helységünket 
látjuk eloláhosodva ; csak Alsó-Fejér vármegyét 
^éve például; ha a’ falusi magyar paraszt, ki 
három annyi Oláhtól van körítve, csak templom
ban papjától hall magyar szót, mivel háznépe a’ 
két szomszéd Olálr nyelvét fecsegi , maga is in
kább diákul beszél: ez kevesebb csodálást érde
mel,  mint a’ Hunyad vármegyei, és Kővár-vi
déki nemes’ állapotja, ki magyar nemesnek mond
ja magát, folyvást magyar nemességi jusait s prae- 
rogativáit tagolja, fejtegeti, azonban magyarul 
egy szót sem tud , vagy a’ nyelvet csak keser
vesen tördeli ; minden vármegyei közgyűlésben 
törvényesen résztvesz , de csak ágy van jelen, 
mint bámész néma tanú.

A’ mi a’ játékszínt illeti : ha a' most ha
zánkban szigorú helyzetek közt kóborló színé
szinket vagy játszóinkat szemiigyre vesszük , van 
okunk az értekező urnák észrevételeit Erdélyre 
is alkalmaztatni. —  Mert ugyan , kik nálunk az 
iigv nevezett színjátszók? többnyire olly szeren
csétlenek , kik erkölcstelenségük , tudatlansá
guk , vagy néha néha valamelly épen nem ér
demiéit mostoha körülmények miatt, hivatalokra 
nem juthatnak. Bennük hijányos az erkölcsi em
ber, hijányos a’ művész. De ki ennek oka? azok 
é , kiket a’ szükség, az élelem’ fogyatkozása ’s 
a’ mindennapi ínséggel küzdés kényszerit, az e- 
rény’ ösvényén nem boldogulva, az erkölcsös é- 
letet a’ neveletlenség’ hijányából elmellőzve, a’ 
zabolátlanság’ utján imígy tengődni ? vagy pedig 
az , ki a’ művészetnek ezen osztályát, mellynek 
az egész nemzet’ csinosítására kihatással kelle
ne bírnia, nem csak parlagban hagyja, sőt gya
korlóit néha a’ nép’ legaljasabb rendébe helye
zi ? Az éhséggel küzdő, korgó hassal járó, sza
kadt könyökű színház.vitéz felejt az aesthetikai 
száraz tudományokból leczkéket venni.

Mindazonáltal van arra is példánk: hogy 
egy jó ízlésű, nemesebb színészi társaság a’ köz- 
becsíilést érdeméhez képest elnyerheti. I822ben 
a‘ csak félig magyarnak nevezhető Károlyfejér- 
várban egyszerre két társaság jelent-meg ; a’ ma
gyar színészek első játékaikkal a’ művészet’ min
den igaz barátját ünkörükben tehetségükről meg- 
győz\én, mind a’ magyar, mind a’ német lakos

ságot részükre hódíták; á’ német játékszín min
den estve üresen maradt, a’ Magyaroké pedig e- 
légtelen volt nézőit mind befogadni. Thaliának 
német mostoha fiai német lakosok’ ; közepeit vég 
Ínségre jutván, a’ magyar társaság egy vészök
re tett játék által enyhíté némileg nyomorúság- 
jokat. Újabb időkben is, a’ kassai derék társa
ság milly kedves szép emléket hagyott maga után 
Bánát’ német lakosi közt, e’ hírlapok eléggé 
tudtunkra adák. A’ színészetre tehát alkalmatos, 
hivatásuk’ körébe jól ’s pontosan beavatott, nyom- 
masztó szükségen kivűl helyezett személyek kí
vántainak; ezek emelhetnék aztán a’ magyar já
tékszínek’ becsét; de erre terveket tenni nem 
czéloni, én csak gyarló viszhangja vagyok a’ ma
gyar értekezőnek. —  Egyébiránt szivemből óhaj
tanám , hogy valamint Magyarországon, úgy ná
lunk is a’ nemzetiségnek ne csupán egyoldalú , 
p e d a n t  a f f e c t a t i ó j a ,  hanem valódi alapos 
kifejlőd ése és előmozdítása legyen minden igaz 
honfi'elismért kötelessége; hogy a'főbb nemest 
és vagyonosabb polgárt mélyebben érdekelné a’ 
szegényebb nemes’, idegen-nyelvű polgár’, és pa
raszt’ kimüveltetése, megmagyarodása. Mert mind
addig , míg különbözik a’ nyelv, különbözők az 
érdekek is , mellyek a’ kicsiny hont földarabolt 
állapotjában, ellen-idomzatban tartják ’s min
denben előrehatását gátolják.

B. M ..

KŐSZEGI MAGYAR OLVASÓ EGYESÜLET.

Kőszegről jan. 16kán 1833 : Szép volt e’ 
nap reánk nézve ’s talán Kőszeg’ nevezetes nap
jainak legszebbike ; t. i. a’ kebelében alapított 
Olvasó Egyesület ma tartá megnyitó ünnepét. 
Már a’ múlt év’ elején gondolkodának a’ város’ 
műveltebb polgári egy olly egyesület’ alkotásá
ról , mellyben a’ külön műveltség és erő közép
pontot lelvén , a’ díszes társalkodás’ kellemei 
közt biztosabban közelíthessen a’ nemzeti csino- 
sulás előmozdításához. Tetszett a' szép szándék, 
társas köreink a’ legélénkebb részvéttel fogták- 
fel az alapítandó egyesület’ ügyét, úgy, hogy a’ 
mit előbb csak néhányan rebesgetének, az már 
az esztendőnek végével köz óhajtássá vált. Fel- 
szólítatott ekkor Gyurász Adárn ügyvéd ur , ki 
a’ több év óta virágzó somogyi Egyesület’ alko
tásában is munkás részt vett, nyilrányosítaná köz
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kívánság' következesében a' kőszegi Olvasó Egye
sület1 Jetre hozatását; ’s alig mult-el két hét, a1 
serdülő intézet már 53 részvényest számlált ’s 
a1 társaság czelirányosan rendelkezhetett. — Négy 
igazgató ügyel az Egyesület1 dolgaira, ők vesz- 
nek-fel uj tagokat, ők hirdetnek köz üle'seket, 
mellyekben betű-rend szerint mindig egy viszi 
közűlök szóvezető név alatt az elölülőséget, tisz
tük az esztendő’ végével megszűnik ; a’ folyó e'v- 
re Gyúrás/ Adóm ügyved, Hrabovai Hrabovszky 
Janos ügy ved , Krisztiány Pius professor es Fel- 
ső-Ori Paál Nép. János táblabiró urak vannak 
választva. Jelenleg az Egyesület négy rendbeli 
magyar es három nemet hírlapot, hat magyar ’s 
ugyan annyi német folyóírást járat, megrendel
te szinte az országgyűlés’ naplókönyvet, iratival 
együtt ; ezeken kívül bir négy magyar zsebköny
vet, egy általányos, ege'sz világot ábrázoló ’s 
különösen az ausztriai Birodalom’ ‘s Magyaror
szág’ postai földabroszát; a' magyar tudós tár
saság által kiadandó munkákra nézve pedig el
határozta: hogy azok mind megszereztessenek. 
Elrendelkezvén így a’ serdülő Egyesület. meg
nyitó ünnepét a1 hely1 körülményihez szabva ja
nuár. lökára rendelte. Szerény viselet és mél
tóság uralkodónak minden eddigi ülésekben, ezen 
utolsót pedig különösen még azon lelkesedés is 
ajanlá, mellyet mind végig lehete látnia1 tagok1 
arczulatin. Az ünnepélyes ülést Gyurász Ádám 
ur , mint e’ napi szóvezető , egy az egyesületek’ 
czéljáról ’s hasznairól szóló remek beszéddel 
nyitá-meg: szavait igazló tapsok ’s méltó ,,éljen“ 
hangzatok követték. Az ülés’ végén a1 társak 
egymásnak barátságos indulatiba ajánlák magokat 
’s érzékeny szavakkal mondák-el forró ohajtási- 
kat: vajha az olvasó egyesületek, mint a’ hala
dó nemzetiség’ legnagyobb rugóji, honunkban 
mindinkább szaporodnának , ’s közös erővel ipar
kodnának a’ hon1 gyermekei oda eljutni, a’ ho
vá egyesek gyakran czéllalan törekesznek !

GARRICK ÉS SIR JEREMIAS.

Madame d’ Arblay az ő atyjának dr. Bur- 
ney-nek nem rég megjelent emlékiratiból követ
kező újabb anekdotát beszél Garrickról: ,,Dr. 
Burney be akaró Twinning barátjának Garrickot 
mutatni, ’s a1 két első, legjobb kedvvel folyta-

tá egymással baráti beszélgetésit, várakozván 
Garrickra , ki eljövetet ígérte. Egyszerre az aj
tó előtt zörgés támad , ’s a vi'gszeszélyti bará
tok azt gondolják, hogy Garrick jő; de erre 
csak hamar azt kérdé egy szózat: ha sir Jere
mias Hillsborough beszélhet-e Burney úrral ? A’ 
baronet a1 két barát előtt azon mértékben vala 
gyűlöletes , a’ mint Garrick szeretett és szíve
sen látott vendég, ‘s azért mindkettő eg y  ajak
kal kiáltó a1 tudakozó szolgának: „Nem, nem,  
az istenért, nem!“ —— ’S dr. Burney épen illen
dő mentségről kezde gondolkodni, midőn a’szol
ga fiilébe súgja : „ő sarkamban van ’s már az aj
tó előtt áll; nehéz lesz őt elutasi'tni.'4 A’ szol
ga ezt röptében alig mondá-ki, midőn a’ köny
ves terem’ ajtaja zordonan megnyílik, és sir Je
remiás — kalappal fején, egy ó szabású kék ka
bátban, mellynek gallérja fülig fel vala hajtva, 
’s arczához fektetett zsebkendővel, mint ki fog
fájásban szenved, — belép. Burney és Twenning, 
kik ezen alkalmatlan vendéget csupán pörszoni- 
jas, czivódó természetéről ismerték, azt gondo
lák azonnal , hogy e’ különös látogatásnak hihe
tőleg nincs egyéb czélja , hanem hogy valamelly 
képzelt megbántásért a’ baronet elégtételt kíván
jon, vagy más akármi uj czivódást kezdjen — 's 
azért néma irtózattal fogadók őt. Azonban sir 
Jeremias sem szólott egy szót is , hanem egye
nesen a’ kandallóhoz, egy nagy zsöllyeszék felé 
lépdelt, kevélyen belé veté magát, kinyujtózék, 
’s úgy látszott, mintha a’ keblében forralt ha
rag miatt nem jöhetne szóhoz. A’ két barát me
reven álmélással tekinté egymást ’s Bedlamnak 
egy szökevény lakóját vélék magok előtt; ’s íme 
most a’ bőszült baronet, többször fenyegetőleg 
intvén fejével, felszökik , széles kalapját, ócska 
felső köntösét elveti ’s az állepelből derült arcz- 
vonások, örömszikrázó szemek, mosolygó ajak 
fejlenek-ki —  s pajkos vidorság’ szellemében 
elüttök áll —  Garrick.

A1 b e r r y i HERCZEGNE’ FOGHELYE.

Blaye (Blai) városa, hol most a’ berryi her
ezegné fogva tartatik, a’ Gironde folyó’jobb part
ján fekszik, mintegy 7 órányira Bordeauxtól, és 
9re a’ corduani világító toronytól, melly a’ fo
lyó’ torkolatját jegyzi* Elaye mintegy 4500 la-
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kost számlál ’s mára’ romai időben isméretes hely 
volt. Ausonius azt Blavia-nak nevezte. A’ város 
egy kis folyam által két re'szre t4 i. felső e's al
só városra osztatik. Az utóbbik egy meredek 
szirt’ hátát fogja-el ’s jobbadán kereskedők lak
ják. A’ város’ többi része annak ormán épült, 
mellyen négy bástyafok emelkedik ’s ezek egy 
igen erős fellegvárat képeznek ’s az erősséget 
magát körűi övedzik. Itt halt-meg 572 vagy 574- 
ben Charibert, 1 ső Chlotar’ fia. l56Sban meg
rohanok e’ várost a’ protestánsok ’s benne szörnyű 
pusztításokat követtek-el. A’ Gironde folyó itt 
3800 méternyi széles, ’s e’ miatt 1689dik év
ben egy kis szigeten, melly csak 1400 méternyi 
távolságra fekszik a* várostól, egy erősség (neve 
„le Paté“ , a’ Pástétom) építtetett. Ez és a’ 
fellegvár ’s az elienparton lévő medoc-i erősség 
czika-tűzbe vehetik a’ folyót, ’s a’ tenger felől 
oltalmazzák a’ Bordeau:xba vivő utat. Blaye vá
ros1 környéke csupa mocsárokból állt, mellyek’ 
vize nyolczvan év előtt lecsapoltatok, és most 
nem csak hogy e’ tér egészen száraz , hanem a’ 
legjobb szollő- és gabonatermő vidéknek lehet ne
vezni. A’ városnak van egy első rendű tribunal- 
ja , kereskedési törvényszéke, földmivelő társa
sága ’s egy színháza. Révpartjánál a’ Gironde 
folyón fel ’s alámenő hajók szoktak kikötni. A’ 
város nevezetes kereskedést üz borral, pálinká
val , olajjal, szappannal, épület-fával ’s a’ t.

A N E K D O T Á K .
Egy úri ember, míg nőtlen volt, Sz. I s t ván  

ki rál y'  ünnepén szokta ülni neve*napját , *s il- 
lyenkor sok vendég járult köszöntésére, mint 
csak egy jó lakomára csődülni szokás. Későb
ben pedig házasságra adván fejét, midőn a’ szo
kott napra a1 köszöntők’ serege ismét megjelent, 
a’ gazda azon őszinte nyilatkozással távolíttá-el 
őket: hogy ő nem k i r á l y  többé, hanem mar
tyr* Sinkay.

Híre ment Parisban, hogy Vi d o c q  elmé
jében meghaborodott. Ez szükségesnek tartá e’ 
gonosz szemtelen hazugságot megczáfolni ’s azért 
a1 nyilványos lapokban kinyilatkoztatta: „hogy 
ő soha sem volt kevésbé bo l ond  , mint ugyan 
most.“

Egy candidattól censura’ alkalmával kérdé 
az esperes: ki volt Abraham’ atyja? —  „Tha- 
re“ feleié a’ candidat — „Non T ha r e  séd da
re  öcsém uram“ viszonzá hevesen az esperes, 
reszkető tenyerét tartván. Kacsról.

DEMOCRITUSI CSEPPEK.

A’ pesti 3dik redout’ alkalmával a’ bál-tulaj
donos a’ Duna’ jegén keresztül szurok-koszorúk
kal világosítá-ki az utat, hogy a budai vendégek 
bátrabban jöhessenek által* Erre a’ pesti kávé
házakban azon estve még az a’ beszéd circulált: 
„hogy t. i. F*. czukrász s z u r o k k a l  é d e s g e 
t i - á t  a’ Budaiakat.“

Bizonyos orvos egy rég sinlődő urfi’ ágya 
mellett állott, ’s recipéről eszmélkedék. En at
tól tartok doctor ur ! —  monda az aggódó anya
—  hogy szegény Nátzinak a’ f e j é b e n  van va
lami ? —  „Ez iránt nyugott lehet Nagyságod!
— viszonzá az orvos tudós biztossággal— mert 
v a l a m i n t  az én f e j e m b e n ,  ú g y  az ő- 
v é b e n  s i n c s  s emmi .  — A’ baj Nagyságod ! 
máshonnan ered.“

Feltámogatott kótákból musikált estve egy 
kávéházban néhány Cseh 's ime egy czigány-ban- 
da is oda be-tekint vén, nagy bosszúságára ott 
leli az őt megelőző Cseheket. —  „Ezek ám a’ 
legények ! —  szóla egy ur az érkező feketék
hez —  ti már illy szépen csak nem musikál- 
tok.“ —  „De hiszen! o l t s á k  c s a k  e l  a’ 
g y e r t y á t  —  viszonzá a’ bosszús prímás —  
majd meglássuk , ki d e r e k a b b  e mb e  r.“

Szekrényesy.

REJTETTSZAVAK.
1) Az egész bár ruhát készít: a’ tű még sem eszköze;

Két végső is mesterember: házadhoz van fő köze,
Ha az egyik részt fejéből lába után fekteted ,
Legyen szelid vagy vad: húsát sülten főtten eheted.

2) Öt betűje van, de tisztán csak hat jellel iratik;
Lába főleg térmezőn áll ,  ámde úgy ha nyújtatik.
Most fonákul ’s még is ésszel tedd fő taggá lábjelit,
’S a1 kalóz ha jó rabolni, csak ajtódig közelít.
Az egész egy széjj leánynév; csak azért is kedvelem, 
Mert benne mint anagrammát: a’ „szeret44 szót föllelem.

II. J.
A’ 9dik számbeli rejtettszó: S z á r n y é k .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —- Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ GOLYÓ ÉS PYRAMID.

Kisebb nagyobb abroncsoknak 
Egyet-éró körében ,

’S a’ rokon magasságoknak 
Egy központra gy ültében ;

Hol nem a’ kör’ nagyobbsága,
Csak mértéke, szentsége 

A’ polgárok’ boldogsága 
’S létök’ egyenlősége —

A’ társaság’ gombolyában:
Az ember egy p y r a m i d ,

’S rész , de egész önmagában 
’S két világba nyúló híd.

Durva része föld’ porába 
Állatokhoz lánczolja ,

Lelke’ lángja szebb sphaerába 
Angyalokhoz kapcsolja.

Az alapok’ olvadtában
Közös a’ künn és. a’ benn ~~

’S az ő rejtett központjában 
Van az egyetlen egy fenn.

De a’ fajsúly’ különsége 
Ad csak képzelt központot,

Az egész köznehézsége 
A’ legsúlyosb lévén ott ;

’S ha a’ balsors’ csapkodását 
Csak a’ súlyos érezi,

A’ hazának elromlását 
A’ könnyű nem könnyezi. —

A’ golyónak központjában 
Leld-fel honom! czélodat,

’S a’ pyramid’ alakjaban
Képzeld M a g y a r  magadat!

Szent pú lg Imre.

UTAZÁSI TÖREDÉKEK ÉJSZAKAMERIKÁBÓL.
(Egy magyar tudós társasági tagtól.)

Testvéréhez.
Philadelphia, nov. 13kán 1832:  Kedves Mike

sem! az éjszakkeleti tartományokat már végig 
futottam ’s most az éjszakamerikai szabad stá
tusok’fővárosában, a’ kevély hírű Philadelphiában 
vagyok. Sok van itt ollyas, a* mi az idegent 
meglepi, és pedig minden tekintetben, azaz: a’

jó szintúgy mint a’ nem jó. Az én vizsgálódó, 
sim után mindeddig igen szomorú resultatum mu
tatkozik , melly későbben hogy szebb ’s örven- 
detesb által váltassék-fel, legkisebb reményem 
sincs; mert a’ délszaki státusok még kevésbé kö
zeidnek ideálomhoz , mint az éjszakiak. Való
ban , igen jól rendelé az anyatermészet, hogy 
az ember’ élete olly rövid ; én legalább mindig 
azt hivém, hogy az ember, léte1 silányságának e- 
lég sokáig él, sőt tovább, mint sem kell. Mind* 
azáltal, hogy levelemben összehalmozott érdek
telen adatokkal ne untassalak, imhol néhány 
rajzvonal azon boldog földről, melly az Európai
ak’ szemében olly tiszta , világos fénypontnak 
tetszik ! Az 50 évi függetlenség (épen most 50) 
az egyesült státusokat hajoknál emelé-föl; mint 
egy meleg-agyi növény keltek , Europa’ dühös 
üldözésiből ’s harczaibó! elő ’s most itt állnak , 
mint valamelly, ó világot döbbentő rémkép. Doha 
egy felől Amerika’ befolyása Európára nem ked
ves és kivánatos ezen utóbbi világrésznek : úgy 
viszont másfelől Europa’ befolyása is Amerikára 
(melly nagyobb, mint talán gondolnék) igen kár
tékony és veszélyterhes. Mind e’ mellett is az 
európai udvarok, hol philosophusi jeles elmék
ben nincs hijány, csak igen lassan eszközölhet
nék, hogy Amerika Európára változzék által; 
ha csak egy hatalmasb ellenség —* a" szent env- 
bertermészet (fic done) — őt óriási léptekkel 
nem vezetné ama’ rendelménynek’ elébe, mellyel 
a' világ:’ története mutat. Amerika, kedves Mi- 
kesem, egy magányos ember’ románja, melly 
úgy végződik, mint Göthe’ Wertherjében látjuk: 
ön gyilkossággal. Nekem sokkal mélyebb fájdal
mat okoznak azon elmélkedések , mellyekre e’ 
dolgok’ állapotja gyújt, mintsem hogy képesvol. 
nék az egésznek analytikája által azt előtted tisz
tábban kifejteni. A’ szerencse engem itt tisz
tes ősz férfiakkal vezérlett-össze, kik mint szent 
árnyak ’s dicsőült szellemek tűnnek elembe , ’s 
hattyú-dalokban nyilványitják a’ mindenség’ örök 
bölcseségét és harmóniáját. Négy, sőt hat illy
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tisztes aggal beszélek már a’ külön státusokban, # 
kik közül a’ legifjabb 6 2 , a’ legéltesb 74 esz
tendős; csupán ezekkel társalkodóm, a’ fiatal i- 
vadék reám nézve mit sem ér. —  A’ választá
sok már megtörténtek , és több mint hihető, sőt 
csak nem bizonyos , hogy Jackson, a’ mostani 
piaesidens , fog ismét választatni. Nagy volt a’ 
forradás, sokan meg is érzék azt; de most le- 
szelídíilt minden ’s a’ köznyugalom helyre állott. 
—  Itt sokat beszélnek egy tervről, melly sze
rint a'Németek .,en masse'4 (mintegy 60.000-en) 
ide vándorlani szándékoznak, úgy hiszik, hogy 
en is e1 tervben részt veszek ’s a’ vándorlandó 
egyesület’ titkos ügyvivője vagyok; -— ha az
volnék, bizonyosan a’ Németeknek hivebb 's jobb 
szolgalatot tennék az áltál, hogy őket e’ lépés
től visszatartóztassam. —  E’ futólag irt néhány 
sort holnapután a’ Brittania hajó Nevv-Yoikból 
Liverpoolba viszi, ’s nekem sietni kell , hogy azt 
feladjam. A’ legelső hajóval küldök egy csomó 
levelet barátimnak is, mellyekből majd holmi 
adatokat bővebben fogsz olvashatni. Addig is szi
vemből üdvezlem őket. Mondd kedves anyánk
nak , hogy egészséges vagyok ’s íigyekszem mi- 
nélelőbb visszatérni; ezen évszakasz a’ hajózás
ra nézve igen veszélyes , mindenfelől jőnek a’ 
hajótörések’ borzasztó hirmondóji. Leveleidet el
várom Vashingtonba . hová 14 nap múlva meg
érkezem, még eddig egy sorodat sem vehettem. 
Isten hozzád , maradj egészségben.

Ugyan ahhoz.
Baltimor, nov. 24. Milly örömest kiildeném- 

meg, képét hozzád obajtozó szivemnek! Mindig 
számlálom a’ napokat; szeretnék szárnyakat ad
ni az időnek , hogy röpüljön ’s teremjen itt a’ 
pillanat, melly a’ viszonlátás’ örömeit élnem 
engedi. Az átkozott Angolok e’ szó felett ,,haza
szeretet“ csak kaczagnak ; nevetik, gúnyolják 
a’ szegény Németeket ’s Francziákat , ha hon
vágy ebied szivükben. Illy érzéketlen fásult te
remtmények , kik az embernek csak alakját s 
anyagrészét bírjak, még haragra sem gyújthat
nak; azonban még is jó ismerni őket , hogy a’ 
lidérczet, mellynek szemébe néztünk, ne ret
tegjük többé. Qlly igen aggódom értetek; min
dig attól tartok, mindig arról álmodom, hogy 
Európára most és most szórja vihartüzét a* zor

don hadisten; ah, kerüljön-el titeket e’ szörnyű 
csapás! Hányszor vádolom magamat, hogy tá
voztam tőletek ; ha a’ sors visszavezérel, hátra
lévő életem egészen a’ tiétek legyen! Mondj La
jos grófnak sok jót és szépet nevemben ; neki 
most nem Írok, mert ninrs semmi érdekes, a’ 
mit neki írhassak. Köszöntsd mindnyáját, kik 
barátilag emlékeznek felőlem. —

Épen most olvasom, hogy egy gőzhajó tö
rést szenvedett, az emberek mindazaltal nem 
messze hozzánk megmenekedtek ’s elkerülék a’ 
vizes halált. Milly könnyelmű itt az ember, ax 
felülhalad minden képzelmet. Midőn Philadel
phiába utaztam , gőzkompunk egy háromárboczú 
hajóhoz ütközék ’s a’ kompnak egész előrésze da
rabra ziízatott; szerencsénkre az erőművön nem 
esett baj, különben mindnyájan (mintegy 280 
ember) elvesztünk volna; egyetlen egy bakázott 
közel mellettem a’ vízbe, de a’ hajósok őt is ki
húzták. Midőn Philadelphiából ide jövék , óriá
si gőzhajónk hasonlag felakadta’ zátonyon, csak 
különös fáradsággal lehetett azt előbbre mozdit- 
ni ’s imigy tovább folytatni utunkat. Ezen em
berek folyvást utón vannak, egy városból a’ má
sikba , ’s nekünk Európaiaknak fogalmunk sincs 
illy en ma s s e  gyakorlott vándorlásról. Philadel
phiából egy vasút 16 mérföldnyire visz két fo
lyam közt, a' gőzkocsi rajta 10 más kocsit von
tatott 174 utazóval; ’s az utat megtevő 5 óra
negyed alatt. Hány lóra lett volna itt szükség 
hazámban Megyer és Diószeg közt?

Ide mellékelek egy tudósítást a’ New-Orle- 
ansiak’ nyomorúságáról0) ,  közöld H . . . y  bará
tunkkal ; nem különben a’ H . .  eh’ levelébe zárt 
toldalékot is , mellyben némelly délcarolinai dol
gok, Jackson praesidens’ választatása ’s egyéb, 
Indusokat illető holmi foglalkoznak. Egyébiránt 
A ashingtonból majd bővebb ’s körülményes!) tu
dósításokat küldök, mellyeket a’ mennyire érde
keseknek fogod találni, tudass vele. En holnap vagy 
holnapután Y aehingtonba utazom ’s reményiem, 
hogy ott Európából néhány kedves sort majd 
találandok tőled. — Élj egészségben.

A ’ B É L A - B Á N Y A I  V I Z O S Z L O P I  Z Ú Z Ó  E R Ó M Ú .  j  

Ha a’ mindennapi hatás’ szűk köréből kitö
rő elmék az ő , reánk nézve óriási szüleményei-

* )  K ö z i é  a ’ J e l e n k o r ’ 8 d i k  s z á m a  „ A m e r i k a 41 c z í m  a l a t t .
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két csudáltatják velünk, mi akkor gyakran a’ 
valóságos érdemet felül haladó mértékben, bá- 
inul un k , és e’ részben szűkölködő szegény hazán
kat megsajnálva , csak a’ külföldön véljük a’ nagy 
elmék’ világát felellhetni. Pedig melly sok ízben 
utazunk-el hazánk’ nevezetes erőművei mellett a’ 
nélkül , hogy gyanítanánk azt , a’ mit nem lát
tunk.

Méltán előkelő helyet foglal magának a’ 
művészi szülemények’ sorában a’ legújabban é- 
pült béia-bányai vizoszlopi zűzó-erőmű, és ha en
nek eiejét és egész alkatát közelebbről vizsgál
juk, úgy azt tüstént a’ maga nemében elsőnek, 
és egyetlennek fogjuk ösmérni. Ezen erőműnek 
hatóereje (wirkende Kraft) a’ viz; és ennek el
használása oily csekély , hogy azzal egy közön
séges 9 súly vasas zűzót sein lehetett volna moz
gásban tartani. A’vizoszlopnak vissz-irányosmun
kálkodását azonban , úgy vala képes az elmés 
feltaláló itt használni, hogy 33,000 akó víznek 
24 óra alatt 62 láb magassagnyi esésével hu
szonnégy sűlyvasat lart szünetlen mozgásban. 
Minden sűly-vas 2 56 mázsa érczes követ zúz 
széljel 24 óra alatt,  és igy naponként ezen erő
mű 6144 mázsa érczes kőnek további haszná
lásra alkalmazott elkészítésével örvendezteti a’ 
bányák’ előmenetét. —  Ha megfontoljuk , hogy 
egy hason sikerű közönséges vizkerekű zűzónak 
inunkálodása, minden huszonnégy órában 169,620  
akó viz’ elhasználásával volna egybekapcsolva, 
és hogy az illy nagy kiterjedésű bányászatnál, 
mint a’ selineczi , a’ víznek különféle elhasznál- 
hatása , ezen sikeres gazdálkodását nagy hasz
núvá teszi; ha azon felül tekintetbe vesszük, 
hogy a’ feljebb említett csekély víznek majd csak 
nem hasznnlhatás nélkül kellett volna lefolyni : 
akkor valóban meg nem tagadhatjuk ezen el
més találmánytól méltó ügyelőiünket. —  Az e- 
róműnek belső alkotása a’ vizoszlop’ okvisszányos 
hatású erején éjiül. A’ 62 labnyi magasságról ve
zető csövekből a’ kormányozónak (Steuerung) e- 
gészlen űj és valón elmés alkotása következésé
ben , nyomói a’ víz nagy erővel a’ két dugacs 
csővekbe (Kolben-Höhre), és a’ víznek ugyanazon 
kormányozó által eszközölt elerede'se miatt, a’ 
dugacs (Kolbe) természeti nehézsége miatt es
ni kénytelen: igy váltva szökdelnek a’ dugacsok, 
úgy hogy egyik akkor éri Jegmagasb pontját, mi

dőn a’ másik legalantabb találtatik. A’ du- 
gacsrudnak más rudakkal, és ezeknek czélirá- 
nyos öszvekapcsoltatása a’ fogas kerekekkel hoz
za mozgásba a’ sűlyvasemelő izmos hengerfákat 
(Welle). 6

Az egyes alkotó részeknek világosb leirá- 
sát rézmetszetek nélkül adni nem lehet.

A’ leirt erőműnek feltalálója a’ selmeczi bó- 
nyász-academiának egyik nagyérdemű tanítója, 
Schitkó József ur, ki már több ízben fontos ma- 
thematikai munkáival maga iránt a’ tudósak’ nem 
kis ügyeimét gerjesztő. Ezen erőmű’ alkat-része
it jóllehet azok, nem kevés művészi csinnyal van
nak összekötve, minden külbefolyás nélkül egy 
Eernhárd Vilmos nevű selmeczi harangöntő, dicsé
retes ügyességgel készítette.

ü J D I V A T .

Egy párisi kalapos mostanában módot talált 
a’ férü kalapokat két színre készíteni, feketére 
t. i. s fordítva (mert kifordítva is egyiránt hasz
nálhatók), szürkére. Csak szabó híja még, ki 
kétszínű öltönyeg készítést íalaljon-fel, hogy pi
pere-bajnokink ugyan egy köntösben, fordíthat
va, két színben díszeskedjenek. Hát ha még va
lahol egy genie is találkoznék, ki az ember’ bel
sejét ki s be tudná fordítani, tudom hamar ki
menne divatból, ’s a’ felfedező, első próbájau- 
tán azonnal gyűlöletessé válandó mesterségéből 
aligha felgazdaguína. —-  Párisban jelen télen a’ 
legújabb divat-űzők bársony ’s atlaczban pompáz
nak (az előkelő szépneinnéJ) gazdagon himezve, 
’s ékesen kivarrva, csoportos redőzettel, alant 
’s a’ vállnál csúcsos szeletekre; épen mint a’kö
zép századokban. Tánczmulatságokban selyem 
musselin ruhák szemlélhetők leginkább, tollakat 
haj-ékül alig láthatni, ellenben az övezet- ’s ko- 
szorúzatokban virágokat gyakran. Társaságokban 
feltűnőbb téli viselet különféle: egy liatal barna 
dáma’ ruhája halvány sárga indiai atlacz, dereka 
tyrol szabasu, újai hossziík és simák, picziny 
fekete bársony kalajijial, jobb félről úgy illeszt
ve, hogy onnan felfelé 7 s/.inte halványsárga, toll 
rendes ékkel hajlong, ehhez járul még egy ég- 
szin Dona Maria-Caze övezet (Scharjie). Egy 
más szőke dámáé iangpiros ruha elől selyemsinor 
fűzetü derékkal , mellynek kötése az övezettel 
egyesül, fején fodros szalag (Hand) ruhája’ szi-
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nevel egyező. Egy harmadiké a’ tánczmulatság. 
ban fekete habzó selyem (M oire), minden szín
ben százszorszép virág hímzésű felső széles szeget
tel, a' rövid vállakon hármas szinte százszorszép 
bokrozat, hasonló övezettel, de igen tömött, ’s 
szinte kiemelt fényes selyemvarrással, haj-éke a- 
lacsony százszorszéppel hintve. Negyediknek bál
ruhája eleven sárga szín Dona-Maria-Gaze , tér
dig le fekete virágokkal tűzve, egészen alant nagy 
csúcsú szeletekre folyva; haj-éke virág párta, 
mellynek belseje szinte fekete. A’ férfiaké Páris- 
ban fekete frakk, atlacz mellény, kázmir nadrág. 
—  Pestbudán az eddigi tánczinulatságokban (a ’ 
városi teremben) hajadonink ártatlan színben (fe
jérben) jelentek-meg többnyire; jutott azonban 
a’ szerelem-színnek is rész (pedig elég, de csak 
parenthesisben mondom, hogy el ne olvassák), 
ha nem hibázom, jobbára asszon) ainknái, kik jár
tasbak lévén e’ színezel ben , itt sem idegenked
tek ugyan abban tetszeskedni A1 hűség-szín (kék) 
mind a’ két osztályú szépnemnél igen bágyadt 
(kivált éjjel) árnyéklattal tűnedezett-elő , főkép 
a/, álzottaknál (masquirt). Fejér, piros, és ég- 
szin voltak tehát a’ divat-koszorút nyertesek, 
czélirányosan szépnemünk osztakozott sz Heiné
hez alakultán, atlacz, krepp, habos selyem, er- 
nestine, chaly’s a’ t. ruházatokon; haj-ék: toll, 
virág-füzér ‘s bokrozat; övezetek Ga e-ból; a’ 
h onlok-szalagok ’s rezgő hajtűk kimúltak. Nyak
ban majd közönségesen chinehilla-boa lebelgett. 
—• Férjfiaink télen ált Pestbudán legkapósban 
hordjak a’ prémes zrínyit, keskeny ’s igen egy
szerű sinorzaltal, hozzá szinte prémes gyula-csal
in a , vékony sujtással kihányva. De hiszen most 
Pozsony szab divatot! (A német ruhát tisztelet
tel elmellőzzük.) Q—c.

A N E K D O T Á K .
Egy tanító felszólító a’ tót lic/kót, mon- 

daná-meg, ,,funis*1 hogy van magyarul. — Erre 
a’ tót nevendék magyar tanuló társának, ki őt 
mar több ízben kisegítő, súgása után egész bizo- 
dalommal hangosan — de a’ szavakat húzva —  
igy felelt: „nya-kad-ra-va-Ió.44

„Maratom! —  igy szolt valaki társához, 
midőn épen a’ gyűlésből kimennének —— különös,

ma a’ főispány kit sem hitt-meg ebédre; —  hi
szen nem az ebéd miatt, h a n e m . . . —— „Igen
—  félbeszakasztá barátja —  nem az ebéd, ha
nem az evés miatt.‘

„Látod-e ott a’ hegy’ tövénél ama’ tölgy
fát, ’s alatta a’ heverő süldőt?'4 —  igy szólítá- 
meg egy sokat flllentő vadász az 6 jámbor bajtár
sát, —  ki imezt feleié: ,,a’ süldőt igen is látom, 
de a’ fát ki nem vehetem.*4

Egy ispány’ tehene megsiklott ’s lábát toré , 
nagyobb kár’ elhárítása végett a’ mészáros hiva- 
ték , ki otthon nem lévén, neje jött-el, a’ te
henet kialkudván megvette illy nyugtatvány mel
lett: „Én tehén ispány urnák 30 fttal tartozom.44

Kyitra-Zerdahely Lőrinci.

Forró nyári nap lévén, deszkaboltjában szun
dikálva ült az apróságárus élemedett görög-nő , 
midőn két katona használni akarván ez alkalmat, 
egyike ezen kérdéssel: ,,találja-ki mami! kicso
da vagyok?44 be'ogja az asszony’ szemeit; mási
ka pedig pipát, kést, aczélt ’s tükröt helyhez- 
tet azalatt csákójába. „Ej no, bizony nem ösmér!
— mond ama’ nyájaskodva, — találja csak!44 
Midőn végre sok találgatás után sem találta-ki e’ 
tréfának szinte örülő megcsalatott, a’ magyar 
merkur elvevén kezét szemeiről, elméssége által 
nem csak szép holmi birtokába jutott, de még 
a’ színből kívánt taplóból is többet kapott —  
mint más — egy  k r a j c z á r é r t !

„Csak elől a’ szekér után menjenek drága 
nemzetes uraim! — kiál á a' kardszagi vásárban 
egy majoros gazda, három testvér-urainak, egyik 
keskenyebb utczán, —  én majd az ökr ök  után 
Lallagok !'4 Kapuy Károly.

REJTETTSZÓ.

Egy tag, ’s legyen H kezdetében,
Ö r ö m  fog szádban zengeni ;

Kezd N-nel, és fog közepében 
E^ész világnak fényleni.
P-vel láthatlan ur* szolgája,
’S  m i n d e n f e l ő l  e g y  k é p ű  ó ;

Cs n kezdve jó kedv* csatornája ,
*S aranyszin nedvet önt.elő.

K.
A ' lOdik s z á m b e l i  r e j t e t t s z a v a k  : 1 )  T a k á c s .  2 )  E s z t e r

äzerkezteti H e l m e  c z[y. —-  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M I  L E G Y E N  A ’ D I Á K  N Y E L V B Ő L  M A 

G Y A R O R S Z Á G B A N  ?

„Ah,  oda Magyarország’ dicsősege, oda a’ 
diák nyelv!“ így kiáltanak-fel némellyek , kik még 
most is azt hiszik ’s valóban hiszik, hogy a’ ma
gyar nyelv’ országos terjedése, ’s a’ diák nyelv’ 
ntegszorulása a’ haza’ kárára ’s veszedelmese 
visz. Azonban elmellőzve'n azon kérdést: „ma
gyarul kell-e a’ Magyarnak beszelni hazájában?” 
mellyet még csak a’ rövidlátó éretlenség tesz; 
elinelfőzvén továbbá azon kérdést i s : „valljon 
a’ magyar honban lakó ’s magyar törve'nnyel elő 
ne'met, tót, vagy rácz hazafi-társunk magyar- e  
vagy sem ?44 mellyet egyedül a’ roszlelkűség tá
maszthatott, —- csak azon kérdésre akarok itt 
felelni, mellyet értekezésem’ elébe függesztettem; 
de mellyet sokan, midőn mondani készülnek, a’ 
következővel cserélnek-fel: „mi legyen Magyar- 
országból az uralkodó diák nyelv nélkül?44 ’Sínig 
így szólnak, sopánkodva fohászkodnak : ,,mi lesz 
mi belőlünk D i á k o k b ó l ? ! “

Ha nemzetnek csak olly népet nevezhetünk, 
mellynek közösek érdekei, annak nem csak együtt 
kell laknia, hanem az uralkodó ideákat a’ nem
zet’ többségében el is üsmérnie , vagy is a’ több
ségben élnie. Ez a’ nemzet’ élete. Más nemze
ti élet nincsen. Melly nép a’ kisebb számban él, 
vagy nem is élt még, azaz: még nem is volt nem
zet, vagy elélt már, ’s halálához közelget. A’ 
nemzet’ érdeke nem lehet más,  hanem hogy min
den egyes ember a’ lehetségig tökéletes ember 
lehessen , ’s maradhasson ; a’ mit el nem érhet, 
hacsak a’ közös czélra nem közös a’ segedelem. 
’S ezen segedelmes együttélés a’ nemzet’ köteles
sége önmaga iránt ’s egyedüles foglalatossága. 
Ideákat csak szó által gerjeszthetünk, ’s csak 
fizó után is ösmérhetünk ’s fogadhatunk-el. Mi
nél értelmest) a‘ szó , annál mélyebb közönsége
sen a’ meggyőződés, mellyből az eredt ’s mel
lyet okozni fog. Tudjuk, hogy nyelv az ideák’ 
tolmácsa; ‘s valamint csak az embernek vagyon 
értelmes szava: úgy egyedül az értelmes szó ké

pes az embert emberié tenni. Az emberi szózat’ 
értelmes öszvesége nyelv. De a’ nyelvet, hogy 
hatalma legyen szivünkön, értenünk kell; külön
ben puszta hangokat hallunk nem nyelvet. Innét 
minden népnek belső , gondolaíjai’ köréhez mért 
saját nyelve természet leg; innét minden nemzet
nek saját nyelve szükségleg : mellyet ha elhagy, 
önallását veszti , mert nem önideájában é l , ha
nem a’ máséban — hnl-el. —  Ha tehát a’ Ma
gyart egy nemzetnek tartjuk , ’s azon úgy vé
lem, csak kevés részrehajló fog megakadni, an
nak saját- ’s egynyelvűnek kell lennie.

Nyelvét a’ nemzet használni szokta a’ köz
életben mindennap a’ napló szükségek’ cseréjére; 
a’ társalkodásban az ideák’ közlésére; törvé
nyiben jogai’ űzésére a" törvényszékek előtt; to
vábbá a’ tudományok’ terjesztésére ; ’s végre a’ 
jövendő sarjadék’ képzésére ’s oktatására. Első 
teszi a’ köznép’ nyelvét; második a’ társalkodá- 
s i t , harmadik a’ törvényest; negyedik a’ tudo
mányost ; ötödik az iskolait.

Vagyon az emberi nyelvnek, mennyire az 
nem egyes nemzet’ hanem az egész emberiség’ sa
játja, még azon haszna is, hogy nem csak azt, 
a’ mit az én nemzetem gondol ’s érez, hanem a’ 
mit más valamennyi nemzet gondolt ’s érzett, sa
játommá tehetem, ha nyelvét érteni tanulom. 
De ez nem a’ nemzet’ dolga , hanem a’ tudó
saké a’ nemzetben , kik azt a’ nemzettel saját
nyelvén közölvén hálás elösmérést és tisztele
tet aratnak.

De hová tegyük már most a’ diák nyelvet? 
mi legyen belőle Magyarországban*?

Köznép’ nyelvének nem tehetjük, nem is 
akarja senki. A’ természet’ eddig ösmért törvé
nye szerint , a’ mi egyszer elholt , haha marad, 
’s a’ mi azzal párosul, halál’ fija. A’ diák nyelv 
tehát , valamint a’ nagy római nemzet, többé 
fel nem ébred ; a’ milly kévéssé a’ halállal az 
élet fér-meg : olly kévéssé reménylhetni, hogy 
eleven nép holt nyelven szóljon ; ’s ha erőhata
lom kényszeríti, valamellyiknek buknia kell. A’
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történet elég példát nyújt állításom* bizonyítá
sára. A’ köznép’ nyelvének tehát elevennek kell 
lenni, ha a’ nép maga is elhalni nem akar. ’S 
így diák a’ köznép’ nyelve nem lehet, nem is lesz.

Társalkodásban a’ nemzet mindig két osz
tályra szakad, melly közül egyik a’ műveltebb, 
másik a’ kevésbé müveit. Jaj azon nemzetnek, 
mellyben a’ műveltebbek a’ többiektől annyira 
különböznek , hogy a’ különség őket összeférhet* 
len kettővé kénytelen elválasztani. Ezen elkü- 
lönzést semmi annyira nem mozdítja-elő, mint 
a’ különböző nyelv. A’ műveltség, azaz, tiszta 
értelem, érző s z í v ,  magas gondolatok, szép kép
ietek , szóval: a’ lelkes emberiség ott kizárólag 
csak az egyik osztály’ sajátja , inig attól a’ má
sik balgatagúi fosztva marad. Ezen igazság an
nyival nyomosb, minthogy a’ müveitek’ száma úgy 
mindig kisebbülni fog. Valamig igaz marad te
hát, hogy Isten az embert önképe’ hasonlatos
ságára alkotta; valamig igaz marad, hogy az 
emberek’ születésükre nézve egyenlők: mindad
dig ellenkezni fog az emberi méltósággal, hogy 
míg az egyik emberlétének örvendve dagadó szív
vel érzi a’ teremtésben magas állását: a’ másik 
barom módra fetrengjen a’ porban; ’s szép tehet
ségei, mellyekkel a’ végtelen irgalmu gondvise
lés megáldotta, csak alacsonysága’ érzésére szol
gáljanak. Melly alacsonyságában csak okos ál
latnak hívén magát, mint nérnellyek örömest ta
nítják, mind allatiságának, mind okosságának 
borzasztó jeleit adja. —  Nem jó tehát, ha nagy 
a’ különség a’ műveltebbek, ’s kevésbé müvei
tek közt; mert egyenlő ész és indulat mellett 
az egyik emberré, a’ másik barommá lesz, ’s 
•gymás’ ellenébe állván, egymás’ vesztére törek
szik. Ezen különséget pedig, valamint semmi 
sem mozdítja annyira elő, mint a’ különböző 
nyelv: úgy »emmi sem csökkenti-meg ’s törli-el, 
mint az egynyelvűség. Adjunk már most a’ tár- 
salkodásnak ollyan nyelvet, mellyet a’ nemzet
nek csak legkisebb része ért, nem-e Örökké ki
záratnék a’ nagy többség minden műveltebb kör
ből, ’s nem vadulna-e el ? De mit mondok. Nem 
vad-é már most is mindazon helyen, hol a’ mű
veltebb falusi urak ’s asszonyságok’ nyelvét nem 
érti? —  Nézzük hazánkat. —  De hiszen társal- 
kodnsunk’ nyelve a diák úgy sem volt , ’s az
zá tenni azt még eddig senki sem törekvék, ki-

vevén néhány tótos ügyvédet, ki iskolát végez
vén, az ügyvédi vizsgálaton keresztül esve (vagy 
bukva) a’ pórságtól örömest elkülönítné magát, 
’s minthogy a’ magyart csak töri, a’ németet 
nem tudja, diákra fakad; kivevőn némelly urat, 
midőn Magyarnak akarná magát láttatni ; mert 6 
különben a’ magasb társalkodasban németül vagy 
francziául (roszul) szól ; — kivevőn még némel- 
lyeket, de csak igen kevés számmal, kik ifjú 
koruktól fogva felfaláshoz s elnyeléshez szok
ván , minthogy a’ magyar szót elnyelni ’s meg
emészteni nehéz, ahhoz számos év óta sem szok
hattak. Ezeknél fogvást tehát a’ diák nyelv tár- 
salkodási nyelv sem lehet.

De legyen hát t ö r v é n y e s .  —  Azonban 
ide sem hihetem alkalinazhatónak; mert tudjuk r 
a* törvények kötelező erővel bírnak, de míg köz
tudomásba nem jutnak, kötelező erővel sem bír
hatnak. —  Mikép várhatni már most okosan a’ 
törvények iránt engedelmességet, ha azokat olly 
nyelven írjuk, mellyet nem a’ nemzet, hanem 
a’ nemzetben a’ legkisebb rész ért. —  Vagy a’ 
törvényeket írjuk tehát magyarul, vagy az egész 
nemzetnek diákul kell megtanulnia. —  Milly 
képtelenség ez utóbbi, nem hiszem hogy valaki 
kétlené. —  ’ÍS a* megsértett fél joga’ üzésére ho
gyan fordítson olly nyelvet, mellyet nem ért? 
Vagy czéhet állítsunk annak is? —— Tudjuk to
vábbá a törvény, alkatára nézve, a’ nemzet’ 
többségének kifejezett akaratja, ’s a’ nemzetet 
legközelebb érdekli; mert abban azon módokat 
’s eszközöket jelt li-ki, mellyek czéljához vezet
nek; belső mivoltára nézvést pedig gyakran esz
köz is ugyanazon czélra. — Nem képzelhetni 
pedig, hogy ott, hol a’ nagy többség míg csak nem 
is érti a’ törvényt, ’s könnyen értéséhez sem jut, 
hacsak diákul nagy nehezen meg nem tanul, hogy 
ott mondom a’ jobb jobb ideák’ kifejlése előre
haladjon. Ott csak megállapodást várhatni , nem 
előhaladást ; —  pedig tudjuk : a’ megállapodás 
halál. —  Ha csak minmagunkat meg nem akar
juk tehát fojtani, a’ diák nyelvet a’ törvény ’* 
törvénykezés’ nyelvének sem szenvedhetjük.

De t u d o m á n y o s  nyelvnek csak még is 
megmaradhatna. — Hinném, ha nem tudnám, 
hogy egyedül a’ tudományokban mutatván magát 
az emberi szellem legfőbb tökéietességiben, a’ 
nagy többség nemcsak a’ tudományoktól (V  mit
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t« i. tudományoknak kell ’s lehet nevezni) zárat- 
nek-el, ’s tudatlan, műveletlen maradna: hanem 
egyszersmind a’ tudományok is a’ többség elől el
záratván , elhanyatlanának, ’s kuruzsló titkokká 
aljasodnának-el, mellyek, távol legyen hogy 
az emberiség’ díszére , vagy a’ nemzet’ hasznára 
lennének , sőt inkább azon babonás századokba 
vetne'nek vissza bennünket, mellyekből a’ menyei 
gondviselés talán akaratunk’ ellenére is ragadott- 
ki. Nem csak igazságtalan tehát a’ nemzet’ nagy 
többségét az ember’ legszebb sajátjától , a’ tudo
mányoktól, megfosztani, de egyszersmind okta
lanság; mert azáltal kisebb szám’ sajátjává lévén 
a’ tudomány, az mind elaljasodik, titokká vál
ván mind megfeneklik, ’s magasb polczra nem 
juthat. —  Hiszen tudjuk, hogy a’ való tudomá
nyok, (mert a’ Scholasteria nem tudomány) 
csak azóta emelkedtek, mióta az Angolok, Fran- 
cziák ’s Németek saját nyelvükön űzik azokat. 
Vagy ne kívánjuk tehát} hogy a’ diák nyelv tu
dományos nyelv legyen, —  vagy azt fogjuk kü
lönben egyúttal elárulni, hogy mások’ rovására, 
akármi következése lenne is , örömest csak ma
gunk’ sajátjává, ’s czéhiink’ titkává akarnák a’ 
tudományukat lealacsonyi'tni.

Mit mondjak az i s k o l a i  nyelvről? azon 
hathatós eszközről, melly által az élővilág’ örö
mei ’s fájdalmi, bülesesége ’s oktalansága, ta
pasztalásai s szenvedései, rényei ’s botlásai az 
elokor’ legbölcsebbei' írásiból legfogékonyabb ko
runkban hozzánk jutnak ? Mit mondjak azon 
nyelvről, mellyen a’ köznép ösmérete’ szűk körét 
tágítni, mellyen a’ szerencsésb elme az élővilág’ 
őszveséges életébe merülve, önkora’ szellemét an
nál mélyebben felfogni tanulja? Szóval: azon 
nyelvről, melly bennünket még gyenge korunktól 
fogva mint egyetlen kapocs köt az élőidével ’s 
unokáinkkal össze? Ne tanítsuk gyermekeinket, 
’s a’ világ elvadul. De nem balgatagság volna-e 
ezen nagy jelentésű eszközre iskolai nyelvnek 
holt nyelvet venni, mellyet inig a’ gyenge kor 
sajátjává tesz , ezernyi szükséges ösmérettől el
marad , tanulás’ kedvét elveszti, ’s mellynek a’ 
nemzet — orvosait, törvénytudőit, papjait kive
vőn - semmi hasznát nem veszi, de felszániol- 
hatlan kárát látja?! —  Valljuk meg, hogy vi
lágosabban szóljak, iskoláink, az orvosi kart 
talán kivéve , ha szorosan vesszük a’ dolgot, csak

hivatalokra készítenek bennünket. —  Valljuk- 
meg > a’ nemzet eddig iskoláiban még azokra 
sem eleget tanult; inert a’ müveit hivatalbeii 
szintúgy mint más műveltje hazánknak lelke’ ma
gasb járását* a’ külföldnek köszöni, ’s még a’ 
hivatalához tartozóból is , hacsak nem ügyvéd, 
kinek természetesen Verbőtzi minden tudomány
forrása , igen keveset tanult iskolájában. — De 
azt is tudjuk, hogy ifjaink az alsóbb iskolákban 
a’ diák nyelv tanulásánál a’ tanulástól elidege
nedvén , midőn kegyelemből ujon-nézve valahogy 
felsőbb iskolákba jutnak, ha megjő is ked»ök a’ 
tanuláshoz, —  pedig tapaszialásből tudom: mi 
gyakran a’ tárgyak’ érdekes változásával valóban 
meg is jó —  bár örömest tanulnák a’ komoly 
figyelmet kívánó tárgyakat, a’ diák nyelvvel ös- 
méretlenségök miatt azonban az alaposb tanulás
ról lemondani csak azért is kénytelenek, mert a’ 
Grammatika ellen elkövetett hibák miatt legu- 
nyoiva, lecsigázva, magától a’ nyelvtől, vagy 
inkább bővebb ismeretétől is visszarettennek —  
’s a’ kijelelt tudományok’ prőbájin gyakran nevet
séges fortéllyal keresztül búván a’ világba, azaz: 
hivatalba lépnek. — Valljuk-meg továbbá, ha 
tanultunk is valamit, akár iskoláinkban, akár 
azokon kívül, magunknak, nem a’ nemzetnek ta
nultunk ; azaz: hogy mondásomat félre ne értse 
valaki , tudományunknak hasznát a’ nemzet nem 
vette; —  a’ mi annyit tesz, hogy iskoláinak 
sem vette hasznát. — Altaljában szólok, azért 
a’ kivételekről említést nem tehetek. —  Hiszen 
látjuk, kik a’ nemzet testéből, ’s kivált a’ köz
népből iskolákat kezdőnek járni, ahhoz többé 
vissza nem kerültek, azaz: a’ nemzeti értelmes 
felvilágosodást elő nem mozdítottak ; mert ha 
szerencsésb elme kedvezett iigyekezetöknek, hi
vatalokra a’ kormány- vagy törvényszékekhez jut
ván , vagy tudományos életre szentelvén mago
kat , a’ nemzet’ testétől úgy elváltak, mintha 
ugyanazon nemzethez soha sem tartoztak volna. 
Tudomány, Ízlés, — de főkép nyelv egészen el- 
különíték azon testtől, mellyből mint valamelly 
burokból léptek-ki. Mi csuda, ha időjártával né- 
mellyek azon gondolatra is vetemültek (melly 
gondolatot sok derék embertől hallottam), hogy 
az örök bölcseség ezen alacsony állást a nagy 
sokaságnak maga jelelte-ki ’s igy az csak szol
gálatra van teremtve , van kárhoztatva. így
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minekutána mélységbe mi taszítok a’ szerencsét
lent , meg azt álli'tjtfk , bogy odavaló. — De 
azok sem térték többé a’ nemzethez vissza , kik 
a’ köznépből iskolákat kezdvén járni, szeren- 
csésb elme' vagy szorgalom’ híjával voltak; mert 
bitangokká válván, mind magoknak, mind a’ 
nemzetnek váltak terhére. Bár vizsgáljuk-meg, 
hányán tértek az ekéhez vagy rőfhöz vissza, ha
csak hat iskolát végzettek is. —  Pedig hányat 
tudunk, ki minden iskolát elvégzett országunk
ban , s még is mit sem tud , a’ mivel magának, 
vagy a’ nemzetnek használhasson, hanem ha diá
kul szólni, vagy tanítani kell, azt is tudjuk: 
mi igen silányul. —  Parlagon maradnak a’ ter
mészeti tudományok , parlagon a’ Mathesis min
den hozzátartozó ágaival ; parlagon a’ gyakorlási 
bölcselkedés; kenyerkereső kézi fogásokká alacso
nyodnak a’ muvészségek, ’s nem is reménylhet- 
ni a’ kézmüvekkel értelmesb bánást. —  Mert a’ 
nemzet nagy része elő nem haladhatván, már 
régen megfeneklett ; mert noha csak igen cse
kély szám juthat hivatalokra, mikre nyilványos 
iskoláink bennünket készitnek : még is mind oda 
törekszik; —  ’s kik a’ czéltól elmaradnak, más
ra többnyire haszonvehetlenek. Innen láthatni an
nyi diák inast, sőt koldust is, kik kévésnél is 
kevesbet tudnak ugyan, de minthogy iskolát lát
ták ’s kezökben diák könyvek forgottak, földmi- 
velők, vagy kézművesek többé nem lehetnek. —

Én tehát azt tartom , hogy iskolai nyelv
nek, ha ezentúl is csak ott nem akarunk vcszteg- 
leni, hol eddig , vagy a’ tudatlanságba még mé
lyebben visszasüllyedni, a’ diakot fel nem ve
hetjük. —

De mit csinálunk hát törvényeinkkel ’s pri- 
vilegiuminkkal , mellyek eddig mind diákul írat
tak ? Ha azok’ magyarázatáért mindig máshoz kell 
folyamodnunk, lefüggőkké leszünk a’ magyará
zóktól. — Isten mentsen! Ila eddigi törvényeink 
’s privilégiumaink a’ történeti jelentőségen túllép
ve még ezentúl is életben maradnak: mi a’ múlt
nak élve , a’ jelenléttől távul, a’ jövendőnek hal
va leszünk. — Feledjük a’ múltat, ’s fogadjuk a’ 
jövendőt.

A’ ki gondolatimat felfogta , könnyen meg
felel a’ kérdésre: ,,Mi legyen a’ diák nyehből

Magyarországban ?ís Tudniillik: a’ mi a’ görögből, 
zsidóból ’s a’ t . : tudósak’ foglalatossága, kik meg
tanulván más idegen nyelvet is , a’ mit abban az 
emberiség már kincse gyanánt bir, nekünk is sa
játunkká tegyék nyelvünkön. — Ha bizonyos pe- 
dig , hogy a’ diák nyelv csak tudósak’ foglalatos
sága lehet, önként folyik azon következés, hogy 
azt csak ott taníthatják, hol tudós, (nem pedig 
tudományos) embereket akarunk képezni. —— De 
e’ tárgy az iskolákról szóló czikkelybe tartozik, 
’s talán egykor szóba veszem.

Simon Florent.

E G Y V E L G E K .

A’ sárga bőrszín a’ kalmuki népfaj’ sajátja 
leginkább, és ez őt nem kévéssé büszkíti. Egy 
Kalmük, kit bőrének fakó színe miatt gunyolá- 
nak , igy válaszolt kevélyen: ,,az Isten engem a- 
zon fölséges külső dísszel ruházott-fel, mellyel 
legszebb, legnemesb teremtményeit: a’ napot, 
búzakalászt és aranyt.a (külf. folyóírásból.)

Afrikában egy népfaj födöztetett-föl, nnelly- 
nek tagjai halallal fenyegetik a’ jövevényt, ki 
kincseiket megveti ’s aranyaikat, feleségiket a- 
jándékul elfogadni nem akarja. —  ,,0  vendégsze
rető nemes nép! ó ezerszer boldog jövevény, ki 
odajössz!" sohajt-fel itta ’ ledér európai.

Egy városban négy bűntárs a’ rögtön Ítélő 
vérbiróság által vesztőfára Ítéltetett. A’ végre
hajtás’ alkalmakor egy Német is ment a’ vesztő
helyre, ki midőn mindegyik bűnös’ feje fölött az 
oszlopon e’ szavat ,,Lázzító4' olvasná, nagy bán- 
kódás’ érzelmével felsohajt : ,,die LaJJito Fami
lie ist doch sehr unglücklich.4’

R E J T E T T S Z Ó .

V a n  s z ó m n a k  ö t  b e t ű j e :

M i n d e n t  m e g á l l a p í t ;

T e s z .  s z á m r a  t ö b b e t  ötne'l  

A z  e l s ő  h á r o m  i t t .

H o g y  k é t  u t o l j a  m e n n y i :

T á r g y  ’s  a l k u  j á r  v e l e  ;

V é g h á r m a  m á r  h a z á n k b a n  

S z á z f é l é k ’ r a k h e l y e .

N. N.
A ’ I l d i k  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó :  I I  a  p.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B U C S Ú - D A L .

I s t e n  h o z z á d  ,  s z c p  v i d é k e m  !

I s t e n  h o z z á d  b é k e p á r t !

N e m  m o s o l y g a s z  t ö b b é  n é k e m  —

C s o l n a k o r a  ,  h a j h  m e s s z e  t a r t .

N e m  n i e r e n g t e t  h í v  ö l e d b e 1 

M á r  a 1 l á n g z ó  s z e r e l e m  

T ő l e d  a m a 1 k é k  s z i g e t b e  

C s a k  s ó h a j t á s  l e n g  v e l e m .

K ö n n y e i m  h i á b a  f o l y t a k  

C s ö n d e s  á r n y a i d  k ö z ö t t ,

A 1 s z é p  H ó r á k  e l t á n e z o l t a k  ,

M i r t h u s z t  e g y  s e m  k ö t ö z ö t t  —

A ’ v a d  o r k á n , s o r s 1 s z a v á r a  

E g y  k i e t l e n  t á j r a  h a j t ,

H o n n a n  e 1 s z í v 1 c s i l l a g á r a  

V i s s z a  h a s z t a l a n  s ó h a j t .

A h ! d e  b á r  g y ö t r ő  i g á b a 1 

. T á r t n a k  o t t  a 1 v é g z e t e k ,

B á r  v i r á n y i d ’ a l k o n y á b a  

T ö b b é  e l  n e m  l e n g h e t e k  :

I r t  f o l y a s z t  a 1 f á j d a l o m r a  

M a j d  a 1 h í v  e m l é k e z e t ,

I r t  —  h a  b o l d o g  h a j d a n o m r a  

S z e l l e m s z á r n y o n  e l v e z e t !

S í . J.

U T A Z Á S I  T Ö R E D É K E K  É J S Z A K A M E R I K Á B Ó L .

( E g y  m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g i  t a g t ó l . )

K .  H .  b a r á t j á h o z .

B a 11 i m o r e no v. 23 ká n 1832. Minket, 
edes barátom, oily nagy köz választ egymástól, 
hogy mindegyik level, mellyet bármi szerencsés 
alkalommal egymásnak küldhetünk, mint vala- 
melly üres, elavult hírlap jelenik-meg ’s egy bi
zonyos régmúlt időnek e'rdekvesztett adatit köz
li. Mi olly forró he'vvel szitunk az újhoz és je
lenhez, hogy meg azon sze'p érzelmek is , mel- 
lyeket a’ nemes barátság e's vonzalom bizonyos 
idő előtt hív ecsettel föstött, szivünkrehatás nél
kül maradnak. E’ körülmény fejti-meg: miért 
sok ember, ha egymástól igen távul esett, egy

másnak vagy igen ritkán , vagy épen nem ir. Ez 
egy általányos nézet, kedves jó barátom, ’s mi
dőn én itt örömest kivételt akarok tenni, hí
zelkedem magamnak, hogy Kegyed maga is ki
vétel. Küldöm tehát levélkéin’ ama’ szeretet’ és 
szives barátság’ jeléül, mellyet folyvást Kegyed 
iránt keblemben tápláltam ’s idő el nem törlend.

Az én tapasztalásim , vagy hívebben szólva 
nézetim, mellyeket az uj világrésznek e’ vidékin 
eddig tevék , olly csekély érdeküek, hogy vét
kezném a’ józan okosság ellen, ha azokat nyil- 
ványítnám ; de különösen Kegyedet kívánom illy- 
nernü közleményekkel megkimélni. —  Hogy egy 
országról vagy tartományról érdem szerint szól
hassunk, ahhoz idő, nézettehetség szükséges, tár
sítva az igaznak szilárd, változhatlan érzelmé
vel , mellyet olly kevés emberben találhatni e- 
gyütt. A’ megítéléshez már kevesebb kívánta
tik; elég ehhez: élesszem , figyelmi erő ’s bizo
nyos gyakorlottság mindkettőben. Azonban épen 
ez az, hol legtöbb irkász és papirosmázoló meg
botlik; mert fontos, kevély énjükkel mindig a’ 
tárgyak’ elébe lépnek, mindenütt csak kedvenc* 
szenvedelmük sandít-elő; ’s igy jőnek világra a* 
idétlen agycsodák, a’ hazugság’ idomtalan szü- 
lötti. Hlyeknek leiék általán fogva még minden 
közleményt Amerikáról ’s annak lakosiról. —  A’ 
mi itt találkozik , kedves barátom, az csatlakoz
zék az elmélkedő\fejében, mint újabb szem, a* 
emberi történet’ végetlen lánczához ’s mint ollyan, 
ad neki elég matériát mind annak kifejlesztésé
re, a’ mi itt nagy és szép; és valamint ez, úgy 
a’ hijányos sem fogja indulatit mozgásba hozhat
ni. Az embernek, mint neme’ tagjának, böcse e- 
gvedül előhaladtában áll; e’ nélkül ő egy lelket
len mi , melly csupán a’ physikai törvényeknek 
engedelmeskedik. Ezen bocsét tehát eszközleni 
’s méltányítni , a’ legszentebb feladás. —  Még 
eddig mit sem találtam , a’ mi Kegyed’ művészi 
körébe némileg tartozhatnék. Az úgy nevezett 
Capitolium Vashingtonban Amerika’ büszkesége ; 
én ezt alkalornadatva majd vizsgálat alá veszem.
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'8 fiétrl mulasztom-el annak hű rajzképét Kegyed
del közleni. A’ templomok itt rendkívül egysze
rűek , többnyire mindnyájának szörnyű magas, 
vékony fatornyaik vannak.

Vándorlásomat nem sokára beve'gzem , már 
csak 8 órányi térköz választ Vashingtontól , hol 
szállásom leend. Kirándulásiinat onnét rövid idő
szakokban teszem, ’s csupán néhány déli státusra 
szorítom; ' czélom lévén inkább a’ tartományt, 
mint népét ismerni. — Azon rész, mellyet be
jártam , tulajdonkép a’ valón érdeklő, mert azon 
túl már semmi sincs , a mi ebben nem találkoz
nék. Az uniónak e’ keleti részeiben a’ járvány
görcs jobbára megszűnt, vagy még is jóval alább
hagyott; de annál rémítőbb hatalmat gyakorol 
nyugaton , kiváltkép a1 szerencsétlen NewOrle- 
ansban , melly folyvást a’ sárga láznak van ki
téve; ’s ez mosta’ cholerával társultan egy, ed
dig hallatlan módra dühösködik; ehhez járult 
még a’ hideg csapás is, egy szintúgy öldöklő nya
valya. Naponként rémítőbb hírek érkeznek, a’ 
város’ népessége szörnyen fogy, ’s ha az allianee- 
halál nem tágul, vagy szelídebb természetet nem, 
veend-fel, a’ város minden lakosát elveszti. A’ 
tegnapi újság viszont egy újabb rettentő hirt kö
zöl , t. i. hogy a’ várost iszonyú tűzvész pusztít
ja ’s hogy jelenleg már minden hatodik ember 
elholt. —  Mit mondjon, kedves barátom, a’jó
zan vizsgáló olly emberekről, kik valamelly tar
tomány’ boldogtalan helyzetét ismerik; kik egy 
városról tudják, hogy az, öldöklő nyavalyák’ 
fészke, ’s több ezer immár barátjaik ’s rokonik 
közül benne martalékká lön , ’s még is oda köl
töznek ? E’ mellett New Orleans gyakori föld
rengéseknek is ki van téve, erőszakos vad sze
lek látogatják, mellyek miatt nem lehet egy e- 
meletnél magasb házakat építni. Mit mondjon a’ 
józan vizsgáló, kérdem, ha ugyanazon tartomány
ban a’ legfölségesb táj, leggyönyörűbb vidék job
bára még parlagon hever’s laktalan pusztaság ma
rad; ‘s az emberek inkább a’ pokolnak egy dögvé
szes táján telepszenek-le? és miért valljon ? mert 
New-Orleans k e r e s k e d é s i  t e k i n t e t b e n  i- 
g e n  k e d v e z ő  f e k v é s s e l  bir. Tehát a’ ha
szonnyereség lelke hatalmasb, mint sem az élet’ 
szeretete? — \aloban szomorú, gyászos saját
sága a’ nyomorult embernek! — Csudálatos, hogy 
én egy különös véletlen eset által megváltoztam

tám utazási tervem’ \ ez engem előbb New-Orle* 
ansba vitt volna, honnét nehezen jöttem volna 
vissza többe, mivel a’ sárga láz az idegent fókép 
kedvelli. De mit mondok! Számosszerencsebalsá- 
gim már eléggé bebizonyíták ama’ közmondás’ 
igazságát: rósz pénz el nem vész; és így raj
tam hihetőleg a’ hármas halál sem győzött vol
na. —  Istentől minden jót, forró érzéssel öle
lem Kegyed’ az oczeánon keresztül.

A ’ S O P H E R ;  V A G Y :  H O G Y A N  M Á S O L T A T N A K  

A ’ Z S  D Ó - V A L L Á S I  O K L E V E L E K ?

Mi valljon e’ nevezet: Soph er ? A’Sopher 
név olly zsidó irászt jelent Lengyelországban , ki az 
ékesirás’ szabályai szerint a’ bibliai okleveleket eb- 
reus nyelven másolja. Azonban nem csak az ékes
irás tesz elébe szabályokat, hanem egész sereg
nyi másneműre is kell vigyáznia ; —  és pedig 
olly lélekisméretes íigyelemmel, melly vele a’ 
tolimunkát örökre megunatná, ha a’ kenyérevés 
olly tiránkodó természettörvény nem volna. —  
Henderson, utitársa Pinkertonnak , — ki a’ világ 
előtt, mint az angol nagy bibliai társaság’ fő- 
organuma isméretes, —  Lengyelországban utaz- 
takor meglátogatott egy illyen Sophert’s róla e’ 
következendőket közli:

,,Szobája csak kicsinyke volt. Egy aszta
lon fékütt a’ törvény-tekercs, melly szerint má
solt; körös-körül pedig pergament-tekercsek he
vertek. A’ falakon czirkalmok, téntaüvegek , li- 
neálok ’s más efélék lógtak. Egy szegletben föl
halmozott marhabőrök valónak , mellyek leírás
hoz rendeltettek oda, miután már pergamenné 
készítők azokat. Tudniillik , már e’ physikai 
processusnál elkezdetnek a’ megtartandó sok sza
bályok. Henderson csak hamar megnyerő ezen 
ember’ bizodalmát; és megérté attól: mint kell
jen magát egy olly bánás-módhoz tartania, melly 
már alkalmasint másfél ezer év óta fönáll , ’s a’ 
melly körül nem szabad változtatni csak egy vo
nást is, —  a’ szónak legszorosb értelmében. El
múl hatlanul szükséges, hogy azon bőrök, mel- 
lyekből az illy törvénytekercsekhez készített per- 
gamenteket venni kell, először is tiszta állatokéi 
legyenek, aztán hogy Zsidó készítse azokat per- 
gainentté. Ha goi, (azaz: nem zsidó) csóválta 
volna, el kellene vetni az egész irományt, ha
bár e’ hibát csak a’ legvégső betűnél födüzték
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volna is föl. Midőn a’ bőr már kész pergament, 
akkor darabokra inetéltetik, mellyeket viszont olly 
pergamentből került fonalakkal vagy szalagokkal 
varrnak-össze. Most a’ Sopher rajok rajzolja a’ 
lapokat vagy oszlopokat, mellyek’szélességét so
ha sem szabad többre tennie , hosszuságjok’ fele 
részénél. A’ hozzá szükséges téntát csak szurokbői, 
holt szénből és mézbőlkészitheti. Előbb mind ez tész
tává elegyittetik-öszve, azután megszáríttatik, és 
végre galles-tincturával eresztetik-fei. Mielőtt im
már az íráshoz fogna (sőt valahányszor vele az 
Írást félbeszakasztatták), mindig előbb meg kell 
várnia, hogy ismét nyugalmas magatartásba jő
jön ’s azon igékre nézve, mellyeket leírni akar, 
fogékony legyen. Minden betűnek az originálhoz 
kell hasonlítni ; mellyben ha netalán kelleténél ki
sebbek , nagyobbak vagy ferdén-állok fordűlnának- 
elő, vagy ha középen állnának ollyanok, mellyek 
végsül valók: tehát az e’féle kis hibát igazitnia 
nem szabad, hanem épen úgy kell lemásolnia, 
a’ mint az vagyon. Ha pedig ebben, vagy más 
tekintetben, iráshibát talált elkövetni: azt a’ 
három első nap alatt még megigazíthatja ; utóbb 
egész dolgozatja pose l  *) azaz: tiltott. Némelly 
szókat, hibásan-irás’ esetében, épen nem igazít
hatni többé; mit ha még is tesz, titkon kell vég
be vinnie. Ezek közé tartozik p. o. minden oliy 
ige, melly Istent jelent; — kivevén ha alája ren
delt értelemben fordul-elő. így p. o. 1. Mos. 3 , 
5. ezen ige E lő hi m,  I s t e n ,  kétszer jön elő: 
elsőben jelenti az adonait , a’ Jehovát, —  és 
itten egy pontocskát sem szabad változtatni; má- 
sodikszor (mint a’ rabbik vélekednek) annyit 
tesz, mint ál-istenek, —  és ezen már szabad 
az igazítás. A' Jehova-nevnek irása-közben nem 
szahad megnyugonnia, habár király lépne is a’ 
Sopher’ szobájába. Ha pedig Jehova után még jő 
valami praedicatum, p. o. seregek’ ura: tehát ez 
utolsót elhagyhatja uj kezdésig. Még téntába sem 
szabad tollat mártani , mikor e’ szó iratik, ha
nem ezt is a’ megelőző szónak végbetűjénél kell 
megtenni.

Az igy elkészült törvény-másolatnak ára 
10— 50 Lajosarany, azaz: 50 — 250 tallér p. p.

ÖJ E z  o l l y  s z ó ,  m e l l y  e b r e u s  n y e l v e n  t n l a j d o n k é p e n  v a 

l a m i  b e v é s e t t  k é p e t  j e l e n t  •, —  a ’ m i t ó i  t .  i .  m i n d e n  

Z s i d ó n a k  i r t ó z n i a  k e l l .

L A J O S  F Ü L Ö P .

Alaptalan azon állítás, hogy a’ mostani fran- 
czia király fösvény. E’ gáncsos vádat legfölebb 
ama’ kitűnő nagy rend és szoros pontosság s/.ül- 
heté, melly Fülöp’ háztartásában folyvást ural
kodott. Mig trónusra nem lépett , maga sze
mélyesen ügyelt-fel házára, birtokát ő igazgat
ta ’s földjének termékire nézve a* kereskedők
kel maga kötött alkut. Asztalát egy restaurateur 
(vendéglő) látta-el étkekkel, személy - számra 
bizonyos meghatározott árr mellett. Hasonló rend
mértéken tartá mén-aklait is. Ez ugyan nem igen 
fejdelmileg hangzik, de csalhatlan tanúja a’ jó
zan rendszeretés- és takarékosságnak. Ellenben 
gazdagon segedelmezé a’ nyilványos jóltévő inté
zeteket 's az érdemet és elmetehetséget nagy 
pénz-somákkal támogatta. —  Az utóbbira nézve 
szép például szolgál e’ következő igaz eset: E- 
gyik udvari főtisztének Írnoka , huzamos idő óta 
elmulasztó kötelességit ’s a’ helyett verseket irt. 
Már kezébe akarák adni elbocsátó - levelét, mi
dőn a’ dolog Fülöpnek hírűi jőve. O a’ feledé
kenyt maga elébe hivató ’s imígy szólt: ,,Ifjú férfi! 
hallottam, hogy hivatalának nem felel-meg’s tiszti 
tartozásit elmulasztja; tudom, hogy 3000 franc esz
tendei fizetést hűz, anyját’s egy leánytestvérét kell 
tartania. Hagyja-el az irnokságot ’s éljen függetle
nül a’ költészetnek. En két esztendeig 5000 
franc fizetést juttatok. Ha ezen idő’ lefolytéban 
valamelly jó költeményt vagy nézőjátékot készít
het, jőjön hozzám ’s én továbbra is pártfogá
som alá veszem; ha nem, hagyjon-fel a’ köl
tészettel, ’s nyúljon ismét tollhoz mint Írnok!“ 
—  Nem múlt két esztendő ’s az ifjú férfi egy né
zőjátéknak lön szerzője. O bemutatta azt Fülöp
nek, ki azt elolvasván megdicsérő ’s ajánló. A’ 
„ Théatre Frangais “ igazgatósága azt áltve é 
’s a’ publicum a’ színhelyen rendkívüli tapsokkal 
fogadta. A’ szerző’ neve Du m as, ki most Fran- 
cziaország’ legjelesb költészei közé tartozik. —  
Ez valóban nem fösvénység ! Sok igen szép
vonás találkozik Lajos Fülöprol meg a sze
rencsétlen Paul Courrier’ hátrahagyott iratiban is.

A N T O I N E T T E  M I J K E A U .

Egy leánykáról, kit az antwerpi közelebbi 
franczia expeditio „2 5dik sorezred’ szép inarko- 
tányosnéja“ nevezett alatt ismert, következő a- 
mazoni vonást beszélnek a’ párisi hírlapok: E’
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fiatal leányzó, kinek arczvonalmíban csupán gyön
géd szelídség ’s nyájasság mosolygott-elő, a’ fel
legvár’ ostroma közben gyakran a’ legveszélyesb 
pontokon, olly hősi elszántságot ’s hidegvért mu
tatott , hogy rajta az élemedett vitézek is mél
tán álmélkodtak. Öltözete: fekete viaszvászon- 
kalap, alatta kis egyszerű főkötő álla alatt meg
kötve , derekán egszinü mellény, elől sinőrral 
feszesen, mint Amazonnak fűzve, langpiros alsó ru
ha , nadrág ’s hozzá csinos kis csizmák. Ko
sarat karján , pályinkás csobolyőját pedig hátán 
hordva, gond ’s félelem nélkül kalandozott a’ 
harczi vitézek közt, szí v-erősitő nedvét osztogatva. 
Azon kívül , hogy szerfeletti gonddal ápolá a’ 
sánczárkokban elhullongott sebhedteket, még egy 
nevezetes bajnok merészséggel is koszoruzá ér
demeit. — Midőn t. i. Fabre, mineur-altiszt a’ 
sz. lőrincz-foki bástya árokba vonult - kitűzött 
munkái’ végbeviteléül, ’s ott már negyed nap óta 
dolgozott folyvást, megemlékezének küldőji, hogy 
élelme bizonyosan elfogyott. Azon szálfákat, 
mellyeken a’ sánczárkon általment, visszavonák; 
de különben is a’ rettenetes golyózápor, melly 
ekkor épen ama’ helyre szolgált, hol Fabre dol
gait végzé, a’ hozzá menetelt majd lehetetlenné 
tévé. Történetből épen az e’ felett tanakvők közt 
bolyonga Antoinette Mureau , ’s mielőtt Fabre- 
nak némelly régi bajtársai elszánhatnák magokat 
a’ hozzámenetre, Antoinette már talpon volt, 
’s nagy nehezen áltvergődvén a’ vízzel tölt árko
kon, Fahret kétnapi élelemmel látá-el, és ismét 
szerencsésen visszatért, puskagolyók ’s álgyu- 
gömbök’ legsűrűbb zápora közt. Ezért dec. 2 3kán 
reggel Gérárd fővezér ’s a’ két királyi her- 
czeg’ elébe vezettetett, kik néki e’ vitéz szolgá
latáért , az egész hadi sereg’ nevében köz Örven
dezést ’s köszönetét mondottak. — Liliében, ké
sőbb a’ becsületkeresztek’ osztogatásikor, ő is 
jutalmat nyert; ’s rendes, hogy az, ki a’ golyók, 
bombák ’s gránátok’ záporában félelmet nem is
mért , itt midőn az udvarától ’s státusemberek
től környezett király’ kezéből a’ keresztet ált- 
venné, elájult! — Csak még is asszony ő!44

, Cs—dor.
KORUNK’ TULSAGA.

Cahorsban egy fiatal férfi megölte kedvesét 
’s ugyan azon késsel magán is néhány szúrást tett,

melly azonban nem volt halálos. Midőn a’ politia- 
szolgák közelítenek azon helyhez, hol a’ szörnyű 
tett végbehajtatott, kiáltozd a’ gyilkos : „Meg- 
álljatok ! egy lépést sem közelebb! azon kés, 
melly Paulina’ szivét keresztül verte , az én mel
lemben is volt. Ö mint szűz virág hervadt-el. Mi 
ama’ szándékkal jövénk ide , hogy együtt rekesz- 
szűk éltünket. En St. Simonista vagyok ’s mint 
republicanus halok-meg!“

A N E K D O T Á K .
„Valljon mit ábrázol szép maszkotok ?44 igy 

szóliték-meg két álarezos némbert a’ múlt vasár
napi redouteban. „Áldozó papnék vagyunk44 fe
lele egyikök. „Tán vestaszűzek?4’ kérdém mo- 
solygva, megpillantván a’ homályos szürke sze
meket’s a’ töpörödött redős bőrt alattok. „Egye
nesen V e s t a l i á b ó l  jövünk“ monda szép masz
kom —  ’s többet nem szólék vele.

Egy társaságban az álgyukról folyt a’ be
széd. Többek közt kérdést tőn valaki: „miért 
van minden hatalmasságnak más más nemű (cali
ber) álgyuja?44 —  „Hogy egyik a' másikét ne 
használhassa, ha elfoglalja;4’ „meg hogy egyik 
a’ másikét könnyen be ne szögezhesse44 szóla köz
be X .. ur. „He mint szokott az álgyuk’ beszö- 
geztetése megesni?” kérdő egy harmadik, bakot 
sejtvén a’ cső’ végén. „ A z  á l g y u k ’ be s z ö -  
g e z t e t é s e  —  monda X . .  ur, oktató pathosz- 
szal —- úgy e s i k - m e g ,  ha az e g y i k  el 
l e n f é l  a’ má s i k  e l l e n f é l n e k  á l g y ú j á b a  
g o l y ó b i s t  l ő ,  ’s ez által az álgyut haszná
latlanná teszi.44 —z—

REJTETTSZÓ.
Bút szülök, midőn kirontok 

És szénáját elkapom 
A’ gazdának, vagy baglyájit 

Megfüröszti iszapom -,
Ámde kedvet is tenyésztek ,

Ha karácson- ’s husvétkor 
Ajándékul nyerhet engem 

A’ vigelnní gyermekkor.
Hármából fejemnek már sok 

Jogtudós meggazdagúlt,
Értem szép arany egészért 

Róma túz és vassal dúlt.
Bars’ vidéke szép hazám —
Léva csitt! ne vallj reám!

/?.
Nagy-Kikíndáról.

A’ J2dik számbeli rejtettszó: Ha t á r .
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TÁRSALKODÓ.
14 szám P e st, február’ lbdikán 1833.

A ’ R I D E G  R Ó Z S A .

O t t  a ’ k i s  k e r t ’ z á r t  ö l é b e n  

E g y  s z é p  r ó z s a s z á l

F ö l v i r u l v a ,  k é j m o s o l y g v a  

B ú s  m a g á n y b a n  á l l .

B á j s o r o d t ó l  m é r t  v o n u l s z - e l  „

M é r t  t e  s z é p  v i r á g  !

M i n t  ö r ü l n e  k e l l e n u d n e k  

B o l d o g a b b  v i l á g ?

O h !  m i t  é r ,  h a  i l l a t - á r o d  

I t t e n  s e n y v e d e z ,

’S  k e c s v a l ó d  e g y  á r r a  k e b l e t  

V é g r e  n e m  f e d e z  ? —

É s  i m ’ f o s z t v a  b í b o r á t ó l  

M á r  a l á  k o n y ú l  ,

É s  a z  e l h e r v a d t  l e v é l k e  

R ó l a  m i n d  l e h u l l ! —

L á n y k a ,  l á n y k a  j e r s z e  é d e s !

J e r ,  t e k i n t s  o d a ,  —

L á t o d  ,  o t t  a z  i f j ú s á g n a k  

S z é p  v i r á g k o r a .

M é g  m o s o l y g  f e l é n k  a z  é d e s  

B o l d o g  s z e r e l e m  ,

H ű  k a r o m  k ö z t  é g i  ü d v é t  

O s s z a d - m e g  v e l e m

A* T e r e m t ő  na«;y  k e g y e l m e ’

L e g s z e b b  b é l y e g é t

I t t  m u t a t t a  , —  l é t i r á n y u n k ’

F ö l d i  é d e n é t .

L á n y k a !  é l j  a z  é g i  s z e l l e m ’

A n n y i  b á j i v a l ,

M e r t  a ’ s z í v  m a j d  n é m a  v á g y b a n  

H a s z t a l a n  k i h a l .

Na t ies Imre.

A ’ C S .  K I R .  E G Y E S Ü L T  K É P E Z Ő  M Ű V É S Z E T I  

A K A D É M I A  B E C S B E N .

Egy képilói és szobrászi akadémia’ alapító, 
sa már Iső Leopold’ elméjét foglalatoskodtatá,

ki köz tudomás szerint művészetek’ előmozdítója 
volt ; azonban ezen dicsőség Iső Józsefnek lévén 
hagyatva , az azt rövid uralkodása alatt már der. 
lökén 1705 ünnepélyesen megnyittatá. E lső i, 
gazgatója Strudel Péter vala, kinek elhunytéval 
VI Károly a’ belga képírót van Schuppen Jánost 
nevezé-ki akadémiai elöljárónak. E’ jeles férfid 
ezen intézetet arcbitekturai iskolával szapontot- 
ta ’s általányosan azt virágzó állapotba helyzé , 
mellyet az elhiriilt mesterek Gran , Troger ’s 
Donner Raphael’ müvei eléggé bizonyítanak, 
Schuppent követé Maytens Márton , ki arczkép 
(Portrait) festésben nevezetes lön. Azon korban 
nevezetes festőkké képezék magokat: Maulpertsch, 
Sambach, Brand, Wutky; jeles szobrászokká pe
dig: Fischer, Ungenauer, Messerschmid és Zau
ner, ki Ildik József császár' érez lovngszobrát 
önté; végre tudományos rézmetszőkké: Jacobe, 
Brand Friderik és Smutzer Jakab. Az utolsó’ ja
vaslatára alapító Mária Therésia I766ban a’ sza
bad rézmetszési ’s rajz-iskolát, ’s 1767ben az a- 
lakító (bossir) ’s metsző iskolát, melly azonban 
a’ következett évben már egyesittetett az akadé
miával. Az egész azután é’ czi'met nyeré: cs. kir. 
egyesült képző művészeti akadémia, ’s követke
ző négy műiskolára osztatott-fel, mint azt maig- 
lan is találhatni; t. i. a) képírói, szobrászi, réz
metszői ’s hangászati iskolára; b) architektú
rái; c )  metsző iskolára; ’s d) azon iskolákra, 
mellyek a’ művészet’ alkalmazását tárgyazzák a’ 
kézmüvekre (Manufacturen) nézve. Minden osz
tály külön igazgatóval, .

Ildik József e’ nevezett akadémiát 17Sf)ban 
elszakasztá az egyetemtől ’s mostani nagy tér- 
ségü helyére a’ St. Anna nevű épületbe szállttá. 
A’ bémenetnél következő felirást olvashatni : Bo
nis litteris ingenuisque artibus Josephus II. 17S6. 
— Itt találhatni tágos termeket és szobákat 
minden osztálynál’s minden munka-nemhez, melly 
épületnél a’ szolgáló világosságot azért használ
hatni legczélirányosabban , mivel a’ világsugárok 
egyenes beszolgáíásátmellék-épületek nem gátol-
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jak $ nielly szempont illy épitvényeknél valamint 
képtáraknál (Bildergallerie) természetesen szük
séges feltétel.

Az akadémiai gyűlésre szánt nagy teremen 
kívül, melly azon uralkodók arczképivel van kel
lőn feldíszesitve , kik ennek alapításától kezdve 
vivők a* kormányt ’s néhány akadémiai tagók’ 
müveivel is büszkélkedik, még más négy terem 
van, mellynek mindegyike külön czélra használ- 
tatik. így vannak p. o. az egyikben a’ régi mű
vészet’ remekeinek másai: Laokoon , medicei 
Venus, farnezi Hercules, a’ vaticani Apoll, a’ 
farnezi bika, a’ haldokló bajvias (Gladiator), 
Flora ’s a’ t. A’ másikban láthatni régi (antik) 
’s újabb (modern) mellképeket (Büste), számos 
szobrot ’s a’ t. E’ termekben tartatik az akadé
miai oktatás egész esztendőtszaka, September ’s 
October hónapot kivevőn. Földszint az épület’ ud
varában egy különös vagy magányos ház van a’ 
szobrászati munkához ’s ércz-alak’ öntéséhez. Az 
akadémia ezentúl néhány ezer kötetnyi könyv
tárral bír, mellyek általányosan müvészet-tár- 
gyazók; ezeket az elhiriilt Fuessli Rudolf 1800- 
ban szedő össze az intézet’ nevendékinek haszná
lás és oktatásul; gróf Lamberg-Spinzenstein’ ki- 
multától fogva pedig annak szép festvény-gyüj- 
teménye is az akadémia’ birtokába jutott.

Az akadémiai gondviselő Metternich-Winne- 
burg Kelemen, Venczel, Lothar herczeg, udva
ri ’s birodalmi fő kanczellár ’s küliigy-minister. 
Általa nyert az akadémia uj rendeleteket, uj lé- 
tegesitést (organisatio) ’s több oldalú jobbítást. 
A’ gondviselőn kívül van az akadémiának elöl
ülője ’s egy örökös titoknoka, ki egyszersmind 
könyv és levéltárnok, ezentúl több rendkívüli ’s 
rendes akadémiai tanácsnok. Nagy rangú férfiak, 
kik művészeti pártfogók ’s előmozdítók ’s más tu
dományos dilettánsok tiszteletbeli tagokká vétet- 
nek-föl időnként az akadémiánál. A’ négy mű
vészeti iskola’ igazgatóji (Director) jelenleg kö
vetkezők : Caucig Ferencz, Nobile Péter, Klie- 
ber József, Grabber Ferencz; ezek alatt áll 17 
tanító (Professor) ’s 8 igazító vagy javító (Cor
rector.)

Serkentésül azon nevendékeknek vagy mű- 
gyakorlóknak , kik a’ feladott darabot (Preis- 
atück) legjobban készítik, évenként ezüst juta
lompénz nyujtatik; ellenben nagyobb önalkotá

si daraboknál, melly minden másod évben törté
nik, azoknak, kik beadásuk ált tett haladásu
kat ’s művészi jeles izlésöket tüntetik-elő , 25 
arany nehézségű emlékpénz osztogattatik ünnepé
lyesen az akadémiai nagy teremben számos gyü
lekezet előtt.

Minden harmadik évben , néha még előbb is 
láthatni az akadémiánál a’ legjelesb műdarabokat 
köz szemléletre kiállítva (Kunstausstellung) a’ 
nagy minta-teremben s néhány mellék-szobában, 
mellyeket a’ honi akadémiai művészek ’s tagok 
készítettek. Az 1 822ki művészeti darabok’ ki
állítása legszámosb volt az eddig voltak közt; töb
bet 340 darab (^olaj- miniatűr- s pastell-) fest- 
vénynél foglalt magában; ide számolván a* rézre- 
metszett és szabadkézi rajzokat is ’s a’ t. ’s így 
öszveleg több mint 500 darabot.

Azon fontos okoknál fogva , hogy a’ műba
rátoknak alkalom nyíljék minden időben jeles mü
veket lathatni ’s ollyanokat magoknak megsze
rezhetni; továbbá, hogy a’ művészek ’s neven- 
dékek azon műszereket vehessék-meg magoknak 
egész valódiságukban, mellyek munkálodásikhoz 
szükségesek, 1822tői kezdve a’ bécsi művészeti 
akadémiánál a) a’ jeles müvek’ évenkénti kiállí
tása ’s b) a’ műszerek’ kereskedése van alapítva. 
A’ hely hosszú földszinti csarnokból áll, mellynél 
a’ műkereskedésen kívül nagyobb gypsz-öntvénye- 

■/ két ’s félmagaslatu alakokat (Basrelie fs) szem
lélhetni. A’ tág terem ’s néhány mellékszoba az 
első emeletben a’ föstészet vagy képírói művészet, 
szobrászat’s lithographia, ércz-réz ;s kőmetszés, 
rajzmesterség műszerek’ ’s t. i. ábrázolatit fog
lalják magokban. Legközelebbi czélja ezen mű- 
kiállításnak, mellyet kiki naponként szemügyre 
vehet, az ízlést nemesít ni ’s a’ művészeket gyá- 
molni; mivel az ott szemlélhető műdarabok vala
mint megtekintésre úgy eladásra is szolgálnak. 
A’ műkereskedési tárban (Kunsthandlung) talál
hatni a) minden papiros nemet, melly a’ raj
zoláshoz, másolathoz (Pausen) metszésekhez, li- 
thographiához ’s a’ t. szükségesek; b) minden 
száraz ’s nedves festői szint, fénymázt (firniss) 
tisztított olajnemet; c) képírói eszközöket , ar
chitektúrái, szobrászi ’s metszői műeszközöket; 
d) alabastromot ’s márványt is.

N o v áh D á n i e l , 
A r c h i t e k t u s .
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A ’ C Z I R K A S S Z I  N Ó  V Á S Á R .

Nem eléggé dicsérhető , sőt nem is festhető 
a’ czirkasszi nő-nem’ szépségé, mellyet szorgos 
neveles által segíttetett természet ‘s kegyes, sze
líd éghajlat, a’ kecsesség’ legfőbb polczára emel
nek. Bőrük’ finom gyöngesége , himlő beoltással 
——melly megbecsülhetetlen mesterség föltalálását 
sokan nekiek tulajdonítják —  deli karcsú növé
sük pedig bizonyos nemű bőr öv, vagy is inkább 
orv által eszközöltetik és segíttetik-elő.

A’ Czirkassziak is, szinte mint a’ többi ke
leti nemzetek , különös szépséget helyeznek az 
Európaiaktól egyébként utált vörös hajakban, még 
pedig olly annyira , hogy a’ legszebb szőkehaja 
leányka is , ha csak rútnak nem akar tartatni — 
mit az asszonyi hiúságról föl se tehetni, kénytelen 
haját, bizonyos kenőccsel égő vörösre festeni. 
Valljon mi szülheti e’ gondos nevelést, a’ szép
ségnek olly szorgos eszközlését ? talán a’ szülék
nek szülöttik iránt fakadó érzékeny szeretetnie ? 
vagy azoknak deli kecsességükben telt kedvük?
— Nem,  épen nem! sőt inkább a’ legemberte- 
lenebb czél (Absicht) az arany ’s ezüst’ telhetet
len kívánsága, indító oka mindazoknak! —  Gya
lázatos az, milly készséggel adják-el akárkinek 
is , csak pénze legyen a’ megvásárlásra, a’ cziiv- 
kasszi szülék, nő-magzatikat, ámbár állítani nem 
merem, hogy Európában, a’ földkerekének e leg- 
kimiiveltebb részében, a’ keresztyén hit’ kegyes 
tanításai ellenére is , nem gyalázatosbak némelly 
szüléknek czéljaik , gyermekeik’ erőltetett elnő- 
sítésével (Vermählung) iizött kereskedéseik ; mi
dőn azokat birtok-vágyból, vagy nemzet ségi büsz
keségből boldogtalan összekelésre kényszerítik!
— A’ vakító szerencse, mellyet gyermekeik re- 
ménylhetnek, de csak reinénylhetnek! és a’ gaz
dag ' menyasszonyi ajándék, mellyet nem a’ férj
hez menendők, hanem az anyák nyernek az aráb 
és krim-tatár nő-vásárlóktól, eszközük, hogy a’ 
czirkasszi szülék, megvetvén a’ természet’ édes su
gallóit, leányaikat a’ háremek’ kegyetlenségi, és 
Bányám rabszolgaság’ áldozativá tegyék, ’s föl
di boldogságuktól, mellyhez nekiek semmi tör
vény jogot nem ada, megfosszák. Ezen, az em
beriség’ gyalázatjára szokott kereskedésnek , fő 
vásárhelye Katfa, Krim-tatárország’ egyik városa; 
ide sereglenek az eladók ’s tódulnak a’ vevők. 
„Fájdalom fogja-el az ember’ szivét —— úgy mond

egy utazó, Katidból irt levelében —  midőn lát
ja , mint áldoztatik-föl a’ legártatlanabb szépség 
az önhaszonnak 4 ’s valóban szivindító lehet néz
n i, hogy kényteleníttetik a’ természet annyi adó
mányival megáldott gyönge érzetü czirkasszi szűz, 
játszó társnőitől elszakadva, fogait, szemeit, já
rását, termetét ’s. a’ t. mint egy vásárra hajtott 
barom a’ vevő által kémleltetni engedni, hogy 
kitessék , ártatlan pirosságát az anya természet, 
vagy pedig mesterséges mázolás varázslá-e rá! 
Egy teljes szépségű czirkasszi szűznek ára 5 , 6, 
sőt 7 ezer piaster is (egy török piaszter 1 ft. 
5 kr. p. p .) , ha égő vörös hajú.

A  M U R Á T  É S  B E K R I - M U S T A P H A .

Egy vásári napon, ál-öltözetben járkála IV 
Amurát török sultán Konstantinápoly’ piaczán. 
Egyszerre tolakodás és zajgás támadd körötte , 
mellyet egy ide ’s tova tántorgó és őt majdnem 
fellökő részeg okozott. E’ látvány uj vala előtte,
— mivel Mahomet’ alkoránja tiltja a’ borivást
—  ’s azért megfejteié magának: mi legyen a’ 
részegség; ‘s nem kevéssé bámult annak hallására. 
Bekri-Mnstapha—  igy nevezők a’ bor iszákost —  
észre vevőn, hogy őt Amurát figyelemmel vizs
gálja, megálla, ’s ,,félre barátom — úgy mond
—  én épen nem szeretem , ha engem úgy bámul
nak , mint borjú az uj kaput.“ —  „Mit szólsz 
gyámoltalan? —  reá rivalkodik Amurát —  vagy 
talán nem tudod, hogy én vagyok a’ sultán?44 —  
„Te a’ sultán? és én — én Bekri-Mustapha va
gyok , érted azt? nem adnád-e el, nekem Kon
stantinápolyi? megveszem, és akkor én leszek 
a’ sultán, te pedig Bekri-Mustapha lehetsz“ vá
laszol az ittas. Amurát nem tudható: csodalkoz- 
zék-e, vagy boszonkodjék a’ vakmerőn, főkép 
midőn hallá , hogy néhány óra múlva ezen ember 
ismét eszére tér. Hogy tehát meglássa , valljon 
mit gondoland a’ boriszák, ha józanságában eszé
be jut. a’ nagy-urral váltott beszéd , őt palotá
jába vitető.

Bekri - Mustaphának a’ császári lak’ egyik 
termében kelle mámorát kialunni; végre fölébre- 
de a’ csodálkozás’ minden jelével. Elbeszélők ne
ki kalandját, valamint azt is, mit kért a’ sul- 
tántól. Retteg és valtá a’ mámort: ismerő a’ sul
tán’ bosszúját, ’s már karón képzelő magát függ
ni. Azonban még sem csüggedt-el, ’s nem vesz-



té bel-tudását, lelki jelense'ge't. Egy palaczk 
bort kívánt; adának neki,  teve, mintha innék 
belőle, holott azt köntöse alá rejté.

Ekkor megjelenek Amurát, őt fogadására 
emlékeztetve, és keié tőle Konstantinápoly’ árát. 
Bekri a’ nélkül, hogy öntudását elvesztette vol
na , előveszi a’ borral teli palaczkot, ’s szól a’ 
sultánhoz: ,,Azon megbecsülhetlen kincs, mel
lyen egy fővárost meg lehet venni, e’ palaczkban 
létez. O nagylelkű császár! ezen üveg rejti mé- 
hében azon kincset, meJlyből énivám, és melly 
többet érő a’ világ’ minden egyéb kincsénél! E- 
gyedül Fölséged’ szabad akaratjától függ pedig, 
olly gazdaggá lenni, mint én tegnap valék.44 —  
„És hogyan?44 kérdé Amurát. ,,Igyék csak ez 
isteni nedvből, melly engem minden királyok’fö
lé emele44 lön a’ válasz.

Amurátnak kedve kerekedett megizlelni a’ 
bort és ivék belőle. Azonban a’ borszesz korán 
kezdé munkálatát az eddig bort nem ismerőnek 
agyában; ő vig lön,  és hogy jobban érezné e’ 
boldogságot, még többet ivék, ’s megrészegült. 
— Egy kis főfájás volt az egész tréfa’ követke
zése, de alighogy ez enyészett, Amurát ismét 
’s ismét ivott , mfg nem szenvedelmes ivójává lön 
a’ bornak. Minden szesszel töltött palaczk uj é- 
letet önte-belé, mellyet koronákkal sem cserélt 
volna föl. Elragadtatva e’ jeles felfödözés’ becsé
től, mindennap megrészegedék Bekri Mustaphá- 
val egyetemben, kit ezentúl kedvenczévé tőn.

S . . p  F ------x.

A N G O L  É S  F R A N C Z I A  U D V A R I S Á G .

A’ Francziáknál az udvariság’ nyelve olly 
természetessé vált, hogy még a’ legfőbb veszély’ 
pillanatiban is élnek vele. Egy Angolt, ki az u- 
tolsó franczia revolutiókor Parisban lakott, több 
Franczia látogata-meg, ’s minekulána ezek hal
kan terme’ ajtaján kopogtattak ’s merész bele'p- 
tökért engedelniet kértek, udvarüag tudakozák : 
ha nem ellenezné-e, hogy lakjának kedvezőn fek
vő ablakiról néhány svajczi katonát agyonlőjenek. 
Az Angol illy derék férfiaknak szerényen előter
jesztett kérelmét nem tagadhatván-meg, válaszo
ld: „Igen szívesen uraim, a’ mennyit csak tet

szik.44 —  A’ Francziák erre ablakokat nyitónak, 
’s miután néhány Svajczit az utcza-kövezeten el
ejtettek, ismételt tisztes hajlongásokkal köszö
nök-meg az Angol’ szives barátságát —-  ’s el
távoztak.

E G Y V E L G E K .

F e l f ö d ö z é s .  Guel után Millingen Archäo- 
log fóságbuvár) Pisából múlt január. 19kéről eze
ket Írja Bécsbe : Pompeji városának régi kikötő, 
jében 30, iszap-és porondba süllyedt árboczos ré
gi görög hajót találtak-fel, mellyeket Vezúv’ tfiz- 
ozönű kirohantakor (Kr. szül. u. 79 évvel ’s Pom- 
pejinek hamutengerbe borultakor) a’ felbőszült e- 
lemek erőszaka felforgatott :g fövénysankba te
metett.

•Nem rég egy paraszt a’ falu’ jegyzője által 
könyörgő levelet Íratott, ’s midőn a’ jegyző kér
dezné tőle: kinek híjak feleségét, igy válaszolt a’ 
tudatlan: ,,Nem tudom biz én nótárius uram ! még 
nem kérdeztem meg; pedig istené legyen a’ dicső
ség, már másfél esztendeje, hogy együtt lakunk.4'

Néhány év előtt egy újság ezen mondást: 
„praesente medico nihil nocet44 valaki után igy 
magyarázta: ,,a’ prezenlek orvosnak semmit sem 
ártanak.44 — ’S ime! ezen igazság az 1832diki 
év’ végével Pesten ismét megvalósult.

D e m o e r i t u s i  csepp.  Egyik országgyű
lésen egy külföldi idegen is meredt szemekkel 
nézett-le a’ galleriáról ’s hallá, mint hangzék 
több követek’ beszédi alatt a’ nemzeti „ h a l l 
j u k ! 44 udvariasan fordula tehát magyarnak vélt 
(mert időnkben csak v é l  az ember) szomszéd
jához, ’s kéré őt, mutatná-meg, mellyik az a’ 
derék Ha l l j uk  követ? Szekrényety.

R E J T E T T S Z Ó .

A z  e g é s z  f ü s t 1 i v a d é k a  ,

B á r  f e j e t l e n  h e g y t e t ő ;

V é g  h á r o m  v á r 1 o m la d e 'k a  :

F ő  h á r m á b a n  m á r  —  i d ő .

G y ö  n g g y e l  é k e s ü l  e g é s z e ?

Ú g y  t a g o d 1 p a r á n y i  r é s z e .

A 1 v e z é r t  ü / . d :  ’s  r o s s z u l  á l l s z ,

H a  ö r ö m r e  n e m  t a l á l s z .

S . . . p  F.
A 1 1 3 d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó  : P e r e c z  f o l y a m  L é v a  m e l l e t t .

üzerkezteti H e l m e  ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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TÁNCZMLLATSÁG A’ PESTI NEMZETI CASlNÓBAN.
Febr: I7diken 1833.

A’ nemzeti casino —- ezen Buda*pest’ ’s 
egész honunk’ valódi kapocs-dísze — azon ve- 
zéralapjától indíttatva , melly szerint honunk’ 
polgárit egymáshoz közelebbiteni , ’s ez ösz- 
szesítés által a’ nemzetiseget, ’s igy minden 
Szépet és Jót fénysugárokként maga körül ter
jeszteni ügyekszik, — 80 részvényesi’ ön-
kényti aláírása után, báró  Bá n f f y  Pá l  i- 
gazgató ur’ elintézése szerint, febr. 16kán ön
teremében egy tánczmulatságot ada, mellyet a’ 
benne részt vett közönség’ köz nyilatkozásaként 
mint a’ maga nemében e g y e t le  n - eg y e t , fé
nyére ’s rendére nézve : a’ buda-pesti bálok’ ko
ronájának mondhatni. Illy s z é p  ve gy i i l e t i i  
társasági vigalom —  kivált illy valódi nemes 
szellemben —  tudtunkra Budapesten még s o ha  
sem volt. A’ casino’ minden helybeli részvénye
sin kívül, mind a’ három (zászlós, nemesi és 
polgári) rendből a’ két testvér-város’ jelesei , a’ 
katona - tiszti karral, tudósak ‘s művészekkel meg 
valónak vendégül híva, ’s mindnyájok közül dí
szes számban tisztelék-meg jelenlétükkel a’ táncz- 
ünnepet. —  A’ leggyönyörűbb tarkázattal ját
szottak a’ tánczsorokban a’ különféle ezredek’ 
formaruháji ’s különszinü hajtókái a’ budapes
ti karcsú ifjúság’ fekete öltözetei között; ’s a’ 
szép lánczosnék’ bájló arczaik és szellemi öltöze
teik ’s mozdulataik földi elyziummá varázslók a’ 
valóban tündéres casinói teremet.

A’ vigalom M a g y a r r a l  nyittatott-meg, 
—  mellyet azonban az épen akkor gyülekezett 
sokaság miatt illő ásiai komoly méltósággal nem 
járhatván-el senki, a’ sikeretlenül elhangzott 
verbung’ végeztével , a’ hangász-karban kitűzött 
„ Magyar *4 tábla (Pappendeckel) néhány ven
dég1 fejére mintegy bosszut-állva röppent-le. Ez
után e’ darabok következtek: ,,Leggyönyörűbb 
napom Badenben“ keringők Strausstól; ,^am 
pa44 - keringók Tomalától ; „Szívdobogtató44 - ke
ringők Vériétől; „Alexandra44-keringők Strauss

tól ; „Badeni koszorúk44 Lannertől, valamintCa- 
lopp ’s Cotillonok is. Mind ezen czímek a’ han
gász-kar előtt díszes egyszerű magyar felírással 
valónak kitűzve.

Minden táncznemben Bolza gróf ur’ előtán- 
czolása alatt olly különös ügyesség, gyorsaság, 
rend, kellem ’s varázs fejledeze-ki, miilyent csak 
Schiller vagy Berzsenyiek láthata, midőn a’ tán- 
czot olly szellemileg festék.

Mindenki örömmel tapasztaló itt azt is, hogy 
a’ magyar nyelv , mellyet férfiaink h i v a t a l o s  
polczra emeltek, számos Szépeink által már tár- 
s a l k o d á s i  nyelvvé becsesíttetik; mert sok 
rózsaajak nyiladozott ez estve magyar szó
zatra.

A’ legderültebb öröm tündöklék minden ar- 
czon , bizonyos felsőbb megelégültség sugárzott 
minden szemből, ’s mi okozható ezt egyéb, mint 
te titkos varázserő! te nemes, Széchenyi szel
lem ! az egymásért létező ’s még is egymástól 
annyira elkülünözött emberek’ e g y má s  hoz i  
k ö z e l e d é s e ? !  Sxekrényesy.

HONI NYELV ’S FALUSI ISKOLÁINK.

Falusi iskoláink, mint a’ nép-culturának, 
melly nélkül szabad vagy is boldog nemzet nincs, 
legfőbb, legszükségesb eszközei, első figyelmün
ket érdemlik. Ideje lett volna már régen nem 
csak számukat öregbítni, mire nézve sok hon
nal vetekedhetnénk: hanem olly karba helyez
tetésükön is munkálkodni, mellyben azok léte- 
löknek ’s czéljoknak igazán megfelelnének. Ez 
intézetek képzik egyedül a’ nemzetet, ezek te
szik minden műveltségi behatás’ elfogadására fo
gékonnyá ; csak általok derülhet való és tartós 
világ; csak általok gyümölcsözhetnek a’ tudomá
nyok, mellyek igy a’ nemzet’ színétől bármin* 
ápoltatva, legfelebb csak bimbózatig jufandhat- 
nak. —— Egyetértek én azon fülűimmel, ki azt 
állítja: hogy igen kevés falusi iskolánkban vite
tik az ifjúság a’ világos gondolkodásban s hasz
nos ismeretekben tovább, ’s hogy az most is ott
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•«van, hol száz.-esztendő előtt vala ; mert azon vál
tozás, vagy ha t etszik előhaladás , mellyet nem
zeti műveltségünk egyszázad óta tapasztalt, nem 
származott saját intezetink által, s azért csak 
á’ nemzet’ fölén mutatkozik, az ege'sznek nagy 
tömege pedig szintúgy mint akkor szendereg ’s 
alacsonyságába süllyedten rendeltetése czélját 
még távúiról sem sejti. —  A’ nemzet’ kebelé
ből fakadozhat egyedül azon műveltség, melly 
lelkületjét — lassanként abba olvadozván-ált —  
igaz sajátságában ’s erejében, mi nélkül minden 
hatalma ’s fénye csak mulékony tünemény —  
megőrzi. A’ hol , mint p. o. Francziaországban, 
egy nyelv uralkodik, melly által a’ származási 
’s vallási különködésnek minden ártalmas, titkon 
evődő nyomai elenyészvén, az egész nemzetet 
csak egy szellem vezérli; hol a’ visszaemlékezet- 
és elősejtéseknél minden kebel összeérez: ott 
nem lehet a’ vett iramnak semmi feltartóztató a- 
kadálya , ’s csak legyenek czélirányos népnevelő 
intézetek , a’ műveltség gyors léptekkel haladhat 
azon tető felé , honnan a’ nemzetre boldogság ’s 
dicsős-ég árad. — Nálunk ez egészen máskép van. 
Nemzetünk csupán képzetileg te s t , magában pe
dig egy igen sok részre szakadozott ’s nem szel
lemi kötelékekkel (mint kellene) összekapcsolt 
egész, e’ külön részek, di'vatozásban tartott saját 
nyelveik miatt egybeforradásra ekép nem segél- 
tet.vén, különféle eredet, vallás ’s innét számos 
előítélet ’s érdek által, erkölcsi létökben külön 
’s egymással ellenesen állanak; itt minden fele
kezet az elmúltnak más meg más tárgyain me
reng ’s a’ jövendőből mindenik más meg más re
ményt merít; nincs egyazon szent emlékezet, 
nincs egyazon lelkesítő várakozás, ’s azért nem
zeti közérzelem ’s lelkületről, melly a’ művelt
ségnek Ieghathatósb rugója , szó .sem lehet; sőt 
népnevelő intezetink is az egészre nézve minden 
igazán jótékony behatás és siiker nélkül marad
nak mindaddig, míg csak egymástól mint idege
nek elválva , külön nyelveken beszélünk ’s azo
kat fentartván áltatok népi sajátságinkat makacs
kodás, vagy hiú ’s minden esetre vétkes képzel
gésekből olly nagy díjért, minő egy örök és di
cső nemzeti lét —  feledni ’s a’ közhoni nyelv’ 

♦fölvételére keblünket ’s iskoláinkat széltében ki- 
ifárni vonakodunk.

íHa tehát most ezen föltét’ következésében

hazánkat szemügyre vesszük ’s á’ valóság nem pe» 
dig örömjelentgetések után — mellyek hazafiui 
buzgalom-kitüntetés végett néha szaporán ’s felüle
tes látszatokból támadnak ; de nem is a’ honi 
nyelv’ gyarapítására füljegyzett rendszabások u- 
tán (mert ezek nagyobb részint ephemeri rÖpke- 
déseik után már is az irományok közé nyughely
re térnek) teendünk vizsgálatot: a’ nemzeti*nyelv
nek egész Tót-, Horvát- és Dalmátországokban, 
valamennyi határ-őrségi kerületinken, jobbára e- 
gész Bánátban ’s Mármaros, Trencsény, Árva, 
Túrócz , Zólyom, Szepes, Sáros és Liptó vár
megyékben, 's igy csak nem több mint négy mil
lió honosink közt majd nyomát sem találhatjuk,
’s még századok után sem , ha csak annak fogan- 
zására ’s elterjesztésére az egyetlenegy bizonyos 
sikerű eszközlést —  népiskoláinkat —  nem hasz
náljuk. Mert ezen tájak az ország’ szivével és 
magyarajku lakóival a’ sűrűbb és szorosb közösü
léstől elszakaszt va , a’ vegyülés által forró ohaj- 
tásink' teljesítésére semmi , de épen semmi Ígé
retet, sőt még próbátsem tehetnek; a’ min meg
ütközni annál kevesebb okunk van, minél több bi
zonyságot állíthatunk , hogy egészen tiszta ma
gyar tájakon még máig is találtatnak idegen aj
kú helységek, mellyekef illy körülmények között 
talán századok sem csatolhattak annyira le a’ 
honhoz, mint az egésznek boldogító czéljához 
inegkivántatnék. Igaz: volna még egy mód, melly 
a’ honi nyelv’ ügyén némileg segíthetne , ’s ezt 
többféle alakban láthattuk azon rendszabásokban, 
mellyeket szép buzgalom megyéink , kivált az u- 
tóbbi országgyűlés éta nem minden következmény 
nélkül alkottanak; igaz: lehetne még kénytető’s 
az eddigieknél szorosb rendeléseket is tenni; de 
mivel kényszerítés akaratlanságot ’s erőszak el- 
lentállást szül : soha semmi esetben sem alkal
maztathatok. De különben is ez eszközök nem tüs
tént hatván-be egészen a’ nemzet’ leikéig, értem 
oda, hol mindennek, a’ mi valón nemzeti, gyöke
reznie kell: munkálatik’ foganatját csak száza
dok , tartós tűz mellett —  mire nálunk biztosan 
számítni alig lehet — erősíthetik-meg ’s tehetik 
állandóvá; holott milly könnyen ’s milly kevés 
idő alatt jutnánk-el nagy czélunkhoz, ha a’ do
log természetének sugalmát követvén, a’ zsönge 
csemetébe oltanók-be azon nemesb gyümölcs’ 
magvát, mellyet tőle —  ha törzsökére minden e,
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szorgalmunkat kimerítjük is hasztalan remény
iünk» étessék-föl csak nyelvünk ’s taníttassák 
kivétel nélkül minden iskoláinkban, honunk fél 
század múltán alantisága’ nyűgeitől megmeneked- 
ve egy tulajdon, egyesült lelkületű ’s erejű mű
veltségre alkalmas nemzet’ lakhelyévé leend ált- 
varázsolva, mellynek legkésőbb sarjadéki is há
laemlékezéssel tekintenek majd vissza boldog ’s 
fényes létök’ bajnokinak szent hajdankorukra.

Tisztelek én minden lépést, mellyet valaki 
honjáért ’s nemzetéért tesz , ámbár csak akkor 
erezhetem magam’ általok kielégíttetve , midőn 
azok a’ lehetőségen túl nem röpkedő óhajtásom’ 
körét teljesen betöltik. Illy hírek: utczáink, 
holtjaink, községi pecsétink lassanként magyar 
fülirásokat nyernek, a’ nemzeti táncz ’s öltözet 
mindinkább divatba jő , *s t. e’féle mindenkor re
ménysugár gyanánt tűnnek-föl ugyan nekem, ’s ál- 
talok nyommasztő legünkben mintegy könnyebben 
lehelek; de azon kérdés: kik ’g hányán értik ’s 
érzik hazánkban azok’ milétét ? többnyire kiürí
ti keblemet amaz örömektől, mellyeket a nem
zeti ébredésnek e’ jelenségin olly édesen erezek; 
az előidő’ képei lebegnek ekkor élőmbe ’s szem
lélvén : mint enyészett-el egykor, a’ mostaninál 
belsőkép már gyökeresb nemzetiség, eddigiem 
intéz-k-edésinket mint lobbadozás’ tíineményit ezé- 
lunk iránt nyugtatő biztosításul nem vehetem , 
már csak azért is, mivel azokban nemes hazafius- 
kodást látok ugyan, de nem közakaratot vagyis 
nem a nemzet’ geniusat, melly egyedül kezeslő
je minden nemzeti alapítványnak. Ezen állítá
som’ bebizonyítására nem akarok, "s több oknál 
fogva néni akarok egyes példákatfellioz *i; legyen 
elég kinekkinek öntapasztalása, mellyet utóbbi 
éveinkben a’ magyar nyelv’ sok derék honfitól pár
tolt ügye’ előmozdításánál szerezhetett. De u- 
gyan mint is lehessen máskép? hol az eszköz- 
melly szivünk- ’s lelkünket a’ haza ‘s közjóért e- 
gyesítené? Főbb iskoláinkban még mindig csak 
a’ latin nyelv, alsóbb intézetink’ nagyobb részé
ben pedig német, oláh és slav nyelv taníttatik; 
’s még is amalgamákat, nemzetiséget, culturát 
forgatunk elménkben ; az ezeket ellenző akadá
lyokon pedig keveset tűnődünk , vagy is inkább 
— nehogy soknak mindenre kiterjedő bűz go óhaj
tását megsértsem — keveset látszunk tűnődni. 
“— Adjuk meg mindenkinek a’ magáét, fogadjuk

öröm és hála-nyilatkozással azon fáradozásokat , 
roellyek itt ’s amott a’ nemzetiség’ javára mutat
koznak, de értékénél fölebb semmit se böcsüljünk: 
nehogy a’ nagyobb jónak kivánata mellünkből 
már csak azért is kiszoríttassék, mivel iránta 
illő hódolásunk’ bebizonyítására bennünk semmi 
tartalék nem maradt. Foganatos eszközök ugyan 
a’ példák minden jónak terjesztésére , de csak 
ott, hol a’ czélzat’ való jósága ’s haszna megis- 
mértetik ; hol ellenben az uralkodó köd’ sötétjé
hez szokva minden, a’ mi még nem volt, a’ tor- 
maféreg-boldogságot vésszel fenyegető kísértés
nek tartatik: ott a’ példák nem nagy sikerrel 
birrtak. ’S azért tanácsosb egyesült erővel lege
lőbb is azon eszközt hozni teljes mozgásba, meily 
körünket, ha mindjárt első pillanatban föl nem 
világítja is, legalább a’ nagy és szent czélhoz 
legméltóbb, ’s nem változékony szeszélykedésnek, 
hanem a’ nemzet’ rendűlhetlen közakaratjának bé
lyegét viselvén, mindenkit vele élésre kötelez ’s 
már csak annál fogva is, hogy alkalmaztatása üt
közést nem szül , elfogadásra hajlandóvá teend. 
Ellenben a* többi mód mindaddig visszásnak 's 
józan okosság ellen szegültnek tartathatik, ’s ve
lők nem messze ’s talán még rák-lépésekkel ha
ladunk, valamig iskoláinkba, főkép pedig népne
velő - intézetinkbe a’ honi nyelvet általányosan 
föl nem veendjük.

Vechata Károly.

T O L V A J - S Z E L L E M .

Egy franczia hírlap következő csínyát köz
li egy tolvajnak , mellyet ez Párisban bizonyos 
gyolcsruha-árusné’ boltjában elkövetett: Egy reg
gel, alighogy ezen asszony boltját megnyitotta , 
egy szép fiatal férfi (mintegy 3 0 —  32 eszten
dős) lép igen csinos köpönyegben hozzá be : ,,Ma
dame , —  igy szölítá-meg —  a’ mint a’ fölirás- 
ból olvasom, itt igen nagy számmal találkoznak 
üngök , mellyek finom gyolcsból ’s egyszersmind 
csínnal vannak készítve; nem kaphatni itt kész 
asszonyüngöket is ?'4 ■ ,,Szolgalatjára kedves ur,
még pedig legújabb ízlés szerint varrottakat.*' —* 
,,Mivel épen házasodni szándékozom — szála to
vább az idegen — szeretnék mintegy három tu- 
czetet hölgyemnek ajándékul venni?4 — Néhány 
pillanat múlva a' kívánt üngök az árus-asztalon fe- 
küttek. Az idegen uracs azokat igen sokáig s a'
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mint látszék, különös gonddal szemléié ’s vizsgá
ld ’s i'gy szolt: „Valóban, a’ gyolcs igen jó , a’ 
varrás igen díszes; csupán altól tartok, hogy 
nem elég bővek ’s tálán kévéssé rövidek is. A- 
zonban kegyed Madame, ha szemmértékem nem 
csal , jegyesemmel egyenlő nagyságú sőt növésű 
Is; merhetem megkérni, hogy egyet ezen üngök 
közül ruhájára öltsön-fel ?u — „Szívesen, ha 
parancsolja1” —• feleié a’ jószívű árusné ’s azon
nal távozott a’ mellékterembe , hogy a’ csinos 
fiatal uracsnak kívánságát teljesítse. Midőn a’ 
magára vett ünggel ismét kilép , az uracs őt min
den oldalról élénken vizsgálja, háta mögött le
hajol , mintha az iingnek hosszát pontosan kí
vánná tudni, ’s ekkor egy nagy gombostűvel a' 
próbaüngöt egyéb ruhájához tűzi. Az árusné is
mét vetkezni akar, az fingot feje fölé Ölti, de 
ez által magát \s minden öltözetét nem parányi 
zavarba hozza és zsémbesen imigy szól: „Uram, 
illy disztelen tréfát kikérek magamnak, ez csú
nyaság. 4‘ De még csúnyább volt az, hogy az ide
gen , mig az árusné a’ karköntösben mint egy
kor a’ bőszült Hercules Dejanira’ mérgezett (in
gében szertedühöngött, a’ három tuczet iingöt 
szép köpönyege alá vévé és gyorsan, mint láb
szárai csak engedék, elinalt. A’ szegény árus
asszony tfinekedik: mi tevő legyen? utana fus
son-e az észkór-öltényben, mellyet a’ gonosz pseu- 
do-merkur reábfivölt? Végre a’ szenvedett kár’ 
érzelmétől elkapatva, megfeledkezik az illendőség’ 
szabályiról, ‘s boltjából az utczára ki ’s a’ tol
vaj után lelkendezve szalad. Csak hamar össze
csődülnek az utczagyerkőczök, útját állják, ’s 
húshagyói rendes öltönyében vidor zajgással ki
sérik boltjába vissza — ’s a’ vevő az fingokért még 
folyvást tartozik.

A’ NAGYRA VÁGYÁS’ ELLENMÉRGE.

Ha Keletindiában valamelly országnagy meg
hal, neje is kénytelen megégettetni magát. így 
kívánja ezt év-ezredek óta az uralkodó szokás. 
Ennek okául azt adjak : hogy a’ nő imigy sorsat 
ismervén, gátoltassék bármi utón módon férje’ 
halálát siettetni. Afrika’ több részeiben egy ve
zérlőnek két kedvenczass/.onyát is mindenkor ha

sonló sors várja. Ők a’ halálnak két nemét vá
laszthatják, úgymint: vagy mérget venni-be, vagy 
magokat egy fa-czolönkkel agybaüttetni. Vannak itt 
olly tartományok is ,. hol a’ megholt fejdelemmel 
mindegyik helytartó is sírba száll; ’s ha p. o. az 
ahalribai király meghal, köteles mindegyik vá
rosi kormányzó vagy parancsnok, mihelyt a’ 
gyászhír füléhez jő , urát az alvilágra követni. 
— Itt valóban a’ nagyravágyásnak szoros —— igen 
szoros korlátok tétettek!!

D E M O C R I T U S 1  C S E P P E K .

Tudjuk azt —  ezt tévé ellenvetésül egy cen
sor bizonyos papi candidatnak —  hogy Isten pa
radicsomban az asszonyi állatra ez átkot mondá: 
„ é s  f á j da l ma k  köz t  s z ü l j e d  a’ te mag
z a t i  d a t u ; úgyde a’ pártában maradt szüzek 
ez ál ok’ súlyát nem érzik : ergo — hajadonfő
vel maradt szüzeink az eredeti bűnért semmikép 
sem lakóinak? —  „Sőt igen is lakóinak —  vá
laszold az ifjú candidat — mert reájok nézve e- 
lég nagy büntetés, hogy minden hamvazó szer
dán t ő k é t  h ú z n a k / 4

Egy uj biztos s z e m é l y e s e n  kívánván is
mérni kerületében a’ helységek’ elöljáróit, kör
levelet bocsáta hozzájok , hogy ezen ’s ezen va
sárnapon nála jelenjenek-meg. helység’ biráji 
vevén szintúgy e’ parancsot, tanakodának : mi le
hetne valljon e’ személyes idéztetésfik’ igazi oka? 
”s végre abban állapodtak-meg, hogy ezen meg
hívás nem egyéb, mint ajándék-adásra czélzó szí
nes felszólítás. Szükségtelennek gondolván azért 
az elöljárók a’ személyes megjelenést, elvége- 
zék , hogy inkább egy szép borjút küldenek oda.. 
’S a‘ kitűzött vasárnapon * helység’ képviselőji he
lyett egy kisbiró jelent*meg a’ biztos’ házánál, 
egy kötélén, hozott nagy bor j úva l .

Szekrényest/.
REJTETTSZAVAK.

Nagy költő! — Ékes fejp , mint hó, tiszta fejér már —
’S visszasohajt. Ma csak ész-vesztve kiséri merész.

M iliz  János.
Tetteit őskornak feledéstől óni születtem,

Vissza vágjuk város: megnevez ída ’s Cmár.
Tanúrky Sándor.

A’ iddik számbeli rejtettszó: K orom .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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KÖRLEVÉLI KIVONAT A1 DEBRECZENI 
CASINO IRÁNT.

„Azon buzgó részvét, melly itt a’ mostan 
életre lépni készülő városi casino iránt már ele
ve nyilatkozottj csalhatlan bizonysága annak, 
hogy városunk’ csinosabb társalkodást kedvellő 
lakosi, egy olly egyesület’ szükséges voltát, melly- 
ben kiki rendes foglalatosságitól szabad óráiban, 
akár újságok ’s más folyóirások’ vagy jó köny
vek’ olvasgatásával, akár pedig gondolatinak má
sokkal közlésével magát mulathassa, — közön
ségesen érzik.4*

,,Első ’s legközelebbi czélja ezen egyesület
nek az: hogy városunkban a’ nemzeti csínosulást 
a’ jó és szép iránti ízlés’ fölébresztésével ’s táp
lálásával terjessze; abban továbbá módot szol
gáltasson, hogy kiki a’ társasagos életnek ter
mészetéhez ’s hajlandóságihoz mérsékleti örömei
ben minél több részt vehessen. De ezeken kívül, 
mivel a’ tapasztalás azt bizonyítja, hogy más ki
művelt nemzeteknél i s , valami csak a’ maga ne
mében jeles és derék, többnyire egyesületektől 
vévé eredetét: lehet reményleni, hogy ezen e- 
gyesfiletnek is a’ város’ lakosira kedvező hatása 
lesz, ’s nem csak a’ külső csínosodás’ előmozdí
tásában fogja hasznos következésit kimutatni, ha
nem mind tudományos, mind kereskedési és 
gazdasági tekintetben olly dolgokat fog idővel 
létre hozni , mellyek nem csak ezen egy város’ 
hanem a’ haza’ közös javának is virágoztatására, 
jóltévő befolyással leendnek.“

Ezen kivonatból kitetszik a’ szép czél, mellyet 
a’ Debreczeniek elérni törekesznek: ’s örömmel 
tapasztalja minden buzgó hazafi, milly szép elő- 
menettel haladnak nagyobb városink a’ nemzeti- 
sedés’ és lelki csinosulás’ pályáján. Vajha! rit
ka ugyan , de annál szembetűnőbb egyes esetek 
meg ne keserítenék szivét a’ hazája’ előmentén 
örvendő hazafinak ; mert mit ér , hogy e’ napok
ban itt a’ fűszeresek’ tánczmulatságára meghívó 
czédulákat nem engedők németül kinyomtatni; ha 
a’ szomszéd Böszörményben, a’ legmagyarabb va

rasok’ egyikében, mint haliám, a’ nemzeti ca
sino’ helyét német pótolja-ki !

A’ felébb említett debreczeni casinónál egy 
részvénynek esztendei ára 12 pengőit. Első kö
zönséges összejövetét f. h. 13kán tartotta.

Hdgr.

A’ VERONAI AMPHITHEATRUM.
(Utazási töredék II. H. után.)

A’ veronai amphitheatr.umról már sokan szó
lották, van is ott hely a’ gondolkozásra, sőt nincs 
gondolat nevezetes falai’ körében el nem férhető. 
Egészen azon komoly , azon való stylusban van 
építve , mellynek szépsége a’ tökéletes szilárdság 
(Solidität) , és mint minden egyéb épitvénye a’ 
Rómaiaknak, azon szellemet fejezi-ki, melly nem 
más , mint Rómának szelleme. Es Róma ? Ki 
volna józan ’s annyira tudatlan, hogy e’ névnél szi
ve titkon ne remegjen, ’s gondolatit legalább ha
gyománybeli borzalom ne fussa ált? Mi engem 
ille t, megvallom: érzelmimben inkább szoron
gásra, mint örömre hajlék, ha meggondolám, 
hogy már már járkálni fognék az ős Róma’ föl
dén. De hiszen az ős Róma meghalt! szeliditém 
aggodalmas lelkemet,’s im te örülhetsz, most szép 
tetemit minden veszély nélkül láthatni. De csak 
ismét azon feltorzongó meggondolás gyötre: ki 
tudja, hát ha mégis nem holt-meg egészen, és 
csak tetteti magát, és most, most támad egy
szerre fel! —  rettenetes! — Meglátogatván as 
amphitheatrumot, épen comoediát játszónak ben- 
ne, egy kis fa-bolt (bódé) vala t. i. közepében 
felállítva, ’s abban egy olasz bohózatot (Posse) 
adónak; a’ nézők pedig szabad ég alatt ültének 
részint kis székeken, részint a’ régi amphithe- 
atrumnak magas kőpadlatin. Itt ültem én is te
hát, nézve Brighella ’s Tartaglia (színjátszók) 
szemfényvesztésit; itt hol hajdan Rómafi ült ’s 
gladiatorit vagy állatharczokat szemléié. Az ég 
fölöttem , a’ kék kristályfödél, még ugyanaz , 
melly hajdan volt. Az esti homály azonban szem
látomást szürkülni kezde , a’ csillagok előtünet-
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keztek, TrufFaldino (színjátszó) mosolyga, Sine- 
raldina jajgatott, elójő végre Pantalone ’s ke
zeit keresztbe kulcsolja. A’ nép tapsra fakad ’s 
örömtelve oszlik-el. Az egész játék egy csepp 
vérbe sem került; de hiszen csak játék volt. A’ 
Rómaiak’ játéki ellenben nem voltak játékok ; e’ 
férfiakat többé csupa külszin fel nem vidítható , 
híjával lévén ahhoz a’ gyermekes lélekderület- 
nek; — ’s milly komolyak magok, ollyanok va
lónak játékik is , a’ nyers, véres komolyságig. 
Ok nem voltak nagy emberek , de állásuk által 
nagyobbak, mint a’ földnek minden egyéb gyer
meke: mert Rómát bírták, Rómán állottak. Mi
helyt alászálltak a’ hét halomról, már kicsinyek 
voltak. Innen azon kicsinységük, mellyet ott fe- 
dezünk-fel, hol házi privát éltükre akadunk. 
Mutatják ezt az utazónak Herculanum és Pom
peji, a’ természet’ ama’ palimpsestjei *) melyek
ben most ismét a’ régi kótextus vájatik kifelé, 
picziny szobáju kis hajlékokban mutatják a’ Ró
maiaknak magányos éltüket. Mrlly feltűnőn el
lenkezők ezekkel ama’ colossal épületek, mel- 
lyek ugyan az ő nyilványos éltüket tükrözik, a- 
ma’ játékszínek , vízcsatornák , kutak , országu
tak, hidak ’s a’ t. romjaikban bennünket maig- 
lan is álmélkodással eltöltők. De hisz épen ez 
az , mint nagy a1 Görög a’ művészet’ ideája ál
tal , mint nagy a’ Hebraeus legszentebb Istene’ 
ideája által , mint nagy a’ Római örök Rómája’ 
ideája által; nagy mindenütt, hol ez ideában lel
kesülten harczolt, irt, épített. Minél nagyobb 
lön Róma, annál terjedtebb lón ez idea is; az 
egyes tettek vagy emberek elvesztek benne, a’ 
nagyokat, kik még maiglan is kilátszanak belő
le egyedül maga ez idea lebegteti, ’s ugyan ez 
teszi a’ kicsinyek* kicsinységét is még szembetű
nőbbé. Ezért voltak a’ Rómaiak legnagyobb baj
nokok , egyszersmind legnagyobb satyristák : baj
nokok. midőn harczolának ’s Rómára gondoltanak; 
satyristák, midőn sorsosik’ tetteit birálgaták, ’s

*) A1 régiek ugyan egy papirost vagy Írott táblát, le
mosván, vagy vakarván róla az előbbi Írást, többszö
ri írásra is használtak; mivel azonban a’ letörlés 
gyakran csak felületes volt, az újabb írás pedig reá- 
jok közönségesen az előbbi sorokkal keresztben tör
tént, innen az előbbeni textusok sokszor később is , 
legalább chemiai szerek' segedelmével olvashatókká 
váltak: mit palim  pse s teknek hívnak.

azonban vissza Rómára gondoltának. Illy iszo
nyú mértékhez, Róma’ ideájához szabva, termé
szetesen el kelle törpülnie a’ legfőbb személyes 
nagyságnak is, és igy a’ gúny vágynak gyöke
reznie. Tacitus ebben a’ legkegyetlenebb gúny
mester, épen mivel ő érzé legmélyebben Róma’ 
nagyságát , legmélyebben az emberek’ piczinysé- 
gét. Igazán elemében ir ő , valahányszor arról 
tudósíthat: mit beszéltek a’ piaczon a’ rágalom
nyelvek , valamelly hibásb intézvényiről az igaz
gatásnak; szerencsés igazán bosszankodni, vala
hányszor e’ vagy ama’ senatornak mocskos tettét, 
vagy el nem sült, czélt nem ért hizelgésit raj
zolhatja. —  En még sokáig sétálék e’ helyen, 
sétálék az amphitheatrumnak magasb kőpadain , 
képEelmimben a’ múltba omladozva vissza. M'Ut 
minden más épület, esti szürkületkor ben lako
zó saját szellemét tisztábban nyilatkoztatja: úgy 
e’ romfalak is, az ő töredékeny lapidár sztiljök- 
ben érthetőbben szólónak mély komoly dolgok- 
rul hozzám; emlegeték a’ vén Róma férfiait, ’s 
rémlett is már előttem, mintha látnám őket ha1- 
vány árnyakként alant a’ homályos circusban bo- 
lyongani. Mintegy látóm a’ Grachusokat l é t e 
sült martyr (vértanú) szemeikkel. — Tiberius 
Sempronius! lekiálték, én veled szavazandok az 
agraria lex-re. Láttam Caesárt Marcus Brutus- 
sal karöltve járni; hát megbékiiltetek ? szólék 
feléjük, —  s Caesar felmosolygva fordula hoz
zám mondván: „Mindkettőnknek igaza volt,gon
dolánk egykor, én nem tudtam, hogy még Ró
mai, igaz Római van a’ világon, ’s felhatalma
zottnak vélem magam Róma’ birtokába jutn i; ’s 
mivel fiam Marcus volt épen az a’ Római, ő is 
felhatalmazottnak gondoló magát, engem azért 
megölni.“ —  E’ kettő után Tiberius Nero som- 
polyga , árnyék-vázán most is tétovázó arczot vi
selve. —  Láttam asszonyokat is ide ’s tova boly- 
gani, ’s köztök Agrippinát uralkodni vágyó szép 
arczáva! , csudálatosán érzékenyítő volt szemlél
ni ő t , mintegy hajdani márványképet, melly- 
nek vonalmiban elkövült a’ fájdalom. Kit ke- 
ressz Germanicus leánya? kérdém, ’s már hal
iám sohajtozó panaszit, —— midőn esti imádság
ra a’ bőmbe harang megkondul, megered a’ ta- 
karodási dobs/.ó —  ’s a’ büszke római szellemek 
eltűnnek, én pedig újra csak a’ keresztyén ausz
triai világban valék. Éttiút.
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A’ FURCSA SZÍNJÁTÉK.

Vdik Károly római császár 153()ban meglá
togató testveret Iső Ferdinandot Magyar- es Cseh- 
országok’ akkori királyát. Midőn egyszer a’ Fel
ségek ebéduél ülnének, némelly előkelő szemé- 
lyek jelentek magokat ’s könyörgő-levelet nyuj- 
tának a’ császárnak, mellyben engedelemért ese
deztek, hogy lakoma’ végevei egy színdarabbal, 
vagy is inkább néma-játékkal mulathassák O Föl- 
8égöket. A’ császár nem vélvén semmi különöst 
a’ dolog alatt lappangni, szívesen engede körö
söknek, mi által a’ szelepjeikbe jól betanulttak 
bátorságot nyerve elkezdők játékjokat, mellyet 
illy renddel folytatónak :

Az első, ki föllépett, mint bölcs vala öltöz
ködve, ez mindenféle görbe ’s egyenes hasábokból 
összerakott, ’s kötözött nyalábfát hoza hátán, 
nehezen vett lélekzete, sűrűn hallatszó pihegé- 
se nagy fáradságra mutatónak, a’ szin’ közepére 
érvén ledobá terhét, ’s jó ideig meredt szemek
kel néző a’ hasáb darabokat; hosszú szünet után 
néhányat közülök fölemelvén, feszült figyelemmel 
vizsgálá, ’s különösen a’ rögös,görbe darabok’ 
szemlélése közben , igen csodálatos mozdulatokat 
tőn, ’s arczvonalmit furcsán rángató, mi által 
elégtelenségét akaró nyilatkoztatni; végre nyug
talankodni kezde , ’s boszusan dobáló szét a’ já
tékszín’ minden szögeibe a’ fahasábokat —  és 
eltávozott. Helyébe más lépett-föl, kinek öltö
zete hasonló lévén amazéhoz, szinte bölcset ját
szott , komoran pillanta ez a’ szerteszórt faha
sábokra , s egy kis gondolkodás ut ánki t űnő  
vággyal fogott azok’ öszveszedéséhez , nyalábba 
akarván kötni, de a’ rögös hasábok’ görbéi miatt 
semmikép sem boldogulhatott. Mély képzeletek
be merülve , még komorabban mint előbb néző 
most a’ rakás-fát, *s elméje magával küzdeni 
látszék, mitévő legyen velők P id e ’s tova kezdő 
hajtogatni, igazgatni a’ görbe darabokat, de a- 
zok nem egyenesedének ! rögös görbe helyzetök 
nem változék ! Végre megunván a’ sok haszonta
lan fáradságot fölhevülten rúgta szerte a’ nem 
engedelmeskedő hasábokat. Őt egy harmadik kö
vette , kinek meze ’s arczvonalmai nem koszorús 
bölcset, hanem csak egy szegény kolduló de a- 
sonban vakmerő barátot sejtete. Ez kezében iz
zó parázzsal tölt serpenyőt hoza magával, kém
lelő egyideig az elszórt fát, azután föleszmélve

merültségéből, neki tüzesülten, mint egy győze- 
delemmel szedé-össze, ’s az izzó parázsra rakó, 
és addig fuvogatá feszült tüdejéből teljes erővel, 
míg nem lángot kapának a’ rögös hasábok, ek
kor ön magának tetszve , ő is távozók. — Alig 
hogy ez eltűnt, im a’ negyedik egy vitéz idom- 
zatban jelent-meg, ki hogy erős harczfi, olda
lán csüggő rettentő kardja hirdető ; ezt, midőn 
a’ színre lépett, igen megdöbbenték a’ pattogó 
lángok, ’s megütközve dörzsölgeté kezét, módot 
keresvén, a’ mindig tovább harapodzó dühös lán
goknak eloltására; végre kirántván hüvelyéből 
kardját, a3 láng’ közé sújt vele, azon hiedelem
mel, hogy azt egy csapása eloltja, és legalább 
egy részét megmenti a’ lángot fogott fának, de 
nem csak czélját nem éré, hanem még inkább 
szító a’ tüzet ’s dühét lázítá; mert a’ kard’ ha
talmas sujtása által több levegő juta a’ tűzhöz, 
honnét vidámabban és hathatósban kezdenék lo
bogni az emésztő lángok. Midőn látná végre a 
vitéz, hogy nemes bátor elszanása, haszontalan 
volna, megboszankodék ’s odahagyá a’ helyet. — 
Most egy ötödik jött-elé, ki arannyal és ezüsttel 
gazdagon kivarrott ékes ruhában , kevély léptek
kel ballagott előre: ’s im ő is szörnyű ijedőssel 
tántorgott vissza a’ lángok’ borzasztó ropogásá
tól ; de csak hamar ismét bátorságot vön , és a’ 
tovább tovább harapodzó tűz’ elolthatása’ eszkö
zén kezde magában tűnődni ’s tanakodni. A’ mint 
igy egész lelki jelenlétével, ’s teljes vággyal ol
tó eszközök után lát, a’ szin’ egyik szögében két, 
egyik vízzel, ’s másik olajjal teli palaczk tűnik sze
mébe, hirtelen utánnok kap, ’s azon vélekedés
ben , hogy a’ vizes üveget ragadó — olajt öntött 
a’ tűzre! Természetesen erre még szörnyebben 
emelkedőnek a’ lángok, ’s pedig annyira, hogy 
ő is távozni kénytelenitteték a’ vész e lő l, mert 
vég veszély fenyegető ! —

Ennek eltávoztával végződött a’ színjáték 
is. Mind az öt játszó személy nagy látható Írott 
betűkkel, hátára tűzött papiroson viselő szerepje’ 
nevét, hogy első pillanattal tudassa : kit képez.
__ E’ néma játéknak, nem kis érdekű ’s elmés
czélját Fabricius G. L. ,.Lusus scenici nevű 
könyve’ 142 oldalán bőven fejtegeti, de ki csak 
valamennyire is jártas a’ 16dik század’ eleje7 
történetiben, könnyen eltalálhatja azt.

S . .p F ----- *
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G A Z D Á I N K N A K .

Ehrenfels Mihály báró, jeles birtokú ’s e- 
gyike Németország’ leghiresb theoreticus es pra- 
cticns gazdáinak az ., Oeconomische Neuigkeiten 
und Verhandlungen'4 czimü gazdasági folyóírás’ 
idei első számaiba iktatott jelente'se szerint, az 
európai marhadög ellen csalhatatlan gyógyszert 
talált-fel , mellyel az alább megiratandó feltéte
lek alatt,  minden ország v a g y  tartománynak in
gyen szolgálni kész; titokban tartja még is 
mindaddig, mig azt egész tartományok, vagy in
gatlan szellemű több jószágbirtokos, ke'tse'gtelen 
valóságunak hitelesen nem bizonyítandják, ak
koron aztán minden jutalom nélkül kész azt nyil- 
ványra bocsátni. „Egyszerű’s hatalmas sikerű az 
én szerem a’ marhadög ellen —  úgymond —  nyi
latkozásomat következő feltételesleg adván: l )  
Állítom, hogy én a’ marhadög ’s más állati ra
gadós nyavalyák ellen biztos gyógyszerrel bírok.
2) E’ szeremet annyi mennyiségig, mennyire 
pénzértékem bírja, ajánlom ingyen, mihelyt va- 
lamelly tartományban a’ marhadög kiüt ’s an
nak jelenségitől (symptomata) ’s elismért raga
dósságától azon tartományi tiszthatóságok által 
tudósittatom. 3) Az ausztriai tartományokban 
saját ügyelésem alatt teendem próbáimat, ha le
het személyesen, kívül pedig azokon legalább e- 
gyik tisztem által. 4) Megérdemlő szerem, nyil- 
ványos ’s tettleges foganatja által, hogy azt az 
ausztriai főkormány, vagy legalább két idegen 
kormány, ollyannak ismérje, miilyennek jelennel 
nyilatkoztattam, többé titokban nem tartom, ha
nem magát a’ szert valamint a’ vele bánásmódot, 
minden díj vagy jutalom nélkül az egész világ e- 
lőtt nyilványossá teszem. Czimzetein a’ nevem , 
lakásom Bécs, 262 saját házamban. Cs—dor.

F O X  É S  P I T T .

Londonban a’ westminsteri templom’ nyugo- 
ti végében szemlélhetni a’ földön két kerek ércz- 
lapot egymás mellett. Egyiken J. F ., másikon 
W. P. betűk állanak. Ez ama’ szentelt hely, hol 
James Fox és William Pitt nyugszik, kiknek 
hamvai fölött egy egész nemzetnek lebeg gyász- 
fátyola. Egyesülve fekszik itt , mi a’ földi élet

ben szellemmel, erővel, nem rendűit állandó
sággal ’s talentom’ példátlan teljével állott elle
nesen — mint egy mágnes’ két gönczöle —  egy
mással szemközt, ’s még is csak O-Angliának 
üdvét hordozó tisztán lángoló nagy keblében. Gon
dolatszabadság , éles értelem, tüzével keresztül
ható beszéd-tehetség jelelik mint szónoknak; szi
gorú igazságszeretet, melly megvesztegetést nem 
tűr, a’ nemzet’ javára eifordíthatlanúi tűzött pil
lanat jelelik mint parliamenti tagnak —  Fox’ 
nyilványos charakteréf. —  Pitt a’ szószéken ér
telmes és szabatos tömöttség , csodálatig nagy 
lélekébrenség és előadási tűz által különböztető 
magát, melly utolsót a’ nyomosb esetekben még 
Fox is erőtlen vala legyőzni. Mint minister hi
degséget, tűrésben edzett lelket, a’ kormány- 
czélok mellett fáradhatlan küzdést ’s hazájához 
ingatlan hűséget nyilványíta.

MEGBÜNTETETT ÖNHITTSÉG.

Egy igen fiatal candidat, ki a’ főiskolából 
alighogy visszatért, kérelemlevéllel járult Ildik 
Fridrik porosz királyhoz, mellyben egy imént 
megürült, igen jövedelmes, felügyelői hivatalért 
folyamodék. A’ király, ki csak a való érdem
nek oszta jutalmat, boszankodott a’ kevély le
gényke’ merész kivánatán , resolutio helyett ezt 
irá a’ könyörgő levélre: „Sámuel 2 könyv. 10 
rész. 5 vers.“ —  A’ candidat fölkeresvén a’ pró
féta’ könyvében utasításul nyert helyet, ’s imott 
e’ szavakat le ié : „Maradj Jerikóban, míg sza- 
kálod megnőtt, s akkor jer ismét.44

E P I G R A M M Á K .
K o p a s z  fej.

Bandi kitépi haját; tettét ne kaczagd-ki barátom!
Azt gondolja szegény: mind okos, a’ ki kopasz.

B o l d o g  h á z a s s á g .
Árvafi ’s hölgye, együtt otthon mint gyermekek élnek: 

Mindkettő játszik ’s egyre vakarja fejét.

REJTETTSZÓ.
Szent az egész: az igazságnak hű védje ’s alapja,

Ámde fejét le ne üsd, mert fene gyomra befak 
így hahogy m váltandja szivét: lesz hajdani nemzet.

Fő taga ront ’s sziirhat, vége fövénybe vegyül.
v Szült István

A’ ladik számbeli rejtettszavak: Ho me r .  — R e g e .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ REDOUTEOKRÓL, KÜLÖNÖSEN A’ PESTIRŐL.

A’ redouteokrdl ’s általában a’ koz vigalmak
ról különféle elméleteket lehetne tenni. Például: 

Mi természetesebb , mint hogy a’ magával 
rokon eredetű, vérű, nyelvű, hely- és nemzeti 
közérdekű hontársak között élő ember mingyárt 
a’ társaságok’ elején örömeit és vigalmait, midőn 
a’ kebel legtágabb, a’ sziv legsebesebben ver, 
mással minél többel közieni, velők együtt leélni, 
n y i l v á n y i t a n i  törekedett ? mi természetesebb, 
mint hogy az illyes vigalmakhoz akaratja ellen 
is kiki saját, házi vagy nemzeti szellemét, val
lását , szokásait, rang- és nembeli különözéseit 
elvivé ’s azokban legjobb módja ’s tehetsége sze
rint örülni és k i t ű n n i  igyekezett? ’s mi ter
mészetesebb, mint hogy az illyes vigalmak csak
hamar ’s hihetőleg a’ felsőség’ befolyása alatt bizo
nyos formákká alakultak, bizonyos időre és helyre 
szoríttattak ’s igy^viszont saját szertartásaik, czél- 
jok, szellemek ’s készületeik által a’ hely- és 
nemzeti kereskedésre, művelődésre, kor- és nép
szellemre, kisebb nagyobb hatással voltak? Szó
val mi természetesebb, mint hogy akármelly nép’ 
nyilványos vigalmai azon nép’ említett összes ál
lapotának kisebb vagy nagyobb mértékben tükö
réi ’s igy igen sok tekintetben figyelemre méltók?

Ezen vezérideák’ nyomain áltfutva a’ régi, 
közép- ’s ujabbkori népvigalmakat, könnyen egy 
találhatná az ember, hogy általában:

Minél közebb azaz democrataibb kormányu, 
minél ifjabb azaz észbeli ’s politikai kifejlési- 
nek virágszakában élő , ’s minél puhább , inger
lékenyebb valamelly nemzet, annál nagyobbak, 
többek és sajátabbak köz vigalmai. Az első kút
főből raagyarázhatná-ki főkép a’ régi görög nép’ 
olympiai ’s más nagynemüjátékait, minta’ köz  
szellem’, k ö z  vallás’, k öz  igazgatás* e’ nemben 
legnagyobb ’s legdusabb hatású következményit; 
az első ’s harmadikból a’ régi Róma’ roppant cir- 
cusait ’s azokban a’ szinte nagy, de már henyébb, 
vadabb ’s hatástalanabb kedvteléseket; a’ máso
dikból főkép a’ középkor’ lovag, szerelmi, és

vallásos, gyakran bárdolatlan, sokban szánan
dó vigalmait; a’ harmadikból végre az Olaszok’ 
és Spanyolok’ eleven farsangjaikat , kik illyen- 
kor még ma is utczára viszik-ki álorczájokat, 
valamint egyébkor csaknem rendes lakhelyükké 
teszik a’ játékszint. ’S ha aztán az ókori népvi
galmakat Összevetné az ember az újkoriakkal, 
meglehet, úgy találná, hogy minél inkább köze
ledünk századunkhoz, ezen vigalmak becsben és 
hatásban annál inkább megcsokkentek, mig vég
re ma már előbbi charakterökből csaknem egé
szen kivetkeztek. — ’S ez talán természetes is- 
A’ mi a’ köz vigalmakat élteti és divatoztatja, az 
kétség kivül és szükségképen a’ köz s z e l l e m ;  
már pedig ez a’ görög és római respublicák után 
szintazon mértékben fel nem éledt többé, ’s e- 
zekéhez képest az európai középkor’ stáíusié ki
sebb, különböző és kisebb; a’ mostaniaké még 
kisebb. Úgy van, hiában dicsekszünk mi hatal
mas k ö z v é l e m é n y ü n k k e l ;  ez a’ köz s z e l 
l e m n e k  csak egy része, ’s fájdalom, országo
kat ismerünk, mellyekben igen sok dolog iránt 
vélemény sincs, ’s hát közvélemény? hát köz 
szellem?! —  A’ hajdankor’ polgárinál ([ezt le
hetne továbbá mondani) a’ s t a t u s ’ szabadsága 
volt a’ fő, az uralkodó idea, nálunk az e g y e 
s e k é ;  azon polgárok a’ szép egészben, a' 
hazában képzelek magokat, mi önöcskéinkkel bí
belődvén alig emelkedhetünk-föl a’ hazához; ná- 
lok az egész, a’ haza tett mindent, nálunk min
dent az egyesek tesznek. Ebből igen jól ki le
hetne magyarázni azt,  hogy a’ népvigalmak is, 
melJyeket hajdan a’ kormány, a’ középkorban 
udvarok, községek, corporatiók vezettek, ma 
már általában privát vállalkozók’ kezeibe jutot
tak ; továbbá, hogy a’ népvigalomnak annyi nagy 
és szép neme kihalt: hogy a’ mi azokban haj
dan gazdag és diszlő bokorral együtt volt, az a 
mi szűkkeblű, mindent az egyesre vivő, isoíá- 
ló korunkban szétfoszíott, ’s a’ régi egy, de nagy 
és hatásos helyett ingadozó sikerrel és beccsel lá
tunk tengeni imitt egy játékszint f ott egy eon*
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•certet, egy redouteot; ’s csak néha es néhol 
egykét úgy nevezett népünnep, de a’ mi saját- 
ke'p merő bohózat, vakitás vagy lakoma ! —  

Vegye bár valaki szorosabb szemügyre a’ re- 
d o u t e o k a t  ’s vallja-m eg , mi ke'p felel egy 
mai redoute meg a’ k öz  vigalom’ , koz mulat
ság’ ideájának? —  Itt csak tánczolnak. Úgy 
de hányadik ember tánczol ? hányadik embernek 
van és lehet kedve tánczolni? — A’ többi tehát 
cs ak né z  , vagy egy ke't töredezett szót vált; 
mert azt nem hihetem, hogy valaki a’ tánczmu- 
sika’ puszta hallását különös aestheticai gyö
nyörnek, vagy az eve's-ivást mulatságnak tartsa, 
mint a’ bécsi varga, ki a’ Práterbe megy enni? 
Továbbá a’ status, vagy valamelly nagyobb , nyil- 
ványos hatóság , teszem vármegye vagy város a’ 
maga nevében nem (vagy csak fölötte ritkán) ad 
köz bálokat; a’ bemenettel tehát nem jár köz 
becsület, semmi kötelesség; a’ jelesebb tánczra, 
jobb musikára nincs semmi diszjutaloni, di'jko- 
szorutűzve; e's igy n i nc s  s e mmi  köz  érd ek , 
melly a’ bálban, mint b á l b a n ,  együtt levőket 
közösen buzdítaná, lelkesítene'; ha talán a’ pom- 
pázhatás' szomorú e'rdeke't kiveszem, melly- 
ben, az igaz, kiki e r s z é n y e  szerint vetélked- 
hetik, ’s ott, a’ hol ennek me'Itánylói vannak, 
vetélkedik is. —  A’ mi báljaink tehát általában 
merő magányos (privát) bálok , mellyek csak a- 
zon egyesek’ vagy privát egyesületek’ kör- és iz- 
le'sszellemét viselhetik, kik azokat adják, ’s 
mellyekben minden érdek merő magányos, sze
mélyes érdek, különösen pedig az i f j u s á g ’ ér- 
dekei; ’s minthogy ezeket a’ m aga’ f e l e i  kö
zött kiki legjobban eszközölheti, épen nem csu
da, ha kiki inkább zárt köröket keres; azokban 
személyes kénye ’s ügyessége szerint mulat, a’ 
többi mulasson k i h o g y ’ akar ,  ki  h o g y ’ le 
h et. —  Ezeket a’ városi köz bálokra, vagy is 
sajátkép úgy nevezett redouteokra alkalmazván, 
világosan következik, hogy azok minden nyilvá- 
nyosságok mellett sem egyebek privát báloknál, 
még pedig egyenesen és szorosan pol gár  báloknál 
(e’ név alatt a’ városi kö z é p  néposztályt ért
ve), mellyekbe a’ mi századunkban sokan épen 
azért nem mennek, mivel kiki mehet, és mivel 
e z e k  mennek; —  e’ különzést természetesen ki
sebb nagyobb mértékben értve, a’ mint t. i. ez 
vagy ama’ városban, ez vagy ama’ nemzetnél e

rősebb, terjedtebb a’ köz s ze l l em.  — Pol
gárság adván ’s ékítvén a’ házat, egyes polgár 
bérelvén ’s intézvén a’ bált, polgárok lévén ott 
legnagyobb számmal jelen , a’ szellem is, melly 
abban uralkodni fog, polgári lesz, ’s igy teszem: 
n e m z e t i s é g ’ , í z l é s ’ , c s í n ’ tekintetéből a’ 
redouteokban csak annyit várhatni, mennyi a’ 
városi, különösen a’ helybeli polgárság’ tulajdo
na; ’s minthogy ezekben a’ polgárság tónust ad
ni nem szokott, hihetőleg a’ kisebb város a’ na
gyobbat, a’ nagyobb pedig az udvart és maga- 
gasabb körüket fogja mímelni. —

„És miért ne?’4
Én is azt mondom: miért ne? Ennél oko

sabbat alig is lehetne tenni. A’ mi itt talán ked
vetlenül hangzott, azért van mondva, hogy lás- 
sék : valljon és miért csökkennek a’ redouteok 
általában? —  E g y e s  személynek mindig ezer o- 
ka lehet a’ redouteba menne, ’s egyes redouteok 
mindig fölötte díszesek lehetnek; mint teszem 
a’ pesti utolsó , mellyben én olly jól mulattam 
magam, hogy róla itt a’ Társalkodó’ lapjaiban 
egykét ismertető vonást közölni szándékom.

(Vége következik.)
C s a t ó .

K A S S A I  L E V E L E K .

( A ’ Nemzetisedésről.)

Habár nem óriási lépésekkel, a’ mint óhajt
hatnék , de még is halad csinos városunk a’ 
nemzetisedés’ pályáján ; ’s valamint ekkédig ha
zánk’ több városai, mi is hirdethetjük : hogy 
utczáink’ neveit nálunk is olvashatni magyar-né
metül, de néhol még magyar-tótul is. Fájlal
nunk kellene ugyan, hogy magyarodásunkkal ma
gyar hazánkban dicsekszünk, ’s ezt dicsőségre 
’s magasztalásra méltónak tartjuk, mintha nyolcz 
század óta nem értünk volna reá; de förgetegre 
ha derű pirul, örömmel felejtjük annak ártal
mait. —  Többet mondok: utczáinkon , néhány 
jeles köreinkben, magyar ajak zeng, ’s már több 
idegent, ki Kassát néhány év óta nem látta, hallék 
csodálkozni e’ fölött. Vannak azonban sokan, 
’s nem csak külföldiek, de honosiak is , kik azt 
jósolgatják, hogy ezen sebes szárnyú nemzeti
sedés csak ujdonzat ’s heves szellemek’ elragad- 
tatási törekvése, melly rövid korányiét után, szesz 
vagy ködként elpárolog ’s nyoma sem marad. Ezek
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boldogabbnak tartják honunkat, ha ezután mint 
azelőtt latinul veszi törve'nyeit, nevelését; vitat
ják hogy sikeresb befolyású fogna lenni müvelő- 
de'sünkre, ha azon szomszédunk’ nyelvet, melly- 
nek legtöbb hálával tartozunk szellemi kifejlődé- 
sünk’ tekintete'ben, társasági, tudományi sőt meg 
törve'nyi nyelvnek is meghagynak —  minthogy 
sajátunkat vagy soha, vagy tetemes fáradozások 
által tehetnők közönössé hazánkban, ’s a’ csere 
által — úgy mondják —  nem vesztenénk, mert 
a’ képezendő ősi helyett, már megalapultat, min
denre használhatót ’s készet nyernénk. Különös 
az illy jó urak’ kívánsága, ’s méltán megmoso
lyoghatni azt. —  Ugyan miért nem engedik az 
illy jó vendegek (mert nagyobbára azok) , kik ná
lunk megköveredtek, nekünk nyelvünket? vall
jon ha mi Britanniába, vagy Galliába megyünk, 
’s vendég le'tünkre azt kivánnók, hogy Árpád’ 
nyelve'n szóljanak velünk, nem kaczagnának-e raj
tunk? pedig m i, a’ magunkénak kárával, meg
tanuljuk vendegeink’ ajkát, lehet-e már ennél na
gyobb vendégszeretetet ’s megtisztelést kívánni?! 
—  Ezek a’ jó urak ki akarnák nyelvünket a’ 
nyelvek’ sorából törülni.

De sokan külsőnk’ változékonyságárul is o- 
koskodnak. Azt mondják: a’ Magyar önhazájá
ban öltözetére nézvést minden: angol, francz, o- 
lasz, csak magyar nem, ’s tán van is ennyiben 
igazságuk ; hahogy valamelly népnek kültartása 
még meg nem állapodott, úgy erkölcse, szokása sem 
az. Római tógával járt Róma’ nyelve, kormánya, 
törvénye.

Vannak azonban még, és hála Istennek! so
kan, kik hitten hiszik, hogy mind azon jósla
tok ingadékony alapon épülnek; ’s azt gondol
ják , hahogy valamelly nép’ képviselőji állapodott 
korraányszabásra (Staatsform), valamint ez most 
nálunk munkában van, törekesznek, akkor azon 
nemzet belbecsét, önméltóságát kezdi érezni ’s 
mind azon akadályokat, mellyeket haladása’ e- 
lébe idő, szokás, gondatlanság, elévültség ’s 
más e’hez hasonló események gördítének, meg
haladja ’s azon tetőre emelkedik, hol állania ér
demes. —  De csak nyelvünket, nyelvünket nem 
kell engedni, ne kíméljük a’ munkát; ne kiál
tozzunk a’ nemzetisedés után, valamint csecse- 
mősek az emlőkért. Baj azonban nálunk, hogy

mi, tudjuk Amerikának, Francziaországnak, An
gliának állapotját, sérveit, sőt ezeknek mikén
ti orvosolhatását is , ’s csak azt nem tudjuk, 
vagy akarjuk tudni, a’ mi nekünk szükséges —— 
ne mz e  t i s e d e s ü n k e t .  —■ ’S ez az egyedül, 
melly erős lábra állíthatna —  de gátol ebben a’ 
magyar betegség, az egyenetlenség! —  mert ha 
Péter A-t mond, bizonyos lehetsz, hogy Pál, ha 
mindjárt meggyőződése ellen is , R-t mond; csak 
azért, hogy őt is hallják ’s róla is tudják, hogy 
él —  ’s élni ’s előhaladni szeretne , ámbár tel
jes életében csak a’ tisztájító-szék vagy követ
választás’ alkalmával szólott legelőször a’ haza’ 
ügyeiben.

Korán sem akarom én mindezekkel azt mon
dani, hogy minden a’ mi idegen, ha jó is ,  ki
zárjuk, ’s határinkra ne eresszük. —  Róma Gö
rögöktől kölcsönözött törvényeket, de a’ hét hal
mon latinba öntve hangozának ezek, ’s igy lehet 
ugyan szomszédjaink’ műveltségét hasznunkra for
dítni, de nem szükség ezzel a’ mi az övék, bál
ványozni.

Az illy apróságokat, mellyeket itt ott szed 
föl az ember a’ tapasztalás’ tág mezején, czuk- 
rozva azaz hízelkedve, vagy a’ gúny’ csípőssé
gében is lehetne elmondani, de szóljon bár ki 
mit, én azt tartom, mi még meg nemértünk a’ fáj
dalom’ okozás nélkül vagdaló gányostorára —  
sőt nem csak erre, hanem még azon szabadság
ra sem, mellyet olly gyakran hordunk nyelvünkön, 
de nem bizonyítjuk tetteinkben, nem mutatjuk 
türelmünkkel (ámbár mi Magyarok némelly te
kintetben az Istennek legtürelmesb teremtményei 
vagyunk), mert mi még azt sem tudjuk eltűrni, 
ha más igazat mond, korlátot szoktunk mint 
nyilványos , mint különzött vitatásoknál azok’ 
elébe vonni, kik vagy személyes érdekeink el
len szólanak, vagy nem azon nézőpontból ítélve 
vesznek-föl valami tárgyat. — Nálunk az Önsze
retet még hatalmas szerepet játszik, —  ’s igy 
a’ meztelen igazságot még nem tudjuk pirulát 
nélkül nézni, ha élőnkbe áll. —  Sokszor hal
lottam a’ dühös pereat-ot azok ellen kiáltatni, kik 
félszegséginlc, fonákságink, vagy hijányinkat 
felfödözni elég vakmerőséggel birtanak. Szabad
ságot kiáltunk, sóhajtunk; ez a’ mi esti ’s reg
geli imádságunk, és ezt a’ nagy kincset még ott
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sem engedjük mások által hasonmértékben hasz
náltatni, a’ mint azt magunknak kívánjuk, holott 
egyedül csak az e'rdemes reá , ki a’ másét tiszteli 
’s becsben tartja. K. M.

FENSZÓVAL GONDOLKODÁS.

Lord D* Londonban bizonyos szónok-tehet
ség által különbözteti magát, melly talán egyet
len a’ maga nemeben. Ha ő p. o. egy dáma mel
lett asztalnál ül ’s esze'be jut az udvariság’ tör
vénye, melly szerint szomszédnéjához valamelly 
tisztelkede'ssel illik viseltetnie, tehát előbb ez öt
letet meggondolja és pedig fenszóval. ,, Nekem
—  igy szól p. o. — X. ladyvel egy pohár bort 
kell innom ; igen, igen, én egy pohár bort iszom 
vele.44 Ekkor a' dámához fordul ’s kérdezi, ha 
akar-e bort inni. A’ dáma igent mond egy mo
sollyal, melly az udvariság’ törvénye ellen az 
asztalnál minden vendeget nevetésre csikland ; e's 
lord D* nem tudja: miért nevetnek. Nem re'gen 
e’ jeles szónok A* lordnál ebe'delt ’s a’ lelkes 
pair mellett vala szerencse's ülni. Az ebe'd alatt 
a’ vende'g-lord sokáig gondolatokba merült, mel- 
lyek végre ismét fenhangon jelenkeztek. „Úgy 
tartom, nekem ezt a’ pipes lord-bábot asztalom
hoz kell meghínom, igen igen, meg kell hí- 
nom, e'n meghívom.44 O azt,  a’ mit gondolati
nak titkos tanácsában elve'gzett, e'pen tettleg ki 
akará vinni, midőn szomszédjának esze'be Ötlött, 
hogy egyszer ő is fenszóval gondolkodjék. „Én 
azt gondolom —  eszmélkedék fenhangon A* lord
—  hogy ez a’ bolond vén szomszédom engem asz
talához fog meghíni , de én nem megyek , igen 
igen, én hozzá nem megyek.44 E’ szavak’ hang
ja D* lord’ fülében menykő-csattanás volt. Ő ál- 
mélkodásából nem menekhetett. Mint vala lehet- • 
séges — gondolá ismét fenszóval — az én leg
titkosabb gondolatimat kitalálni ?44 —  Bár csak 
minden rósz lelkiiség, gonosz szándék, ’s gálád 
törekvés e’ világon igy árulná-el magát.

által elválasztott két külön szobában vendégel- 
tettek-meg. —  A’ háziasszony feltürekezve com- 
mandirozá épen étekhordó cselédit, midőn magam 
is , mint vendég, kévéssé elkésve, a’ konyhába 
toppantam, ’s haliám, mint mondá a’ lelkes há
zi-nő — tálat tartva izmos kezeiben —— e’ sza
vakat : „Ez a’ G e f r o r e n e s  (fagylalt) alig lesz 
elég; vidd hát c s a k  a’ d á m á k h o z ,  —  majd 
az uraknak helyette inkább k o c s o n y á t  küldök.44

Az utolsó pesti redouteban ama’ nagyhírű 
álzott (Masque) tűnt mindenki’ szemébe, ki jobb 
felén fényes magyar, bal felén ellenben régi né
met viseletben jelent*meg. Midőn ez mind a’két 
nyelvben jártas elméssége által mindenkit csudál- 
kozásra ragadna , egy elméncz reá ezt jegyzé- 
m eg: „Csak az hibázik még, hogy e’ kétszínű 
maskara nem tánczol k e r i n g ő t  —- ma g y a r  
szellemben.44

Az utolsó redouteban 3 álorczás kegyisten- 
nék is jeíentek-meg, kezében mindegyik egy al
mát tartván. —  „Iíát hol maradt P á r  is  tok, 
kinek az almát szántátok?44 megszolítá őket egy 
nyájas ur. ,,Megbocsáss —  feleié az álzottak’ 
egyike külvárosi őszinteséggel — mi P ár is  u- 
r a t  nem ismerjük, nem is láttuk soha.44

Szekrényéig
REJTETTSZÓ;

Hat betűm tesz egy egészet;
Kár , ha látod : ran feje,

De a’ földön ügy tenyészett,
Hogy egész — ’s nincs veleje.

Az első tag hajad’ szálát 
Egy vesszővel éri-el,

De hogy e’ tag repüljön is ,
Ahhoz két nagy pózna kell.

Foszd a’ szót kettős fejétől:
*S ím királyság’ éke lesz,

P á r i s  osztó hajdanában,
Krajczáron kap, a’ ki vesz.

Hajtsad vissza szóm’ ege'szét,
De fejét felfésűzd ám :

Akkor ez is kitalálja,
DEMOCRITUSI CSEPPEK.

Egy házi tánczmulatságban — melly mint 
jelen időnkben minden, n ob élnék akar vala 
láttatni —  az urak ’s asszonyságok a’ konyha

De úgy, ha megmondanám. — 
Széna-e vagy szalma?
Fejtsd-meg ész’ hatalma!

. . . y .
A’ 16dik számbeli rejtettszó; Tö r v é n y .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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, A’ REDOUTEOKRÓL, KÜLÖNÖSEN A’ PESTIRŐL.
(V é g e.)

Tudva van, hogy a’ pesti polgárok egy igen 
díszes , igen csinos tánczpalotát emeltek a’ vá
rosi színház.’ keletdélszaki oldalán ’s azt az idén 
nyiták-meg először. Soktői hallottuk a’ fő te
rem’ pompáját ’s nagyságát magasztaltatni, de 
kevesen említek az egyszerű díszt ’s a’ ritka czél- 
irányosságot, melly az egészet sajátkép bélyegzi 
’s annak ítéletem szerint legfőbb becsét teszi. Ez 
a’ zárt folyosőju fölmenet, e’ tág és tiszta ruha
tár — mellyben a’ ruhák függenek, nem feküsz- 
nek, — a’ csinos öltöző, e’ pompás csemegetár, 
e’ tündér világu nagy terem, mellette mingyárt 
a* kedves kisebb terem ’s végül az egyszerűn be
nyúló asztalszobák’ sora, mind ez a’ külső árt
ható levegőtől elrekesztve ’s egymásba de egymást 
nem zavarólag következve , olly bölcs és illő e- 
gészet képez, melly méltó, hogy építői tekintet
ben a’hoz értőtől bővebben ismertessék-meg ’s 
minden más, hasonló építményeknél, mennyire 
hely és költségek engedik, mintául vétessék. Hal
lottam ugyan gáncsokat is , nem épen értetlenek- 
től , kivált az ékítmények ’s elrendelés iránt, de 
én mindnyája közül csak egyet említek, azt hogy 
az egész ben- és fenfekvő Orchester a’ hangokat 
elnyeli, tompítja.

Ide tarték , hogy többet ne említsek, a’ ha
todik és ez idei farsangban utolsó redoute’ est- 
vújén, melly egyszersmind a’ farsangnak is utol
só estvéje volt (a’ többi redouteok vasárnapokon 
tartattak), ’s csinos bilietemet, illy felírással: 
„Belépti.jegy. P e t e r  F i s c h e r .benyujtám. A’ 
terembe léptemkor most is azon otthonosság’ , 
vidám megelégedés’, kölcsönös tökéletes türelem’, 
független- és teijes nyűgtelenség’ házi geniusa 
fogadott, melly úgy látszik a’ pesti polgárok közt 
üté-fel állandó lakhelyét. Semmi fesz, pöf, rang
dagály, igénység vagy kaján vetélkedés! Látni 
mindeniken , nielly igen meg van a’ hellyel, ma
gával és mindennel elégedve , jele égy részről 
a’ jóllétnek ’s politikai mély csendnek, más rész

ről a józan es szerény polgári műveltségnek, 
melly mindenkit eltűr, alacsonyt kerül, de hiú 
nagyságra sem mereszkedik. Csak még valamivel 
több részvétet , vegyesebb conversatiót óhajtot
tam volna e’ nyűgtelenséghez; de nálunk úgy lá
tom az a’ csudálatos előítélet uralkodik, hogy 
nyilványos helyeken mindent , kit közelebb nem 
ismerünk (hogy keményebbet ne mondjak) egé
szen idegennek kell tekintenünk ’s vele a*kép 
bánnunk , holott épen nyilványos helyeken min
denkit egy bizonyos mértékig ismerősnek kelle
ne tekintenünk, mint a’ kit egy érdek, egy szán
dék vezete oda ’s ki hihetőleg velünk egy honnak, 
egy helynek íija. De nem szokva a’hoz, hogy 
nyilványos helyeinken a’ nagyobb rangunkat is 
a’ csoportba vegyülve lássuk, kiki attól tart, 
hogy isméretlen társa talán, sőt igen hihetőleg 
roszabb mint ő. — Azért nagyon sajnáltam, hogy 
körültekintve itt a’ redouteban is csak alig talál
tam egykét doctort, ügyvédet, professort, asses- 
sort, földes urat, mágnást, holott az utolsó re
doute a’ legfényesebb is szokott lenni. —  Ez 
engem megerősített azokban, miket általában a’ 
redouteokról mondék; de meg kellene gondol
nunk , hogy ha a’ táncz a’ mai redouteokban nem 
köz érdek ’s nem lehet az, valljon nem jó vol
na-e a* társalkodást azzá emelni? —  meg kel
lene gondolnunk, hogy az illy társalkodás-, köz 
ismerkedés- és személyes érintéseknek az egész
re és mi nde n  egyesre nézve meg vannak a’ ma
ga hasznai és örömei, —  végre, hogy épen a’ 
városi polgárság az, melly műveltség- ’s befo
lyásra nézve a’ státus-alkatban középett állván, 
legalkalmasb a’ status’ valamennyi polgárait illy 
köz érintés és ismerkedés végett nyilványos kö
reiben egyesítenie De — kopognak!

Yegyíik-elő a’ nyomtatott tánczrendet ’s ol
vassuk : „Tanzordnung im königlich-städtischen 
Redouten-Saale zu Pesth.. 1833.  Vorkommende 
Tänze im grossen Saale (a’ kicsinyt elmellőzzük):

Nro. 1. Magyar tánczok Bunkó Jánostól. 
Valóban magyart hallunk , lassút, döczögőt.
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Csak e g y  pár tánczol; a’ casinoban egy sem 
tanczült. Mindez a’ tán ez’ hibája, nem a’ ma. 
sikusé vagy publicume'. íme, melly nyájas vizs- 
gasággal tolong a’ nép a’ tánczolt pár körül, milly 
tetszéssel, megelégedéssel látja a' tánezot, hall
ja a’ musikát! ’s ez a z ,  a’ mit haladtunk, a’ 
minek Örülnünk kell. De azt kivánni, hogy ez 
a’ nép magyart, miilyen az most, névszerint las
sú magyart tánczoljon , merő nevetség , épen an
nyi , mintha azt kívánnák , hogy feszes nadrág
ban , dolmányban, mentében csipkés kötény, 
kével ’stb. jőjön a1 redouteba. En meg vagyok 
győződve, hogy a’ magyar lassú, vagy maesto
so soha sem lesz redoutetáncz , épen a’ tempo’ 
tágsága miatt, melly ha egy részről szalad röp
tét enged a’ míikészítő’ phantasiájának, más 
részről akadályára van a’ tánezosnak , ki hama
rabb ’s egyenlőbb felosztást kiván. ‘A’ magyar 
lassút vagy nem lehet tánczolni, vagy ha lehet 
a’ compositio’ becse vesz ; mi éktelenebb példá
ul, mint a’ magyar táncz’ balletmusikája ? —  
Úgy látszik tehát, a’ magyar f r i s s e t  kell ha
tározottabb ’s igy tanulhatóbb formák alá venni 
’s ezekből ismét egész körtánezokat képezni, mi 
mellett aztán a’ lassú nem csak megmaradna, ha
nem egész szabad szépségében ’s művészi becsé
ben tnara Ina-meg. Ha öltözetünkbe olly könnyű, 
olly díszes és Ízletes változékonyságot tudánk már 
eddig is hozni, miért ne tánezunkba? Csak a- 
karnunk kell; beszélnünk, értenünk egymást és 
akarnunk !

Nro. 2. Mein schönster Tag in BadenT 
Walzer von J. Strauss. A’ német táncznak olly sok 
kedves oldala van. Lejtése olly könnyű, olly 
éd os, olly indulatos. Hát ha még ehez S t r a u s s ’ 
gyönyörű ideáji, genialis kedvszökellései járulnak ! 
Ez a’ Strauss a’ negyedik vagy talán már ötödik 
genie, kit eddig Bécs nevelt. Ha Corfuban, mint 
az alig. Zeitung Írja, ezelőtt hat héttel ugyancsak 
Strauss’ zengzetein A n go 1 n é k és G ö r ö g n é k  
járák kedvtelve a’ VValzert, ’s ha mi Magyarok 
nem vesszük rósz névén , ha fiaink ’s leányaink 
kellemmel tánczolják a’ lengyelt, az angolt, a’ 
scotot, miért ne tánczolnák városi polgárink ő- 
römmel a’ Walzert, kik ahoz sokkal közelebb 
vérse'gben állanak, mint az Angolok és Görögök.
—  ’S ha mi azt akarjuk, hogy ez a’ kedves ven
dég a’ becsesebb hazait há z i  és nyilványos kö

reinkből e g é s z e n  ki ne tolja, nincs más mód, 
mint hogy a’ magunkét minél előbb nem mondom 
könnyebbé ’s kedvesebbé, hanem mindenek előtt 
t á n c z o l h a t ó v á  tegyük.

Nro. 3. Schmetterlings-Walzer. Componirt 
l )  vom Herrn J. B. von H u n y a d y ;  2) von 
Férd. To ma  la;  3) von Ph. v. H u b o v s z k y ;  
4) von Franz v. H r a n i l l o v i c h ;  5) von J. 
P. S e b a s t i a n  i. —  Ezek, ha még Fancsali 
J o o b  urat ide vesszük, a’ mi rendes ’s a’ mi 
jelesebb pesti tánezmusika-szerzőink. Leggenia- 
lisabbnak hirdetném Hranillovich urat, ha com- 
petens bird volnék ; legszorgalmasb kétségen túl 
^omala ur, ki egyszersmind, mint igen szorgos 
és jő Ízlésű szépműáros (Kunst handler) az itt meg
nevezett tánezokat külön külön igen csinos czim- 
képekkel kőre is metszette ’s jeles műboltjában 
árulja. Általában igen dicséretes Tomala urban 
az , hogy mindennek, mi a’ művészet’ de kivált 
a’ tánezmusika’ körében uj és kapós, magyar színt 
igyekszik kölcsönözni, csak ez módjával essék 
’s a’ szellemen ne történjék erőszak. A’ pesti 
nagyobb (opera-, mise- v. quartette-) hangmű- 
szerzők közül közebb ismértetésül és azért, hogy 
a’ műv é s z ’ becse, neve és munkája gyakrabban 
forogjon niigyar irók és olvasók között mint ed
dig, F ö l d v á r y ,  Batka és B a r t a y urakat ne- 
vezem-meg, az utóbbit még mint különös pártolás* 
ra méltót az é n e k - i s k o l á é r t ,  mellyet itt Pes
ten néhány év előtt nyitott ’s a’ csekély részvét 
mellett is folyvást tart. Más kiadott munkáin kí
vül ő tette Kisfaludy Károly’ Honvágyát is mu- 
sikára (Dalkoszord. Első füzet. Grimmnél.), még 
pedig mint egy lipcsei recensens (Fink; 1. alig. 
musikalische Zeitung, Nro. 4 4. 1832.) írja, i- 
gen jól. *)

Nro. 4. Kerengők magyar szellemben. Von 
Férd. Tomala. Azaz: német tánezok ma g y a r  
szellemben, mégpedig R á k ó c z y ’ szellemében. 
Ez egyik próbája Tomala urnák, német dologra 
magyar színt, német kabátra magyar gallért ra-

*) Ezen hangm&darabból h i t e l e s  tudósíttatás szerint 
['"j a1 k ü l f ö l d ö n ,  jelesül Németországon több pél

dány kelt-el, mint itthon Magyarországon. Tanúja 
ez azon hiresztelt divatnak’s köz kedvelésnek, melly- 
ben nálunk a’ művészetek (talán a’ f e s t é s  is?) ’s 
kivált a’ honiak állanak! —
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gasztani. Merő palliativumok, kétség kívül, mint 
nemet ajkon a’ bajusz , de jók , mert legalább 
szoktatják a’ szemet es fület magyar formák’ el
fogadására. A radicalis cura majd az lesz, hogy 
a’ kevert formák’ divatozása alatt a’ tiszta ide
gen lassankint elrnellőztessék ’s helyette — ele
inte csak mellette — a’ már alkalmazott, mü
veit tiszta magyar divatoztassék. Szerencséjére 
Tomala urnák a’ német táncz’ musikája a’ leg- 
különbnemü szellemben és stylben irathatik ’s a’ 
legkülönbözőbb melódiákat elfogadhatja, külön, 
ben itt vagy a’ tánczolók botlottak volna el, vagy 
Rákdczy fordult volna meg sírjában. —

Nro. 5. Lützow’s Jagd-Walzer. Coniponirt 
(ismét csak alkalmazva) von Férd. Tomala. —  
Itt egy maszk elvonó a’ táncztól és musikától fi
gyelmemet. Magyar és német e g y  személyben 
vala ábrázolva; fele az embernek liszta német, 
fele tiszta magyar; mód és öltözet (ez utóbbi a' 
mi derék K o s t y á I unktól) igen illő és jeles. Ha 
az ember reá nézett, azt kelle gondolnia : ennek 
az embernek két színe van, két nyelve, két lel
ke , két hazája . . .  veszedelmes egy ember ! Ré
szemről , én a’ két formát összezavartam volna, 
’s a’ torz-honfinak talán magyar kalpagot kakuk- 
tollal, rettentő bajuszt német szájjal, karcsú, 
feoskeszárnyu frakkot nyusztgallérral, magyar 
mellényt és czonibruhát, ’s német könnyű haris
nyát és czipőt adtam volna ’s t. e. Általában a’ 
maszkok nagy elevenséget ’s némi köz érdeket 
adnának báljainknak, ha t. i. ini hideg és nehéz
kes Nyugotiak az Olasz’ mimica tehetségével vagy 
a’ Franczia’ társalkodási könnyűségével bírnánk; 
de igy, midőn a’ maszk’ és nem-maszk’ conver- 
satiója ebből áll: ,,aha, ismerlek!4’ —  ,,aha, 
nem igaz!“ —  midőn a’ maszkok’ legnagyobb 
része egymásba fogódva jár fel-alá, vagy fél bá
lokat némán ’s nem ritkán ü l v e  tölt ’s t. e . , 
akkor nem lehet köz érdekről , köz mulatság
ról szó.

Nro. 6. Dud ás-Galopp. Comp. v. F. Tomala. Mi 
a’ Tatár! duda a’ redoute’ orchesterén ’s mert és 
mint magyar nemzeti hangszer? Ez ollyan, mint 
midőn a’ szomszéd Stájerek azt kérdezek egyik 
barátomtól: nemde az uraknál minden vendég
ségnél egy nagy póka (pulyka) jő az asztalra? 
Engedelmével Tomala urnák ’s inig tudósaink 
jobbra tanítanak, én a’ kürtöt ,  sípot (tárogatót),

h e g e d ű t  ’s a’ paraszt d o r o m b o t  ismerem 
magyar nemzeti hangszernek, a’ dudát vagy csim- 
poját pedig olasznak és oláhnak, kiknél azt ö- 
römmel meg is hagyom. Azonban a’ Pestiek er
re is vigan tanczolák a’ galoppot (pedig/magyar 
szellemben ismét, csakhogy most f r i s s e k  vé- 
tettek-elő , például a’ kedves: Kukoricza hajtás, 
hajtás! ’s a’ t. Ej ej Tornalaur, gal opp táncz- 
musika és ennyi m e l ó d i a ,  mint jön ez együ
vé?!), vigan mondom, de ne haragugyanak-meg, 
általában szólok: rőszül ,  keservesen roszul! A’ 
galopp a’ lehető legegyszerűbb táncz , merő el- 
lebegés, mellyet tehát úgy vélném a’ legegysze
rűbb magatartással, a’ legnagyobb csenddel ’s 
könnyűséggel kell tánczolni, ’s ha itt az ember 
ne ki  dől ,  ha ránczigál, ha t o mb o l ,  ha nyar
gal ! —  Illyenkor lebet érzeni és sajnálni legin
kább, hogy a’ magas születésű ifjúság nem volt 
jelen, nem alázta-meg magát ’s nem is szokta 
magát megalázni. Nekik kétségen túl több mód- 
jok ’s idejök volt a’ díszes testtartásban, helyesb 
tánczszabásokban gyakorlani magokat ’s kiművel
ni a’ velők —  de talán más becsületes fiúval is 
— született táncztehetséget.

A’ tánczrend még négy más tánczot (három 
walzert, egy cotillont) , Araoretten-Einzugot, 
nagy Codát, Jubelt, Gott erhalte Franz den Kai- 
ser-t ’s több illyes szép dolgokat említ, de én a’ 
galopp után elhagytam a’ szálát azon óhajtással: 
legyenek a’ pesti redouteok, a’ nemzeti színnek 
és művészetnek, a’ helybeli és nemzeti müszor- 
galomnak ’s kereskedésnek, a’ köz örömnek, ’s 
nem a’ felekezeti, hanem a’ statuspolgári nyil- 
ványos társalkodásnak és ismérkedésnek éven-  
ki nt  n e v e k e d ő  eszközei és tanúi.

C t a t ó  P á l .

A Z  E M L É K E K .

Herodotus szerint Cheops’ p y r a m i s á n ,  
melly Aegyiptusban legnagyobb , 20 évig szaka
datlanul százezer ember dolgozott. Bár rnilly o- 
riási legyen ezen aegyiptusi hiúság’ emleke , meg 
is milly kicsinnyé törpéd, rnilly silánynak ’s hi- 
jábavalónak látszik azon miihez képest, meilyet 
Napoleon 1 801 —  1 S06ig építtetett, ama’ nevezetes 
s i mp l o n i  ut ho z képest t. i. , melly Svajczot 
Lombardiával összeköti ’s hol az egymást váltó 
sziklák ’s hegyek , mélységek ’s rohanó vizek
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miatt csak nem legyőzhetlen akadályokkal kelle 
vj'ni. Ha Cheops’ pyramisát N a p o 1 e o n n a k , ’s 
a’ siniplon-utat Ch e o p s  nak kellett volna építe
n i, bizonyos, hogy egyik sem jött volna létre:
—  az első amaz i g a z s á g o s  j ó z a n  büsz
k e s é g b ő l ,  hogy a’ mi haszontalan, az nem 
lehet nagy;  a’ másik azon o s t o b a  g ő g b ő l ,  
hogy egy ut m ég  nem  e m l é k .

AZ IGAZSÁGOS ÍTÉLET.

Egy biró, katonatiszt ’s egy pap posta- 
takocsin érkeztek egy kis mezővárosba, hol a’ 
postaház egyszersmind vendégfogadóul szolgált. 
Azonban az utasok’ számára itt csak egy ágy ta
lálkozott , de mellyet mindegyik örömest magá
nak foglalt volna el. Midőn tehát egyik sem a- 
kart zsúpra telepedni, elhivaték a’ vendégfoga
dós, hogy ítél né- e l: kié legyen az ágy? —  „En
—  megszólal a’ katonatiszt —  tizenöt eszten
deig f e k ü t t e m  az őrizetsereggel N* várban.“
— „En húsz esztendeig ü l t e m  F. városban a’ 
birószéken“ mond a’ biró. ,,Engedelmet uraim ! 
én huszonöt esztendeig á l l o k  mint lelkipásztor 
az egyházi szószéken.“* —  „Hisz igy a’ dolgon 
igen könnyű segíteni —  szóla csakhamar a’ ven
dégfogadós —  Kegyed, kapitány uram tizenöt 
esztendeig f e k i i t t ;  Kegyed biró uram húsz esz
tendeig ü l t ;  O atyasága pedig huszonöt eszten
deig á l l o t t :  az ágy tehát Isten ’s ember előtt 0  
atyaságát illeti.

E G Y V E L G E K .

Nem rósz  g o n d o l a t .  Egy gálád ’s igen 
roszlelkü ember , ki egyszersmind a’ legnyomo- 
rűbb költők’ egyike volt, a’ publikum előtt egy 
érdemes művészt legocsmányabb gányversekkel 
gyalázott-meg. — Midőn a’ megbántott e’ gűny- 
irást kezéhez vévé, bőszülten kiáltott-fel: „Ha 
előmbe kerül a’ gazember, ketté szakasztom!“ 
*— „Mi hasznod leend belőle? — mondá egyik, 
baráti k őzül —  hisz akkor a’ gazembert két pél
dányban bírnák!” — „Akkor annak költői felét 
a’ bolondok’ tornyába, emberi felét a’ fenvitő 
házba küldendem !” —  viszonzá a’ becsületében 
megsértett.

U t á n z a t r a - m é l t ó .  Cotis, Thraezia* ki
rálya ismerő hirtelen kelő haragját, melly sok
szor vad kegyetlenséggé fajult a’ szolgák iránt, ha 
hibát követtek-el. Midőn egykor némelly igen 
szép, ’s művészileg készült de egyszersmind igen 
vékony ’s töredékeny edényeket nyert volna aján
dékul , a’ művészt ugyan gazdagon megjutalmazó, 
hanem az adományokat tüstént saját kezével suj- 
tá földhez. Midőn ezen tettét a’ körötte állók 
némán csodálnák, szólott a’ fejdelem: „Ezt az
ért cselekvőm, nehogy egykor azok iránt harag
ra gyúljak, kik ez edényeket öszszetörnék.u

Egy fényeskedni szerető asszony rendsze
rint igen soványan tápláló vendégit, de annál 
nagyobb divatban volt az asztalnál más embert 
gúnyolni és gyalázni. Illy alkalommal egy elmés 
vendég hazatértében e’ szavakra fakadt: „Való
ban , ha itt mások’ gyöngeségit ’s hibájit nem 
tálalnák-ki , ’s az ember kenyér helyett feleba
rátján nem rágódnék, éhhel kellene meghalnia.“

Valaki tudakozá egy falunak pórlakójától: 
mint viselők magokat a’ Francziák e* vidéken ke- 
resztülmentökben ? — „Valamint a’ gyermekek 
— válaszolt a’ pórember —  a’ mit szemük meg
látott , azt szivük megkívánta.“

E P I G R A M M Á K .

A z Él e t .
Ismered a’ rózsát? hamar, a1 mint fejlede , hervad, 

Lát vala szép napfényt; láta sok éji vihart!
A1 deli bimbóval nem gondolsz balga halandó!

R ó z s a  h a  s z á r a z : e p e d s z  v i s s z a  v ir á g a  u tá n .

Emberi  nyelv.
A’ s i r a l o m nyelved ’s nyelvészed f á j d a l o m ,  ember!

Sirsz ha világba köszöntsz , sirsz ha sírodnak eredsz. 
B a r á t s á g  és S z e r e l e m .

Éltünk két lángtól no légül: ím! pgyike mint hold* 
Fe'nyea mosolyg; másik — szívbe lövell! tüzet!

. . .  y.
REJTETTSZÓ.

Az egész két tagból álló 
Földnövény, nincs levele,

Mellybcíi a’ szakácsok által 
, Készül urak’ étele.

Végső jelét ha elveted,
Ruháidra illesztheted ;

Mert a’ ruha e1 nélkül 
Mint vitorla szét repül.

xY. iY.
A1 17dik számbeli rejtettszó: S Z A L M A .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N É P D A L O K .
1.

Mint tavasz’ piros rózsája 
Ollyan kincsem’ szép orczája ,
Mint elontott vár a’ havon 
Olly kép ragyog galambomon.
Gyújtó tüzláng ág szemében,
Jóság lakik hű keblében.
Mint a’ nádszál ollyan sugár,
’S fürge mint a’ szárnyas madár ; 
Ajkáról leng az énekhang,
Mint mikor cseng ezüst harang.
Nincs olly lány három helységben, 
Nincsen egész vármegyében —
Ollyan szép, olly jámbor, olly jó ,
’S olly egészen csókra való.

X yitrazerdahe ly i  Lőrinci.

2 .

Tűz lángolt a’ hegytetőn ,
Megrezzent a’ szeretőm ;
Hozzám ugrott, reszketett,
Hogy megcsókolt, jobban lett.

Haj ! de bennem valami 
Akkor kezdett zajgani;
’S már azóta meg sem ál l , 
Tőle álmom messze száll.

Várj, hamis lány! elmegyek, 
Tőled hogy számot vegyek: 
Csókom lesz a’ büntetés, 
Csókod lesz a’ fizetés.

cy
E L ÖH A L A D Á S  A’ N E M Z E T 1 S E D É S B E N.

(Kassai levéltöredék február. 20káról 1833.)

Mennyire halad-elő megyénkben a’ magya- 
rodás ’s milly szerencsésen fejledez a’ nemzeti
ség : ez hihetőleg az egész magyar haza előtt tud
va van. Ha tekintetbe vesszük azon hathatóspárt
fogást, mellyet a’ magyar dal- és színészi-tár
saság nyert, ’s mellvnél fogva e’ társaság itt 
Kassán —  a’ megyének ’s egész felső Magyar- 
országnak fővárosában —  állandóbb telepre talált; 
ha megvizsgáljuk, [milly jótékony kihatása van

ennek a’ nyelvre, mint segíti azt művelni ’s ter
jeszteni ’s egyszersmind a’ fentebb ízlést fejlesz
teni , a’ rény’ szépségeit szintúgy valamint a’ vé
tek’ szenyeit kitüntetni; ha meggondoljuk, hogy 
mindez a’ honszerető megye’ Hendei’ nemes buz
galmának ’s fáradhatlan iparának gyümölcse: re- 
pes lelkünk örömében; repes, midőn látja, hogy 
a’ hazafiság’ szent tüze Abaujban olly tisztán 
világit ’s az itt keletkezett éjszaki fény’ sugári 
hazánk’ alsóbb ’s déli részeire is kihatnak. Ma
gyar tehát, még pedig mindenben magyar Abauj 
vármegye, ’s igy természetesen semmi sem szol
gálhatott a’ megye’ szivének édesb éleményiil, 
mint olvasni Követeik tudósításából: milly hő 
buzgalommal törekesznek országunk’ Hendei a’ 
m a g y a r  n y e l v e t  régi igazaiba visszahelyez
ni ’s azt törvényhozói (diplomaticai) méltóságra 
emelni. E’ nemes szándéklat’ kivitelét követeik
nek továbbra is szívökre köték ; egyszersmind a’ 
megye’ belsejében az egyesült óhitű lakosok közt 
—  hol még eddig a’ magyar nyelv’ világító súgó
ra a’ tót nyelven csak alig hatott keresztül —  
a’ nevelésnek ’s köztanitásnak czélba vett jobb 
elrendelésével (felszólítván eziránt az eperjesi 
megyés püspököt () Méltóságát hivatalosan) gon
doskodtak a’ megye’ Rendei arról is, hogy nem 
csak a’ kies Hernád-melléki, hanem a’ felsőbb 
részeken lakó honosink is magyarajku ’s érzésű 
polgárokká váljanak. Köz tanácskozásokban már 
úgy is régóta csak a’ tiszta magyar szózat zen- 
gedez. Táncztermeinkben, hol az uralkodó rend, 
jó Ízlés és fény bármelly fővárosi mulatságnak 
sem enged , a’ magyar szózat, táncz és öltözet 
épen nem újság, vagy korán sem olly újság, mint 
p. o. a’ ,.Hazai ’s külföldi tudósítások“ szerint a’ 
Pest-v árosi nagy tánezteremben. —  Nálunk min
den idegen, első beléptekor láthatja, hogy Ma
gyarországban ’s magyar tánczmulatságban van. 
Kitünőleg fényes és magyar volt azon tánczmulat- 
ság, mellyet a’ casinoi egyesület, Felséges U- 
runk’ születése’ napján hódulati tisztelkedés’ je
léül ada; a’ táneztermet két Királyaink’ O Fel-



71

se'gük’ képei díszítek ; tizenkét ifjú , magyar öl* 
Tözetben jára magyar körtánczot, melly a’ nem
zeti érzéseket sze/nlátomást gerjeszté, hevité ’s 
örömzengedezésekkel ’s köz tapsokkal végződött. 
A’ társaság’ nagyobb része magyarul beszélt, jól
lehet városunkban az európai műveltebb nyelve
ken beszélni sem ritkaság. —~

Múlt szombaton (febr. 16kán) egy férfi-e
gyesület által az asszonyságok’ tiszteletére bán
yászát (concert) adaték ; köz figyelmet vagy is 
inkább megütközést gerjeszte, hogy azon mulat
ságra idegen nyelven történt a’ meghívás; nyil- 
ványos lón a’ megelégiiletlenség, keblünk szo
rongott, mint szokott akkor, midőn valamelly 
kedves tárgytól fosztatunk-meg. '— De annul na
gyobb leve örömünk , midőn tegnap szép Höl
gyeink a’ nemzeti nyelv’ hátratételét olly nemesen 
boszulák-meg , ’s a’ férfi-egyesület’ ellenére —  
h‘ farsang’ berekesztésekor általuk adatott táncz- 
mulatságba — magyar meghívó leveleket bocsá
tanak szét. ‘S igy most pirulva áll előttük a’ 
különben büszke férfi-egyesület, vissza van iga
zaiba téve az anyai kedves sző, ’s honi érdem
koszorúk diszlenek a' megyebeli nemes magyar 
Hölgyek’ hajfürtéi közt. ’S valljon lehetett-e, 
volt-e e’ farsangon valahol hazánkban a’ Szép
nemnek szebb ’s becsesb főékessége ?!

J. F.

ívj ag y a r  s z in é s z e t i  bírálat.
( Debreczen. Február. 9dikén 1833. )

Múlt hónap’ 3kán sz. kir. városunk* főbírá
ja t. t. llakovs/.ky Dániel ur’ névnapi tisztele
téle előadatott: ,,az atya mint bird, ’s a’ bíró 
mint atya.“ Hazai érzékeny történet, melly- 
nek itt közlöm rövid foglalatját. —  A’ Magyar
nál örökké halás emlékezetű Mária Theresia’ ko
rában, épen midőn a‘ kül hatalmak fegyverrel ki- 
vánák a’ királynét méltóságától megfosztani, ’s 
a’ Magyar vitézségének ’s fejdelme iránti hűsé
gének legszebb példáját adá : érkezett-meg hon
jába Széplaki György a’ főispán fia Berlinből, 
hol auyjának egyik rokonánál nevelkedék-fel. — 
Elkorcsul a’ plánta , melly anyaföldje’ természe
ti tápnedvétől megfosztatván , idegen éghajlat 
alá kerül, ’s bánásmódhoz nem értő, tudatlan ker
tész’ gondviselésére bizatik : igy történt György
n é l  is; ki ha anyaföldjén nevelkedék, hasznos

honpolgárrá válhatott volna ; de e’ helyett meg
romlott szívvel, hálátlan lélekkel, mindenek i- 
ránt megvetéssel ’s büszke önhittséggel tért visz- 
sza az egekig magasztalt külföldről, csak nevé
ről ismert honába — derék atyja’ érdemeinek ju
talmát aratandó. De az elhízott ifjú igen meg- 
csalatkozék hiú reményében; mert érdemesb nye- 
ré-el azon hivatalt, mellyet hogy ő nyer-el, már 
mint egy bizonyosnak tarta. —  A’ nagy világ
zajhoz szokott ifjúnak csak hamar terhére ’s u- 
nalmára volt az atyai csöndes házkör; nyugtalan 
lelke foglalatosságot keresett, nem gondolván az
zal : mi nemes vagy nemtelen ; elégelvén csa
pongó képzetei- ’s háborgó érzékeinek czélt ’s 
irányt tüzhetni-ki. Manczit a’ ház’ távol rokonát 
választá czéljául, kivel időtöltés’ okáért, mint 
sok városi ifjú, szerelmi szövetségbe kivána lép
n i; de útjában állott Erlaki László, Manczi’ ked
vese , kinek nemes viselete valamint a’ szűz’ 
tiszta szive is , őt az első lépésnél meggátolák. 
—— Kudarczot vallván itt, undokabb szándék lob- 
bana-fel tisztátalan lelkében. A’ hazánkat épen 
akkor fenyegető ellennel kezde czimboráskodni; 
titkon levelezvén annak fővezérével , kinek se
regét egy szoros ösvényen éjhomálytól födve, i- 
géré Blattomban a’ határon bevezetni. —  Ki ir- 
ja-Ie a’ szégyentől ’s fájdalomtól inarczonglott 
atyai s z í v ’ érzelmeit, midőn egy levélből, melly 
a’ kijelelt, éjt-előző nappali ütközetben elesett 
fővezérnél találkozék, fiának kárhozatos szándéka 
kivilágosult ? Még a’ vélek csákó előtte, ’s le
vélhozója előtt, ki szentül igére hallgatást, volt 
ismeretes: ’s igy csak az atyától függött a’ ha
zaáruló fiúnak megkegyelmezni. De elnvomá az 
atyai vonzatot a" szoros bírói kötél esség; ?s bá
nattól fogódott szívvel ugyan, de a’ törvényhez 
híven ragaszkodva, fiát az illető törvényszéknek 
adá által. Ez nem a’ személyt, hanem a’ vétek’ 
nagyságát tekintvén, a’ vétkest halálra itélá, 
meily ítéletet az atyának kellett aláírásával meg
erősít nie. —  Ekkoron érkezék-meg az ország’ ná
dora, ki az atya’ érdemeit tekintvén a fiú’ életé
ért közbenvetését megigéré: kinek a’ fogságbólc f °  o o
kiszabadítását titkon Erlaki László is kieszköz- 
lendővala,  mátkája’ ’s a’ vétkesnek anyja’ köz
benjárására. —  Sötét bánatja szabadba üzé az 
enyhülést kei eső főispánt övéi’ köréből. Fegyve
rét fogván , czéltalanul bolyong» szét a’ vidéken;
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míg történetből épen azon titkos útra te'r, mel
lyen fiának kell vala az ellent bevezetni.. Uj kint, 
uj fájdalmat gerjeszt föl benne ennek látása; de 
ki ad nevet az indulatnak, melly szivében az a- 
tyai szeretet’ legkisebb szikráját is eloltá, midőn 
fogságban vélt fiát, az ellenes csapatokat vezetve, 
felé közeledni látja. Egy villám sebes halározat 
a’ megfontolásnál gyorsabb kivitelére, ’s a’ czél 
találva van: a’ hazaárulóban ön fiát lőtte-meg 
a’ boldogtalan. —  Eszmélet nélkül , csak utol
só tettének eleven képétől kisértetve érkezék-meg 
házába a keseredett atya; hol nyugodalmát még 
nagyobb vihar ’s vészpsb fergeteg fenyegeték. U- 
gyan is távollétében , a’ nádor’ engedelmével fia 
kibocsáttaték a’ fogságból, kit az érdemlett ha
lálnak közelléte jobb útra térített, ’s a’ nádor 
egy tábori csel’ eszközéül jelöle-ki. A’ nádor’ 
tudtával vezeté György az ellenséget a’ készített 
kelepczébe, hol atyja’ fegyvere által esett-el. 
Csak egy magzat-gyilkos ’s illy helyzetű atya é- 
rezheti a’ kint, melly a’ főispán’ iélekisméretét 
mardosá ezek’ hallattára: ’s nincs toll, melly fáj
dalmát méltólag fösthesse. —> Békehozó ángya
ként zengének a’ bánatos atyának fülében fii’ 
szavai, kit a’ lövés nem veszedelmesen talala ’s 
elestét csak szédülés okozó: ki megjobbulva tért 
vissza atyja’ lábaihoz , minekutána a* jól kigon
dolt csel következésében, a’ váratlanul megtá- 
madtatott ellenség szétveretett, melly végromlását 
a hegyszorosokban találó. Györggyel együtt jött 
meg a’ gyózedelent’ híre ; ’s most annál érzéke
nyebb volt az atya’ öröme, minél szivszagga- 
tobbak előbbi gyötrelmei. ’S igy a’ játékot egy 
eltévedt fiúnak megjobbulása , egy atyának en- 
geszteiődése , Erlaki Lászlónak egyesülése Man
csnál ,  ’s amannak személyében Cz el esz  tin  
által mondott rövid de lelkes köszöntés annak 
tiszteletül, kinek nevenapjára a’ játék adatott; 
az egész napot pedig egy valón érzékeny ’s ha
zai előadás fejézé-be.

A főispán’ szerepének Bál l á  dicséretesen 
felelt-meg; olly elevenen adá-elő annak külön 
érzelmeit, hogy a’ szerető atyának ’s szigorú bi- 
rónak benne egyesült valóságos személyét vélnék 
magunk előtt aliani; ’s az egész történetet mint 
egy szemeink előtt lefolytnak bájoia. —• Ennyit 
az előadásra nézve. A’ mi a’ készületet illeti, vé
leményem szerint nem illett a’ főispán' kezébe,

ugyanazon rozsda's fegyver, mellyel azelőtt egy 
rongyos zsidó, mint ki a’gyászos levelet hozó, je- 
lent-meg ; továbbá, valamint hibának tartanám, 
ha egy király , valamelly család-darabban , ház
körében mindig koronás fővel, mellyet méltó
sága csak rendkívüli nyilványos megjelenésekor 
kiván-meg, lépne-fel : szintúgy jobban illett vol
na a’ főispánnak azon felvonásban , mellyben fi
át meglövi, közönségesb házi öltözetben meg
jelenni, mint abban, melly méltóságát illette 
ugyan, de csak a’ játék’ elején, midőn mint fő
ispán jelent-meg. Melly észrevételre az ékes ma
gyar öltözet, kólcsag-tollas kalpag, posztó-szé
les puska, ’s erdei magány közt lévő contraszt 
figyelmeztete.

Január .  1 9 kén.  ,,Thália’ szolgáji haj
lék nélkül tétováznak még Pannónia’ parlagin —  
itt már virágos liget van jelelve számukra.u Ezt 
olvasóm a’január’ őkén, Ballané’részére, ’s később 
még egyszer adott „Bársony czipő.44 hirdetésében; 
’s ma tapasztalán! mind a’ két állftásnak igazsá
gát. Igazoló másodikát a’ legszorosb értelemben 
tömött játékszín; az elsőt pedig a’játéknak rend- 
szerinti elő nem adathatása, mind a’ hozzá meg
kívántatok’ hiánya, mind a’ hely’ szoros és al
kalmatlan volta miatt. —

Ki nem ismeri Zsigmond király’ álmát? 
mellyben csak az kár, hogy szerzője nem magyar. 
Ez volt a’ C z e 1 e s z t i n’ részére adatott szi'ndarab; 
de mint hasonlítsam össze az itteni előadást a’ 
pesti n é m e t t e l ?  —  Ó meddig fogsz még haj
lék nélkül tétovázni magyar Tbália? meddig le
le s z  idegentől kiszorítva, méltó ’s egyedül téged 
illető helyedről? igy sóhajték-fel a’ játék’ előa
dássá’ végén; ’s eltelve lelkem panasszal, nem 
csuda ha panaszosak jegyzetim. — Az első je
lenéssel ábrázolt országgyűlési ülésben meg nem 
foghatón», mit keresnek a' Magyar’ szabadság 
S'.eretetét annyira sértő fegyveres katonák. Buti 
Vojkot a’ tarka ’s török-szabású bő nadrágban 
nem tarthatám Magyarnak; a’ cziliai grófot el
lenben, kit német ruha illete, magyar öltözet 
ékesíté. A’ második ’s harmadik szakasz közöt-
^  __ két t y r o lj öltözetű leány által tánezolf
__ landler’ helyébe is inkább illett volna magyar
táncz a’ különben hazai érdekű darabhoz; meliy- 
ben is ügyességét a’ harmadik szakaszban f ar
kas né eléggé megmutató. A’ mi a’ jó kedvű
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'kántor’ szerepét ille ti, ennek K o v á c s  tökéle
tesen megfelelt. De mit mondjak az álombéli je
lenésekről , mellyeket a’ királynak —  tömlöcz- 
ben aluva —  álmában kell vala látnia, ’s még is 
levegőt! levegőt! kiáltoz szorult melle’ tágításá
ra, szabadon megy-ki f o g h á z á b ó l  minden je
lenés után (hogy t. i. a’ kárpit megül feltűnendő 
jelenést igazítsa), ’s ébren álmodik?! —  Majd 
hangosan nevetém-el magam, midőn szomszédom 
(Zsigmond király’ egyik őrje im/gy szólván a’ 
vele nyájaskodó siklósi leányhoz, hogy inkább 
szeretne boros pinczéjokben mulatni mint ezen 
poszton állani; később pedig ,,nem hagyhatom itt 
posztomat“) tőlem azt kérdező: hogy ugyan ki
nek posztójára vigyáz az a’ strázsa ? Ez csak 
olly közmondás, mondám, mint az hogy „félti 
a’ fogát“ ; ’s valamint ebben a’ fog által magát 
az embert értjük: tigy itt is a’ posztó által a’ 
posztó ruhában lévő királyra czéloz a’ katona: 
hogy megnyugtassam németül nem értő szomszé
domat.

Fe br uár .  2 kán:  ,,Jelva az orosz árva.“ 
Bá l l á  Ká r o l y ’ részére. Ebben B a l l á n é  a’ 
Jelva’ néma szerepét viselvén, C z e l e s z t i n ,  
B á l l á ,  K o v á c s  és Kos z  eg hi  különbözte- 
ték-meg magokat. A’ hely’ szűk köréhez képest 
elég helyesen ábrázoltaték Smolenszk’ égése, va
lamint a’ többi díszletek’ (decoratiok) elrendezé
se is, kicsinyben ’s a’ hol több nem telik, czél- 
irányosan történvén , B a 11 á n a k dicséretére 
szolgál. Az egész játék’ folyamatja nyilván meg- 
mutatá, hogy a’ magyar színészet nem volna 
kénytelen minden többi müveit nemzetekéi után 
állani, csak volna ,,hol és miből.“ A’ színdarab 
a’ kassai játékszín’ részére fordíttatván magyar
ra , németül pedig talán több helyen is előadat
ván, annak tartalmát érinteni elmellőzöm, mivel 
az olvasók’ nagyobb része előtt a’ mondottakból 
aligha nem ismeretes. — Számos vendég gyülek- 
vék e’ darabnak itten előszöri eléadatására , ki
ket is talán nem annyira az ismeretlen darab, 
mint a’ Bá l l á ’ ’s áltáljában (a ’ Debreczeniek’ 
dicséretére legyen mondva) a’ magyar színészet 
iránti szívesség serkente megjelenni: mindenkor 
bebizonyosuhán az, hogy a’ Debreczeniek mél
tán érdemlpnének egy czélirányosb , ’s a’ város’

népességéhez illő tágasb ’s ékesebb játékszint ; 
mellyben azután egy rendes társaságtól többet 
lehetne reményleni. Hdgr.

A N E K D O T Á K .

Egy társaságban a’ kávé’ hasznáról lévén 
szó , ennek nagyobb bizonyságául egy a’ jelen
voltak közül igy szóla : ,,egyébkor csak megva
gyok, de már vasárnap ’s más ünnep-napokon 
az én belem is megkívánja a’ kávét.“

Minapában egy öreg urat látogaték-meg, ki 
épen asztali óráját olajozá, ’s ezen kérdésemre: 
az órát is megszokta Kegyed olajozni? válaszo
ló: ,,Nem csak ezt, de z s e b - ó r á m a t  is.“

A’ s z .. i biró és törvénybiró a’ vetésben 
tett kárt megvizsgálni menvén , egy hosszú lán- 
czot találtak , —  ’s midőn arról tanácskozná
nak, mint osztozzanak-meg rajta, a’ biró — ki 
már többes alkalommal láttató esze’ furfankságát, 
imígy szólott: ,,Csak tegye-el komám uram, majd 
ha együtt mégtalálunk egyet, azaz enyim legyen.4'

V. J.

DEMOCRITUSI CSEPPEK.

A’ lipcsei ütközet után egy sebesült franczia 
katona is találkozott a’ vérmezőn , kiben alig va
la már élet. Midőn a’ győzedelmesek tőle saj
nálkozva tudakoznák: miily ezredhez tartozzék? 
feleié bágyadtan ’s reszketve : .,En urak! a’ ha l 
h a t a t l a n o k ’ légiójához tartozom“ (tudva van, 
hogy Napoleon egy légiót állitott-fel ,,les Im 
m o r t e l l e s “ név alatt)

Egy a’ „ N e m z e t i s é g r ő l “ közelebb ki
jött munkában, Hunniánk e’ különös szavakkal 
van megdicsérve, pag. 29: „Hazánk valódi Ka
naan’ földe, bar mai nk  l e g f e l s é g e s e b b e k ,  
l e g e l ő i n k  t á p l á l ó k “ (Ej ! ej !)

Szekrényesy.
REJTETTSZÓ.

A’ vétekbe esett ember nyert földjire átkul 
Engemet egy híján tíz részből összerakott szót.
A’ fejitől számlálva ötét, ha körömre kerítik 
A’ nép közt, bizonyos lehet arról, hogy felakasztják. 
Hárma utói kedves — de ha szép— a’ férfi’ szemében, 
A’ közepén három, noha bfis nép lakja, de még is 
Jó kedvvel hagyod-e! , ha napj obb serlegbe tekintesz. 
Ur, ha fejét ridegen ’s két lábát illeted össze.

Somogyi C/>. Sándor.
A1 18dik számbeli rejtettszó: Gomba .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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EGY HONFI’ MERENGÉSEI.
( T ö r e d é k . )

S zázszo r  boldog a s s z o n y t  N em !
T a n u ltán  a’ s z iv e k b ő l,

T é g ed  a ’ rósz n evelés nem  
Szü l gyárának  k ö n y v e k b ő l;

A ’ k ö n y v -m o ly t, ki v ilágából 
A ’ nem  ism ért p ályára  

E lőbotlik  — p ó lyájáb ól 
H ordod dajka’ m ódjára.

S o ld o g  , a ’ k it rén y es szép e  
V isz  p á lyája’ E denén —

Engem  a’ sors ö sszetép e  ,
B oldogta lan  vagyok  én j  —

K önyvbe fiilad t te st  és lé le k ,
Unott p á ly a  ’s  á lnokság  

O k ai: h og y  a ’ m ig  é le k ,
E ngem  a ’ bú’ férge  r á g ! —

G y en gü lt testem  teh etetlen  
M ár m űvelni te tte k e t ,

T ő lem  a’ k ér le lh ete tlen  
S ors elzárta  ezek et.

D e  ha m ásba le h e lt  lángom  
O tt tettek re  g y ú la d h a t ,

’S  le lk em , halottas harangom ’
H angján m enybe sz á r n y a lh a t:

A lattam  fog lebegn i o tt  
A ’ tér’ ’s id ő ’ f á ty o la ,

M elly  itt  minden földi valót  
M ély  h om ályba b u rk o la ;

O tt egy  m élyebb öntudással 
Érzem  a’ rén y’ ju ta lm á t,

É s eg y  gyorsabb iram lással 
Futom  a’ bűn’ á rta lm át;

Onnan nézem  bátorságból 
Ir igyek ’ á lo rczá já t,

’S onnan nézem  szabadságból 
A ’ zsarn ok -k én y’ igáját —

Onnan nézem  a’ M agyarok’
M egdicsőü lt sorából:

M it fejtnek az ég i karok  
A ’ hazának sorsából.

H ozd-el honom ’ G én iusza  
H ozd -el a ’ szép  n a p o k a t,

H ol H unnia á lta lu ssza
A ’ ködtengert ’s —  b a jo k a t!

Szent pály Imre.

CZÉ E L Ő V E S Z I  E B É D .
(M artz. 3kán 1833.)

A’ pesti czéllövészi Társaság’ f. e. febr. 2 4- 
dike'n tartott tiszt választásakor l ö v é s z - f e l 
m e s t e r r é  M a y e r f y  Xa v .  F e r e n c z ,  I ö- 
v é s z - a l m e s t e r r é  Mart i  n e l l i  An t a l ,  he
lyettesi felmesterekké pedig Trifunovics János és 
Pfahler Ferencz, ’s helyettesi alniesterekké Scbei- 
bel Ádám és Kilián Károly urak választatván, ’s 
20 tagból álló választottsága (Ausschuss) is szin
te ekkor meguji'tatván, a’ Társaság e’ választás’ 
ünnepére martz. 3kán a’ nemzeti casino’ tündé- 
res termében, 150 személyre egy rendkívül fé
nyes ebédet adott, mellyre a’ Társaság’ tagjain 
kívül , a’ nemzeti casino’ némelly Részvényesi, 
a’ város’ nemes Tanácsa ’s több Jelesei valának ven
dégül híva , ’s mellyet egy részről az ott diva
tozott rendkívüli társasági öröm, más részről 
pedig egy komolyabb nézet— a' benne különösen 
kitűnő nemzetisedési szellem— nevezetesbe.

Meglepő volt valóban mindenkinek a’ szép 
terembe léptekor azon finom ízléssel terített nagy 
táblákat látni, hol a’ czukor - ékesítvényeken 
(Aufsatz) kiviil a’ lövészet’ czímjelei —■ zöld , 
veres, kék,  sárga zászlócskák — mutatkoztak, 
’s mellettök hasonló szin szalagu (pántlikáju) ’s 
ezélirányos ágazatokra idomítva osztályozott pon
tos szolga-rend. Minden teríték (Couvert) előtt az 
egyenes sorban álló champagnei poharak mintegy 
szomjan nyujtogaták hosszú nyakokat, a’ viga- 
dalmi pezsgő szeszt fékezve zárópalaczktábor mel
lett. A’ terem’ balján az egész jelenetet többszörít- 
ve előtüntető tükör-falak, jobbján pedig a" Dunára, 
Budára ’s a’ budai hegylánczra szolgáló nagy ki
látás a’ szemet és lelket gyönyörrel tölték.

A’ vendégi kar 2 órakor telepedett-le, ’s 
az első ünnepies csendet lassanként a’ felnyitott 
champagnei palaczkok’ dugójin.ak vex̂ seny pattogá
sa zavarván-meg, az ezen jelre (mint talisinan- 
ra) felébredt vigkedv szertepattogzó szikraként 
jelentkezék már itt ott egyeseknél, midőn egy
szerre — senkitől nem váratva — a’ lövészi
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hangászkar (banda) felülről megharsant, ’s ját
szi fuvó-szerein a’ szendergő érzeteket szárnyra 
eresztvén, a’ kitörő öröm azonnal közönséges lön.

Eikezdődék azért őseink’ szokásaként az ál
domás-poharak’ üröngetése (toast). Legelőször is 
Pest városa’ polgármestere tele. Seeber Károly 
ur lelkes magyar felszólamlással felséges I. Fe- 
r e n c z  és V. F e r d i n a n d  koronás Királyink 
’s fenséges Nádorunkér t  emelé a’ poharat, 
mellyre mindegyikszer hangos háromszoros „Él
jen !“ rivalgott, ’s a’ hangászkar utánok egy 
szivrehatő magyart fává. —  Hasonló módon tisz- 
teltettek-meg: mélt. báró Bánffy Pál ,  nemzeti 
casinói Igazgató ur, ki mint a’ hazánk ’s főkép 
Széchenyi kedvelte ideák’ lelkes kivivője e’ mu
latságban is szinte jelen vala ; továbbá gróf Szé
chenyi István , mint „nagy hazafi ’s pesti válasz
tott polgár4', Seeber Károly polgármester, Makk 
Antal főbíró urak, az egész városi Tanács és vá
lasztott polgárság, a’ nemzeti és polgári Casi- 
nók, a’ Buda ’s Pest mint testvér anyavárost egy- 
gyé csatlandó álló-híd’ reménybeli alkotóji; —■ 
a’ vendégszeretésökről hires l ö v é s z  i f e l -  és  
aim es t  e rek a’ lövészi Társasággal együtt; vég
re ( mellyet illyenkor ki hagyhatna-ki? í)  — a’ 
pesti mindenrendü Szép Nem. — Különös lelke
sedett örömtaps követé főkép azon üdvezlő ser
leget, mellyet egy áldomáso/ó szónok az ország
gyűlésen együtt munkálkodó vármegyei ’s városi 
Követek’ épségök ’s boldog végzésikért, ’s egy 
másik a’ Nemesek és Polgárok közötti rokonuló 
viszonyokért, —-  a’ magyar Ludovicea’ virágzá
sáért, *s annak építői igazgatója egyszersmind 
a’ világtalanok’ intézetének gondviselője Göinöry 
Károly ur’ egészségéért köszöntött. Ez áldomás- 
köszöntések mi nd ma g y a r  n y e l v e n  ’s bizo
nyos ősi szíves szellemben történtek.

Ebéd’ végeztekor a’ hangászkar künn a’ szép 
erkélyen (balcon) harsogtatá az előtte kiesen fek
vő két városnak ’s a’ dagadó Dunának e’ lelkes 
felhevülés’ örömeit.

Ezen egész vigalom örvendetes tanúság ar
ra, hogy a’ pesti polgárság előrehaladó nemze- 
tisedésiinknek nagy kedvelője , óhajtója ’s tisz
telője, ’s hogy —  az itt hallott köznyilatkozá
sok’ valósultokkal — nemzetisedéit ’s magyaro
suk német polgárink csalhatatlanul a’ haza’ 1 e i
le osb ’s b u z g ó b b  fiai közé számlálandók!

Szekrényei]/,

L O N D O N .
( Külföldi folyóírásból. )

London a’ britt birodalom’ fővárosa, a’ 
greenwichi meridián szerint az éjsz. szélesség 
51° 3É  ’s nyug. hossz. 5° 37' alatt fekszik. 
Délszakra 396 angol mérföld választja Edinburg- 
tó l, délkeletre 338 mérföld Dublintől, éjszak- 
nyugotra 22 5 mérföld Párisiéi ’s nyugotra 190 
mérföld Amsterdamtól; fekszik nyűgöt felé a’ 
tengertől mintegy 4 5 mérföldre, egy tágas és i- 
gen kellemes völgyben. E’ völgy hosszant nyu- 
lik-el a’ Themse’ partjain , melly a’ fővárost ki- 
gyós-görbiiletekben futja végig. Éjszak felé a’ 
föld mindinkább domborul, ’s e’ domborodás éj- 
szaknyugot ’s nyugotig terjed, mellyek a’ város’ 
legmagasb pontjai. E’ két főosztályzatot négykő- 
’s két vashíd köti össze. A’ föld, mellyen a’vá
ros nyugszik, jobbadán finom homok, azonban 
hellyel közzel bőven van agyaggal is keverve. A’ 
Themse itt 400— 50 0 yardnyi (angol öl) széles 
’s a* közönséges vízmagasság 12 labnyi ; mind- 
azáltal áradás’ idején még 10 vagy 12 lábnyival 
emelkedik. Rendszerint tizenöt mérföldnyire szo
kott kiterjedni a’ londoni hídon felül, de mióta 
a’ régi hid Ierontatott ’s helyette uj épült, a* 
vizdagály sokkal nagyobb. Londont egészben vé
ve, méltán Europa’ leggazdagabb ’s legnagyobb 
városának tekinthetni. Ez , az úgy nevezett City- 
ből ’s a’ hozzá tartozó külvárasokból, a’ West- 
minster-cityből ’s ennek osztályiból, továbbá 
Southwarkból ’s mintegy 30 (Middlesex és Sur
rey grófságbeli) szomszéd falvakból áll. Hossza 
keletről nyugotra nyolez mérföld , szélessége éj
szakról délre igen különböző ’s egyenetlen ’s azt 
négy, öt mérföldre tehetni. Ezen óriási háztöme
gek’ körtérsége nem kevesebb 2 0 mérföldnél. 
Londonban van 70 vásárpiacz (squares), 12,000 
utcza , urczaköz és sikátor ’s a’ t. 300,000 kü
lönnemű épület, úgymint: paloták, templomok, 
házak, raktárok, árusboltok ’s a’ t. A’ házak 
ősszel eg téglából vannak építve , mellyet hely
ben ke'szítnek ’s használnak-el. A’ főutezák szé
lesek , egészségnek kedvezők, ’s a’ szállításra, 
kereskedésre, közösülésre ’s gyaloglásra olly igen 
alkalmasok, hogy felülmúlják csak nem minden 
városéit Európában. Közepeit izmos kövekkel 
vannak kirakva, mindenütt erős és tartós kocsi
járást képeznek: ezen utak kissé domborúk. hogy 
a’ viz a" két oldalon találkozó csatorna- csövekbe
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folyhasson. A’ kocsiutnak mind két oldalán egy 
széles, kissé emeltebb, szintúgy kővel rakott 
gyalog ut (trottoir) nyúlik bosszant el. A’ kö
vezet alatt nagy boltozott csatornák ’s vízcsapo
ló árkok vannak, mellyek kisebb csatornák ál
tal minden házzal Összekötésben allanak 's hová 
a’ kocsiutakról gyiilekvő viz vas rostélyokon által 
ereszkedik. ■—

Nevezetes jelenés , hogy a’ növényzet (ve- 
getatio) a’ nyugoti, délnyugoti, éj- ’s keletszaki 
részeken mindenütt tiz sőt tizenöt nappal is elő
re van. A’ közönséges szelek éjszakról ’s délnyu- 
gotról jőnek ’s esztendőtszaka legalább is hat 
hónapig uralkodnak. A’ hévmérő (Ther»nőmet rum) 
néha 8 0 , igen ritkán egész 84 grádra (Fahren
heit) száll; mindazáltal a’ rendszerinti hőség 65° 
’s 75° között mutatkozik. Télen a’ hévmérő e- 
gész 15°ra esik-le, de közönségesen 20 ’s 30° 
közt állapodik-meg, néha, de csak igen ritkán van 
zérus alatt. Ha fagy következik-be, többnyire 
40 ’s 50° közt marad. —  Londonnak fekvését 
a’ természet olly kedvezőleg rendezé, hogy min
denütt, hol a’ föld kévéssé felásatik , forrásra 
találhatni, melly bőségben szolgáltatja a’ leg
jobb vizet. Londonnak, a’ mint mondják, 1377-  
dik évben mintegy 33,000 lakosa volt. Az 1801-  
ben történt összeírás szerint számlált London 
121,229 háza% mellyeket 216.073 család, vagy 
864,755 lélek lakott, i s i i b e n  a’ lakosok’ szá
ma 1,099,104 ’s 1 S21 ben 1 ,225,964 lélekre 
szaporodott. Az utolsó összeírás szerint ( l 8 3 l )  
pedig az világlik-ki, hogy a’ népesség’ száma 
248,105 lélekkel nőtt ’s ennélfogvást Londont 
jelenleg 1,474,069 lélek lakja.

London városa — hiteles feljegyzés után 
—  egy közönséges esztendőben 110,000 darab 
ökröt, 50,000 borjut, 800,000 juhot, 250,000  
bárányt és 200,000 darab sörtvést fogyaszt *), 
egyéb állatfajokat ide nem számítván. Smithfeld 
azon főpiacz’ neve, hol mindezen húsféléket árulják, 
’s a’ kivágott húsnak, melly e’ piaczon évenkint 
eladatik, öszves értéke mintegy 8,000,000 gui-

#) M ennyivel kisebb e ’liez k ép est P ar is1 h ú sfogyasztó  
g y o m r a , m elly  h ivatalos felszám ítás szerin t 1831 ben 
67 ,978  darab ök örrel, 15,641 teh én n e l, 69 ,841  bor
jú v a l, 338 ,456  juhval , 89,841 sö r tré sse l ’s 3 m illió  
210.40S , k ilogram , fontszám ra kim ért hússal b e é r é !

neet ( l  9,400,000 pengő forintot) tesz. E’ mellett 
egy közönséges esztendőben mintegy 2 500 bár
ka hal (egy bárkát 20 tonnára számítván) ’s a’ 
száraz földről még más 20,000 tonna hozatik a’ 
billingsgatei vásárpiaczra, összeleg tehát 120,000 
tonna hal. Londonban évenkint a’ buzafogyasztás 
legalább is 900,000 quarters-re ^4,183,200 bécsi 
mérőre) terjed. Sör elfogy évenkint 2,000,000  
barriques (5,878,800 b. akó) pályinka 11,000,000 
galloné (734,250 bécsi akó}, bor 65,000 pipe 
(514,800 bécsi akó). Ezen kívül 21,000,000  
font vaj, 26,000,000 font sajt. London’ köze
lében mintegy 10,000 tehén tartatik, melly a’ 
város’ lakosinak a’ szükséges tejet szolgáltatja ; 
e’ tehenek évenkint 7,900.000 galloné tejet ad
nak ; iszonyú mennyiség! de melly legalább is 
még egy negyedrésszel nevekszik, tudván hogy 
a’ tej-árusok a’ tejet vízzel vegyítik.

London’ kikötője vagy is inkább a’ Them- 
se-nek azon része, hol a’ kereskedő hajók’ tö
mérdeke horgonyon ál l , a* londoni hídtól (Lon- 
don-bridge) egész Deptfordig terjed, ’s igy kö
zel 4 mérföldre hosszant, szélességben pedig 
mintegy 200— 250 toise-ra. Az 1800dik év* 
septemberében a’ parliament elébe terjesztett iro
mányok szerint a’ londoni kikötőben 266 8 hajó 
568,262 tonna teherrel “s 41,402 főnyi őrnéppel 
fekiitt. A’ kikötőben ’s igazitokban (Docke) ál
ló hajók’ száma közönségesen 11 vagy 12 száz
ra terjed; ide nem foglalván 3000 báikát, melly 
folyvást ki- és felrakodás körül van munkában, 
2300 kisebb hajót ’s többet 3000 kompnál, melly 
szünetlen a’ folyón általszállítást eszközli. 1200 
csolnak áll mindennap a’ douane’ szolgalatjában 
’s szemmel tartja a’ folyó’ külön helyeit; több 
mint 8000 hajóslegény vezeti a’ kisebb hajókat 
es esolnakokat. Az aruk’ értékét, mellyek a’ lon
doni kikötőben évenkint ki és beszállítatnak, lehet 
kerek számmal 1,688,000.000 francra becsülni.

Az angol király’ házi őrsergei b árom gj a- 
log ezredből állnak, összeleg mintegy 7000 em
ber, hozzá értvén a’ tiszteket is, és két lovas 
ezredből (horse-guards), melly 1200 főre terjed; 
’s ez teszi a’ fővárosnak minden fegyveres ere
jét. — E’ mellett ezen ezredek közül egynek 
sem szabad a’ lordmayor’ engedelme nélkül Lon
donba jönni. A’ templomok’ ’s kápolnák’ számát 
Londonban nehéz meghatározni, mindazáltal alig



80
kevesebb kétszáznál. A’ dissidensekhez tartozó 
épületek’ száma azonban sokkal nagyobb. Azln- 
dependenseknek , kikhez a’ skócziai presbyteria- 
nusok is tartoznak , van 80 kápolnájok ’s kö
nyörgő helyök ; a’ baptistáknak 80 kápolnájok, 
a’ methodistáknak 2 3 , az unitáriusoknak 9 , az 
arrianusoknak 2 , a’ quäkereknek 6 ’s a’ t. A’ 
morvái atyafiaknak, újviláglóknak (new-Iights) 
’s szabad-elmélőknek (free-thinkers) külön külön 
egy kápolnájok van. Találkozik továbbá meg a’ 
Zsidók’ számára öt synagoga, ’s tizenöt kápolna 
a’ római katholikusok’ ’s 19 templom az idegen 
protestánsok’ re'szére. —  London’ egyéb ritka
ságiról valamint a’ lakosok’ charakteréről e's szo- 
kásiról is más alkalommal.

GRETRY« HÁROM  LE Á N Y A .

Gretry —  ama’ hires hangász — saját élet
rajzában ezeket beszéli: „Kietem’ sokféle viszon
tagsága közt legnagyobb behatást tőn reám a’ kö
vetkező igaz eset: Három leányom —  akkor 15, 
1 G és 1 7 esztendősek — egy télen estvéli táncz- 
mulatságra valónak egy rokon asszonysághoz meg- 
hiva, hova én is. elvégezvén előbb az olasz ope
rában tisztemet, valamivel később érkeztem. 
A’ tánczterembe léptemkor leányimat tánczban le
iéra; a’ nézők’ szemei rajtok függőnek , ’s any- 
jok őket édes belső örömérzéssel szemlélgeté. Szí
vesen vette , hogy olly keccsel tánczolának leá- 
nyi ’s oily közös hódulást nyerőnek. Nem mesz- 
sze tőlem a’ terem’ egyik szögében , egy barna 
arczú embert vevék észre, ki szüntelen gyerme
kimre néze, egyszerre bár isméretlen létére sötét 
tekintettel felém fordult’s ezeket monda: „Isme
ri tán uraságod ama’ tánczoló három leányzót ?“ 
Ámbár elég okom volt volna magamat atyjoknak 
vallani, de magam sem tudom miért, csak azt 
feleiéin röviden: ,,ugy gondolom: testvérek.“ —  
„Magam is úgy vélem —  viszonza ő —  már hosz- 
szabb idő óta nézem őket, két órája, mióta szű- 
netlen tánczolnak, minden kéz utánok, minden 
szem a’ deli lányok felé tart?-4 — Épen meg aka
róm neki vallani, hogy atyjok legyek, midőn e- 
zen isméretlen, komoly arcczal ’s lakonicus hi
degséggel a’ mondottakhoz még ezen észrevételt

csatoló: „három év múlva , uram e’ három deli 
leány közül egyik sem fog élni!“ —

Ezen zordon, vakmerő szavak szivemet borzal
mas érzéssel fogták-el. Erre az idegen eltávozott, 
én utána akarék menni , de helyemből nem moz- 
dulhaték. —— Híjába kérdőm többektől nevét; 
csak annyit tudhattam-meg, hogy Lavater’ tanít
ványa. A’ szörnyű ember igazat szólott; három 
esztendő’ lefolyta után, szép magzatim —  a’ sír
ban nyugottak. Nyitraierdahelyi Lőrincx.

ÖRÖK E L N É M U L Á S.

Kevés idő előtt még bizonyos Scarampi gróf 
lakott Turinban, ki párviadalban barátinak egyi
két megölvén, eltökélő magában, hogy mig csak 
é l , nem szól többé. O gazdag vala ’s nagy tekin
tetű férfi; 1808ban volt 30 esztendős, ’s é- 
venkint 20 — 30 ezer franc jövedelmet húzott. 
Már tiz év folyt-le a’ nélkül, hogy valakivel be
szélt volna. O gyakran látogató a’ nyilványos he
lyeket, játszott ’s a’ t. de még semmi sem bírha
tó arra, hogy esküvését megszegje. A’ vendéglő
házakban késheggyel mutatá-ki az étlajstromon a’ 
kívánt étkeket. Minden reggel papirosra irá-le pa
rancsait ’s udvarló szolgáji ezeket pontosan telje
sítők. Komornyikja beszélő , hogy azóta még háló
termében sem hallott tőle csak egy szóhangot is.

N E M Z E T I C SE PPE K .

Nagy betűkkel kinyomtatva függött ezen 
szó „Licht“ egy könyvkötő’ boltja előtt. „Külö
nös , — mondó egy ott elmenő, ki más több e- 
zerekkel e’ szó’ nemesb jelentését még nem fog- 
ta-föl, —- hogy már a’ k ö n y v k ö t ő k  is g y e r 
t y á t  árulnak.“

N. faluban, nem tudom mikor, a’ tanítói 
széket egy cseh musikus nyerte-el, mert azon két 
honfi közül, kik magokat kívüle jelenték, az egyik 
orgonálni nem tudott, a’ másiknak pedig gyönge 
melle volt. — Hasonló valami történt Abderában 
is gondolom a’ noraophylaxi hivatal betöltésénél.

V. K .
R E JT E T T SZ Ó .

Főbe vere<t , m ielőtt használni k ívánod az e ls ő t ,
V égét rágja barom. F lóra’ szü lö ttje  egész .

J'anárky Sándor.
A ’ 19dik szám beli re jte ttsz ó : B ú j  t o r j á n .

&zerkezteti II e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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21 szám P e s t ,  martzius’ 13dikán 1833.

A’ H O L D H O Z .
Isten i kénnyel v iva  m erengtem  

E gykoron  ó h o ld ! fényed  a la t t ,
H o g y h a  szűz arczod  fe lle g i honból 

I t t  b esü té  e’ sz ik lafa lat.
Álm aim  éden-tájra v o n u lta k ,
A ’ rab-igának lánczai hulltak  ,

’S  e ’ szom orít tért a ’ k egyelem  
É gi barátként lak ta  velem .

B erk i m agánynak hív Öle re jte tt  
A ’ lugasok ’ szen t árnya k ö z ö tt .

’S  t isz ta  barátság , égi hevével 
F őm re virágból d íszt k ö tö z ö tt .

IVIajd zephir ingván bokrai m elle tt  
llla tib ó l rám já tszv a  le h e l le t t ,

R ó zsa -sza g o t von szárnyaira  —
L en g v e  lakom nak tájaira.

'S  h o gyh a  az é jfé l’ korm a borongós 
F elle g in  e ’ k is  lakra le szá llt:

B iz to s  ölében m ennyei en yh h el 
A ’ n yugalom 1 szen t le lk e  k inált.

M íg utaidról rám letek in tvén ,
’S  bájaid1 a’ szép  tájra leh in tvén  —

In te  felém  a’ fe lleg i hon 
’S abba ragadtál lángjaidon.

Ah ! nem en y észett m ég el azon la k ,
M ost is azon  kék  égre tek int ,

Ám de felém  nem küldi m a la sz tit ,
R ejtek in  engem  kedvre nem  int. —

É jjeli csöndnek lep te  hom álya ,
’S  nem m oso ly o g sz  már hold  ! le  reája^ 

N em  viru l ott m ár tarka v ir á g ,
A szva sö tétlik  berkin az ág.

R ózsa  b ilin c sek ! vajha igátok  
H ordanom  eg y szer  kellene még*,

Vajha lakásu l partra k iszállván  
O lly  k ies édent n yitna az É g !

H o ld ,  deli tündér ! ne'zz-Ie k ínom ra, 
K üldd-le sugárid  m ég nyugalom ra —

Óh vagy  ö le l j -e l ; tán nyugaton  
Virrad elém  eg y  m ennyei h o n !

Vihary Elek.

MAGYAR SZINÉSZLT1 BÍRÁLAT.
(D eb reczen . Febr. 28kán 1833.)

E’ hónap’ 16kán „a" jóitevő tanácsos, és 
a’ módi gavallér44 adatott-elő ; melly színdarabot 
milly indulattal fogadta légyen a’ publicum, elég
gé mutatá a’ szépnem közül sokaktól érzett meg- 
bántódás, ’s a’ játék’ végén tapasztalt köz elégő» 
letlenség; mellyet a’ nézők’ egyike nyilván ki
mutatott a’ legközelebbi színdarabot hirdető szí
nészhez intézett elég illetlen kérdésével , hogy 
, ,szebb lesz-e a’ mainál?44 — Nem annyira az 
előadás, — mert C z e 1 es z t i n ’s Ko v á c s elég 
helyesen adák szerepeiket —  mint maga a’ darab 
okozá a’ kedvetlen benyomást; mellynek tárgya 
az ügyvédek ’s szépnemnek csak nem botránkoz- 
tató ’s épen helytelen kigunyoltatása volt: mert a- 
zon osztályban, ’s egy kamarásnéban feltett mű
veltség mellett, egy illy elvetemült személynek 
föllépte a’ színre —  megbántás az egész nemre 
nézve. Szerencsétlen! kit sorsa csak illyen alá
valók’ ismeretségébe vezete, kik az egész nem 
elleni rósz Ítéletnek magvát vetették szivébe. 
Hogy a’ szépeink ellen irányzott giínynak kímélet
len ’s botránkoztató voltát megmutassam, legyen 
elég a’ jóitevő tanácsosnak csak ezen egy mondá
sát hoznom-fel: hogy hajlandóbb legyen szivök 
egy kefekötőhez i s , csak fecskefarkot viseljen, 
’s külföldi legyen, mint egy Magyarhoz. Milly 
alacsony ’s durva kifejezés ! -— Ha megtörtén
nék i s , hogy valamelly szűznek szivén nagyobb 
behatást okozna egy müveit lelkű ’s nemes érzé
sű külföldi, mint egy hazafi, ennek bizonyára 
nem más, mint az elmellőztetett maga volna oka: 
mert ha mindketten hasonló tulajdonokkal bír
nának, nem hiszem, hogy egy magyar leány ké
pes volna külföldit elébe tenni a’ hazafinak. He 
ha úgy teszünk mint Kovács Pál’ Poldija , szere
pének utolján (lásd az idei Aurorában ,,Jaj be 
jó fi vagyok én!44) , a’ mit sokan hazafiuságnak 
tartanak: úgy nem csudálom, ha elidegenednek 
tőlünk szépeink. De a’ mai színjátéki példában 
nem volt meg a1 föntebbi föltétel; mert a modi
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gavallér egy igen alacsony ’s hitvány lélek volt 
az elmellőzött kamarás mellett, kiért csak egy 
hozzá hasonló lelkű nő felejtkezheték-el férje ’s 
gyermekei iránti kötelességiről. S ezen esetben, 
azaz: ha már házasság köti őket öszve, meg
szűnik azon feltétel is; mert legyen bár neme
sebb lelkű ’s szebb tulajdonú is az idegen , fér
jéhez csatolják a’ hölgyet lény és kötelesség.

Fe br uár .  21di kén.  —  Egyedül jobb Íz
léssel választott és szilárdabb (solid) színdara
bok, ’s azoknak helyes előadatása nyerhető visz- 
sza a’ játékszínnek megcsökkent hitelét. Érzék 
ezt magok a’ színészek is, s e végre igen czél- 
iiányosan választék a’ halhatatlan Göthe’ ,,Cla- 
vigoját“ , mellyet helyesen ’s kielégitőleg adni 
elő minden játszó személy nyilván törekedett; ’s 
e’ játék az előbbi darabnak kedvetlen benyomá
sát ismét tökéletesen eloszlatá. A’ nézőnek egész 
lényét csak a’ jelen történet foglalá-el, látván 
milly való érzéssel , ’s ritka tökéllyel adá-elő 
C z e l e s z t i n  az indulatok közt habzó, ’s hatá
rozatiban ingatag Clavigót; kinek szivét a’ meg
bánás, szerelem, ’s nagyravágyás hasonló hévvel 
ostromiák; milly természetesen bájolá élőnkbe 
B a l l á n é  a’ szerencsétlen ’s megcsalatott Ma
ria’ fájdalmát; Bá l l á  ennek boszuálló bátyját, 
’s K o v á c s  a’ Buenco’ szerepét! Milly várako
zás feletti ügyességgel állftá élőnkbe Kő s z e -  
ghy Carlost, Clavigo’ romlott lelkű barátját. Egy 
szóval, hű bizonysága volt az egész annak, hogy 
kiki tudta ’s érzette a’ darabnak böesét ’s érdemét.

Februar .  23 kán.  — ,, Lear király“ ,
mellynek szerzőjében ki ne ismérne az indulatok’ 
honában olly szivet érdeklő ’s hatalmas tollú 
Shakespeare koszorús költőre? —  Hogy itt ,,a’ 
színjátszó’ lelke, tehetségei, a’ legnagyobb pró
bát állják-ki“ , igen helyes észrevétele volta’já- 
tékszini hirdetésnek. ’S mind e’ mellett, tekint
vén azt , mit kívánhatunk még most hazánkban 
színjátszóinktól; hol ,,a’ színészetnek nincsenek 
alapos rendszabásai ’s törvényei, hanem egyedül 
csak a’ természet tanítómestere” , de a’ melly ál
lítását C z e 1 e s z t i n nek , az itteni játékszínen 
Januárius’ elsőjén általa elmondott ’s ki is nyom
tatott beszédében, melly által e’ müveit lelkű ’s 
bő isméretü színész nyilván jelét adá annak, hogy 
nem a’ B. M. . . S  által az ,,Erdélyi viszhang- 
banst felhozott színjátszóink’ sorába tartozik , a

zon állítását mondom a’ tisztelt színjátszónak, 
egyedül hazánkra tartom alkalmaztathatónak; ’s 
azt áltáljában a’ bécsi, vaimári ’s berlini színé
szekkel ’s publicummal együtt tagadom. Föltéte
lesen szükséges ugyan a’ természetes hajlandóság 
’s rátermettség a’ színészetnél szintúgy mint a’ 
költészetnél, ’s más ágainál a’ tudománynak ’s 
szép művészetnek ; de fentebb művelődést kíván 
ezen természetes idom (Anlage), ha egy czigány 
hegedűst Paganinival öszvehasonlítani nem aka
runk : kik a’ természettől ugyan azon idomokkal 
ruháztattak fel, de ez azokat a’ tökéletességnek 
legfőbb fokáig miveié; amaz pedig megelégszik 
azzal , mit a’ természettől kölcsönze. Tekintvén 
mondom azt, hogy játékszínünk még csak ter
mészeti , nem pedig kiművelt; s igy igazságtala
nok volnánk színészinktől IfTland, Fleck, Dev- 
rient , Anschütz , Talma ’s több hires színját
szókéhoz hasonló készséget ’s ügyességet kíván
ni : mind e’ mellett a’ mai darabot olly tökéle
tesen adák-elő színészink, hogy helyesbet csak 
egy magyar szinészeti képelő intézetből jött tár
saságtól várhatnánk, millyennel a’ többi közt 
Varsó is dicsekszik. — Felejthetetlen marad 
bizonyára mindenki előtt C z e 1 e s z t i n nek bor
zasztó megjelenése, ’s olly képzelhetetlenül sziv- 
reható előadása, a’ nyomorult ’s boldogtalan Ed
gar’ szerepében. Ki hinné, hogy a’ természet olly 
közel léphet a’ legfőbb műveltségnek tökéletes
ségéhez? Csak Edgar, az atyjától ártatlanul ül- 
döztetett, ’s végre egész az állat iságig alacsonyuk, 
testesült nyomorúsághoz inkább mint emberhez 
hasonló Edgar érezheté azt,  a’ mit illy remekül 
egy C z e l e s z t i n  utánozhatott. B á l l á  pedig 
olly elevenen ’s való érzéssel adá élőnkbe a’ sze
rencsétlen Lear’ személyét, hogy a’ hálátlan le
ánykái megvetett atya’ érzelminek világosabb 
képe tán a’ lelkes költőnek lángképzeletében sem 
lebeghetett. Általában véve , mindenki érzé sze
repének fontosságát; egyedül a’ harmadik felvo
nás’ végső jelenése vetett egy kis árnyékot az 
egésznek előadási szépségére : de a’ mellyet Ba 1- 
l á n é ,  mint Goneril a’ király’ legidősb leánya; 
K o v á c s ,  mint lord Gloszter; ’s Kö s z  eg hy,  
mint ennek álnok fia Edmund , a’ művészetnek 
szép világával eloszlatának : kik méltán érdem- 
lik-meg a’ fentebb nevezett két színésszel együtt 
a’ közdicséretet , ’s egyedül azon kívánságot ger-
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jeszték-fel a’ nézők1 szivében, hogy ezután is 
illy remek darabokat ’s illy remekül játszódjanak.

H  d g r .

É R T E K E Z É SE  EG Y F E L F Ö L D I H A ZÁ N K FIÁ N A K  , ,A ’ 

M AGYAR N Y E L V N E K  O R SZÁG UNK ’ ÉJSZAKI R É 

SZ E IB E N  T E R JE S Z T É S E 14 F E L Ő L

5,A’ nyelv palládiuma a1 népnek , kulcs az 
emberek ’s népek’ belsőjéhez !44 Ezek egy köz 
tiszteletű Írónak szavai, mellyeket már hazánk
ban is éreznek , és szívesen fogadnak. Egyedül 
nemzeti nyelven történhetik teljes kiművelés, e- 
gyediil azon, gazdag kifejlése minden neinesb em
beri idomnak. Minden utánozási a’ régiek- vagy 
külföldieknek sem érhettek niég eredetijük nyo
mába; innen, régtül feledésbe is süllyedtek már 
mindazon nemlatinok, kik Írásmódjukban Cice
róval gondoltak foghatni kezet; midőn .a’ múl
hatatlan eredetiek folyvást főn élnek. Petrarca’ 
„Africa"4 czirnü diák költeménye, mellyből szer
zője örök nevet reményle, rég kiholt immár, mi
dőn mellette halhatlanul élnek a’ Laurához irt 
versek, mint anyanyelvűek. A’ nyelv nemzeti 
birtok, nemzeti szentsége a’ népnek, ’s ez az, 
mi minden tagjait eggyé fűzi. Kíilönözzük-el a- 
zonban a’ n e m z e t  ’s nép nevezeteket, mert 
sokan hibásan zavarják egybe ; egy nemzet nem 
tesz mindig egyszersmind népet, valamint egy 
nép sem mindig nemzetet. A’ nép’ ideája szorosb 
értelemben országot je le l, melly, szinte minta’ 
magyar, egynél több nemzetből állhat: valamint 
egy nemzet is, például a* német, szinte több nép
re ágazhatik.

A’ magyar nyelv, előbb csupán pórnyelv 
Oingua rustica) az utóbbi évtizedek alatt kitisz
tulva , szilárdulva ’s csinosulva az országnak kö
zönséges nyelvévé, a’ nyilványos hivatalok’ , a’ 
nép’ müveit rendei’ nyelvévé emeltetett. Mi vit
te ennyire ’» viszi ez élő nemzeti nyelvet , a’ 
közelebb lefolyt évtizedek kezdete óta egész 
mai országos gyűlésig, nem hiszem hogy bővebb 
megfejtést kívánna, mint mennyit felőle törvény- 
könyveink ’s hírlapjaink mondanak. Mi történik 
azonban közzé terjesztésére nyilványos oktatási 
utón, kivált éjszaki Magyarországban? magyar 
bátor őszinteséggel legyen mondva: semmi, vagy 
annyi mint semmi! A’ magyar nevelési, vagy

inkább oktatási rendszer után, a’ gymnasium’ hat 
iskola-osztályiban főkép csak a’ diák nyelvet tá- 
nitják ’s tanulják , a’ magyart mint mellékest 
csak hébekorba fogván-fel (kétség kívül Verseghy 
diák és hibás szabályai után). E’hez járul még, 
hogy minden tanító nem is tudja , vagy csak tö
kéletlenül tudja a’ nyelvet. Ezt éjszaki hazánk’ 
t i z e n k é t  gyinnasiumáról nagyítás nélkül mond
hatni , innét aztán ama’ naponkénti tapasztalás
ból vett szomorú következés: hogy az itteni vi
dékeken tanuló, hat esztendei keserves tanulása 
után, se többet se kevesebbet nem tud magya
rul, mint mielőtt iskolába kezde járni; követke
zésképen annyira kitanult , hogy polgári alkot
mányunk’ kh ánatinak teljességgel meg nem felel
het; e’ mellett örökké időt bitangolva túlhaladd 
azon kort, melly nyelvtanulásra legfogékonyabb 
’s ha mingyárt ezután valamelly academiába rán- 
dul is , ritkán szerencsés többé azt mit elmulasz
tott visszaszerezni, azaz e’ főbb iskolákat is ki
járja a’ nélkül hogy mostankorunk’ nyilványos 
hivatalira tanult volna valamit; szóval: talpig 
egy —  az országunk’ iskoláiból kikerült —  kész 
szerencsétlen ember. Nem tehetni itt azon ellen
vetést: hogy hát az ifjú miért nem költözött kö
zép vagy délszaki hazánk’ iskoláiba, hol a’nyel
vet minden oldali ul magáévá teheté ; mert nem 
mindenki filius albae gallinae, hogy mellőzvén 
a’ vidékebeli gymnasiumokat, mingyárt tanulása’ 
kezdetén a’ költséges távolabbakat hajhászhassa. 
Már minek aztán illy formán nyilványos okta
tó-intézet a’ kárpáti hazában , ha azok törvénye
ink’ irányzatit, a’ nemzeti akaratot fel nem fog
ják? Miért kellene, a’ már szigorú köz köte
lességgé szabott nyelne nézvést, egy vidéknek 
(pedig jó darabnak) épen olly mostohán hagyat
nia , mint már azzá különben éghajlat ’s földso
ványsága miatt hagyatva van. Épen ez volna azon 
hely, hol a’ nemzeti nyelvet nagyobb szorga
lommal kellene tanulni, mint barool egyebütt, a 
jó hazában, qui finein vult velit et media . faié
ban nem láthatni által: miért áll jelen körülmé- 
nyinkben is a’ magyar nyelv, ezen ősi jogaiba 
törvényesen visszahelyezett, s így országoson 
elfogadott magyar nyelv’ tanítása alább, mint a 
már nem élő Romaiaké, me !y jelenleg egyen 
egyházi’s csak tudósak’ nyelve már, min egye
bütt Európában? miért vezetjük a’ csak hasz-
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nőst a’ kerülhetlen szükséges’ elébe ? Vajha kü
lönben e’ nemes , de meghalt latiumi nyelv, nem
zeti uj kivirulásokkal pótoltatnék egészen ki, 
mintegy helyettesíttetnék (már jobbára meg van; 
de olvasnunk, tanulnunk kell !), ’s vele az eddig 
divatozott szerepek (Rollen) kicseréltetnének, 
azaz: mint melléktanulmány gyakoroltatnék a’ 
diák , vagy értelmes tanítók által úgy taníttat
nék , hogy nevendékinek ne jusson más választ- 
hatás, mint mind a’ két nyelvet egyszerre ’s e- 
gyenlőn megtanulni. Mondhatja itt valaki, hogy 
már úgy is igy van,  — mert valóban nincs, 
nincs igy hazánk’ nyugot-éjszaki részeiben (oh 
másutt sem!); néhány ezer nevendék, igazán hí
jával van ott annak, mi most olly szerfelett szük
séges — a’ magyar nyelvnek !

Nemes Földieim ! méltassátok ezen előter- 
jesztvényemet köz figyelmetökre, ’s hárítsátok e* 
nemzeti hijányt minden lakosiről szeretett ha
zánknak e l, hogy annak fiijai egymást mindnyá
jan egy nyelven szeretve érthessék ’s testvéri
i g  eggyé forradjanak ; méltassátok ügyelete- 
tökre egyiránt sugárzását azon nyelvnek , melly 
hatalmas, szelíd és nemes, mint a’ Magyar’ szi
ve ’s az ő szőlőnectárja. Költ egyik kárpáti 
bércztetőn , január’ havában 1833.  J. A.

Cs— dór.

N E V E Z E T E S ŐZ-FU TÁS.

Jolsváról, február’ 27kéről. —  Különös 
eset adá itt magát e’ napokban elő, ’s élénk rész
vétre talált a’ környék’ lakóinál. Bizonyos pa
rasztgazda visszatérvén vásárról a’ rengeteg csel- 
lényi erdőn keresztül, tüszőjében (bőr-öv^ 200 
váltó frtot papirosban czipele jókedvüleg haza 
felé. Ilófuvatagos télen rendszerint a’ mélyebb 
gödrözetek viziránylag a’ földszinnel megtelnek 
hóval, melly a’ tavaszodó langyos léghatás által 
megpuhulván, sÖppedékes hely gyanánt veszélyez
teti a’ menést. Egy illy hóhalmozatban észrevett 
az átmenő paraszt egy virgoncz őzet vergődni, 
mellynek erőködésit neveié a’ közeledő ember’ 
alakja; —  de még sem szabadíthatá-ki gyors lá
bát a’ semlyékből. A’ póremberben legott nyere
ség-vágy segédnyujtási kívánással párulva táma-

da ’s csak hamar leoldván derekáról tüszőjét, azt 
a’ hánykodó őz’ derekára csatolta-fel, gondol
ván, hogy e’kép az őzet nem csak kiszabadítja, 
de egyszersmind könnyű szerrel haza is viheti* 
Most az ember a’ tüszőheveder alá akasztván iz
mos kezét, segít az állaton ; de a’ mint ez sza
badon érzi lenge lábait, neki iramodik a’ tág ren
getegnek, a’ parasztot, kinek többé nem volt 
ideje se a’ tüszőt lecsatolni se kezét kihúzni, 
bokron, cserjén keresztül hurczolja. Végre több 
sebbel jegyzetten elszabadult ugyan az ember, 
de az őz elvivé tüszőjét ’s vele együtt pé nz é t .  
Szorgalmasan vadásszák most is az őzet, de mind
eddig nyomára nem akadhattak. A’ szegény em
ber ez által olly zavarba jött, hogy életétől ki- 
vána szabadulni. —  Jámbor, ne busúlj , az őz 
elvitte, de az őz el nem költi! —  M. D.

DEM OCRITUS1 C S E P P .

Sz .. városában az epemirígy kiütvén, egy le
ányzón mutató első jeleit. A’ tanács tehát e’ há
zat azonnal, ősi szokás szerint, vas-villákkal vé
tető körül ; de hogy a’ város’ lakosiban támadt 
ijedséget lecsillapítsa, a’ város’ dobosának ezen 
hirdetést hagyó közhírré tenni: „Azon ház csak 
azért vétetett őrizet alá, mivel egy orvos sem 
lévén a városban itthon, a’ nyavalya nem v i z s 
gál  t a t h a t ik - m eg.u De az Öreg dobos —— 
félreértvén instructióját —  így hirdető ezt k i: 
„Tudtára adatik mindenkinek, hogy a’ cholerá- 
tól s e n k i  se f é l j e n ,  mert —— e g y  o r v o s  
s i nc s  a’ vá r o s ba n  i t t h o n . “

Szekrényesy.

R E JT E T T SZ A V A K .

R ég i zsidó  nem zet’ koszol íizott Írnoka részem  ,
M ásik  kedves név a ’ szép  görög a sszo n y i n em n é l, 
Nálunk is d ivatoz . —  Könnyű kitaláln i egészem ’ ,
M ert az igaz  bölcsnek vagyok  én k o rm á n y a , vezére .

Neszveda István.

B ü szk e vezér  az e g é sz ;  A trop osz! m ért vágtad-el é lté t?
V éd te  daczos paripán sz itty á i karja hazánk’.

B ü sz k e , kinek kinccsel teli jut vala hárm a fején ek ;
K is m aradéka sz ú r ó s , r o n t , r a g a d , a ’ m it elér.

Kiss István.
A ’ 20dik szám beli rejtettszó  : S z e g f ű .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N  É  P  D  A  L .

T avaszi sz é l u tat s z á r á s z t ,
M inden madár társat választ *,
H át én im m ár k it v á la ssz a k ,
B okrétát k ire akasszak  ?

S zép  virág nőtt ablakom ban ,
Szebb ragy o g  a rczu la tom b an ;
Annak sz á n ta m , ki e lv en n e ,.
K ivel szivem  eg g y é  lenne.

A zt k ét kezem  ö le lg e tn é ,
T ejbe vajba fiirösztgetné  
H íven dolgoznám  é r e t te ,
Tudom  másba nem szeretne;

Jan csi! hozzám  já r o g a ttá l ,
T ied  voltam  , c z ir ó g a ttá l;
M ost rám se  n ézsz , —  m it v é te tte m ,
H ogy  ennyire m egvettettem  ?

Térj e lh a g y o tt g a lam b k ád h oz,
H ogy  szám  érjen édes sz á d h o z ;
’S ha úgy s z e r e t s z , m int én téged  ,
Me'g ma leszek  fe leség ed .

Fogarasy János.

A* N É G Y  N A N T E S  I.

A’ revolutio Francziaországban kifejlése’ 
pontján állott; mely csend borító az ősi szoká
sokhoz szító Bretagnet, de a’ politikai zavarok
kal terhes borúlátók már közelegtek a’ vihar’ 
szárnyain. —  Nantesban az iskolai rendes évsza- 
kasszal a’ századok’ huzamos szokásin alapított 
serkentő rend szerint, a’ tanuló ifjúság közt ér- 
demdíj osztatott a’ tudományos teremben. Sok 
ifjú vévé itt fáradsága’ és nemes szorgalma’ ju
talmát , ’s nem egy anya hagyá-el örömkünyek 
közt a’ terem’ küszöbét. De most a’ kistorony’ 
harangja csöndült, az ünnepies szertartás’ végét 
hirdetvén; a* sokaság oszlók ’s a’ terem mind
inkább üresült; csak itt ott mutatkozott még né
hány bámuló, — magányos, andalgó helyzet
ben, vagy mások, holmi társas beszédeket foly
tatva egymással. — E’ tudományok’ templomá
nak egyik szögében állott az elsők közül egy 28

evü oratorián szerzetes, ki XVIdik Lajosnak 
szobortalapjához támaszkodván , jártatá szemeit 
három ifjún , kik hozzá közel hasonlag egymás
sal szives baráti szót váltónak ’s kiknek idősbike 
még alig vala tizenöt esztendős. Az Oratorián’ 
arcza száraz és halovány volt, de melly a’ tisz
tes és szerény fönség’ bélyegét viselé , sugár tes
te bátor szivet látszék fedezni, szemeinek ele
ven tüzében nyilatkozott a’ lélek’ éles tiszta lá
tása, ’s mint egy spanyol aufo da fe’ tribunal’ fe
je lövellé azokat a’ körüllevőkre ; mosolygásában 
gűnynyilak czikáztak; külseje legkevésbé sem 
mutató a’ világtól elszigetelt, ájtatos egyházi 
embert, nem a’ csendes klastromi magány’ lakó
j á t : vonalmiban inkább egy polgár jelentkezék, 
ki századának szellemével teljes. —  „ N o ’s ked
ves fiatal barátim —  szóla végre a’ három be
szélgető ifjúhoz —  e’ mai nap szép nap vala , 
azonban ugyan e z , a’ mi elválásunknak is kez
dete ; ti talán örökre megfelejtkeztek rólam, de 
annál többet fogok majd én reátok visszagondol
ni, ki titeket mindig nyíltan szerettelek. És te 
barátom —  szóla a’ három ifjúnak egyikéhez —  
nemde most e’ keskeny körből magasra törő vá- 
gyiddal kilépsz a’ nagy világba, hogy nagy szor
galommal gyűjtött tudományodnak méltó hasz
nát vehesd ?“ —  „A’ mostoha sors ezen örö
met megvonta tőlem —  válaszol az ifjú —  nem 
sokára a’ sok gonddal tanult diákság ’s ékesszó
lás feledésbesüllyednek; mert nagybátyám’ aka
ratjára kénytelen leszek napjaimat, mint illatszer
árus (parfumeur), a’ kenőcsös csuprok és szagos 
üvegek közt leélni ; le kell mondanom ama’ szép 
czélról , mellyet hajlandóságom kitűzött, le egy 
jövendő tudósnak ’s orvos doctornak pályájáról, 
mellyre egy belső ösztönnél fogva készültem.“ 
— „Szép idornzat a’ vágy és kénytelenség közt, 
kivált ha férfi szellem párul vele“ —  jegyzé-meg 
gúnymosollyal az Oratorián. „Orvos soha
sem lennék , —’ mond a második nagy jószá
gok , ékes kertekkel övedzett pompás kastélyok, 
süveglő szolgacsoport, arboczikkal az ido\ihar 
ellen küzdő hajok’ birtoka, status dolgánál fog*-
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lalatoskodő érdekek az én vágyaim’ határi; — 
de niellyek, fájdalom ! csak önkedvelt képzetim- 
ben élnek; mert házi sorsom azt akarja, hogy 
mint fűszer árus a’ sötét bolt’ levegőjét szíjam.44
—  Ti nagyravágyók vagytok — mond az Orato- 
rián —  dicsérem harmadik társatokat, ki önsor> 
sat elégelve megnyugszik, ha katona lévén ka
pitányságig jut.“ —  „A1 kapitányság szép, de 
egy generál1 fénye kielégítőbb — válaszol a1 har
madik —  kellemes a1 tábori élet, a’ katona 
harczmezőre száll ’s dicsőséget arat. “ —  „Te- 
hát te is nagyra vágysz? — mondá az Oratori- 
án —  különös ifjak! •— azonban bízzál, közel
gőt a1 zavarok1 időkora; hát ha közelebb állsz 
törekvésed1 hatáspontjához, mint sem vélnéd,44
—  ,,Sorsunkat változtatni nincs hatalmunkban , 
azon tehát kénytelenek vagyunk megnyugodni; 
mi békén és vigan lépünk a1 világ’ piaczára ; bár 
ki tudja , mi zordon vész és vihar várakozik re
ánk. —  T i, atyám, illyesektől menttek vagy
tok, a1 magányos erényü klastromi élet elzárá tő
letek a1 nagyravágyás’ szomját, de a1 világi ag
godalmakat is44 tevék észrevételeiket az ifjak.
— Itt hangos sóhaj emelkedik az Oratorián’ keb
léből , komor képzetek árnyékozzák homlokát, 
mellynek redői mély gondokat gyámtatnak ; vil
lanó szemeit a1 terem1 menyezetére veti, mint
ha a1 tüneményes jövendőnek ezer csudával rajzó 
történetit olvasná onnét; majd sötét andalgásá- 
ból ébredve , fontos jósló pillanattal tűzi szemeit 
a’ három ifjúra ,,Barátim ! —— szála hozzájuk—  
napok és éjek folynak-el ezután is, de ki tud
ja: mit szülnek. Az idő1 lelke egy uj szellemi ki- 
fejlésre értélé magát , hogy a1 gyáva emberek’ 
helyett csodákat teremtsen ; az élet1 utai ellát
hatni lanok , nekem a1 tengeri étét vala szánva ’s 
ime barát vagyok, az emberi föltétről Isten vé
gez. Eljő az idő,  hogy viszont meglátjuk egy
mást, még pedig mostani körülményinkkel és 
sorskörünkkel ellenidomzatban; mondom nektek, 
nagy dolgokat fejt-ki a1 jövendő ; —  éljetek bol
dogul“ Ezt mondván , elsietett.

Alig forgott-le egy év, ’s a1 három ifjú fe
ledvén elváláskori búcsúját, az egyik, mint szü
léi és házi körülményei kivánák , illatos csuprai 
’s üvegei közt álmodozók a1 jövendőrül; a1 má
sik gyertya, nádméz, olaj ’s egyebek1 kiméré
se közt elmélkedék mint lehető gazdagodásárul;

a’ harmadik hadi zászló alá esküvők. A’ szerze
tes férfi pedig még tovább is vas béketüréssel 
fejtegető a1 Beatus ille (jui procul negotiis-t 
Horáczból.

Bekövetkezék azonban a’ trónusokat rendí
tő viharidő; a’ féktelen szabadság’ szellemétől 
buzongó népdagály vérpatakokat áraszt királya’ ’s 
a’ csöndes honpolgárok1 ereiből, a1 köznépből ki
vált emberi alakok óriási charakterekben tűnnek- 
f e l , kik használják az alkalmakat elintézett ter
veik1 merész végbehajtására. Ezen időkor1 törté
netei példa nélkül valók: Fejdelmek, kiknek 
dynastiája századokon által törvényesen uralkodott, 
született herczegek, szétoszolva Europa1 tartomá
nyiban, elenyésznek fényeikkel az egyszerű pol
gárok közt; mig másfelől a1 szeszélyes változé
kony szerencse a1 középrendből támadt, de ha- 
sonlíthatatlan nagy talentomu férfiúnak Europa’ 
első koronáját ezer borostyánnal tűzi fejére. Már 
m osta’ kenőcsárus, a’ czukorméregető odahagy
ják boltjaikat; a* harmadik is eltűnik a’ tar
tományi városból, mellyben élni unatkozott; sőt 
—  a’ mi több — az Oratorián is elhányja ma
gáról szerzetes ruháját ’s lemond a’ klastromról. 
Minden ellenidomzatban áll most Francziaország ’ 
előbbi állapotjával; a’ szabadság1 mámorától ré
szeg polgároknak magas kinézéseiket létesítő czél- 
zataik, végrehajtó intézeteik, —  bár több ezer 
békeohajtó lakosok1 romján —  körülményes be
hatással járultak az egész státusra. Hogy mi tör
tént ezen túl a1 nantesi négy szövetséges társsal, 
hosszas volna hív történeti rajzban előadni ; a* 
századokra tanúsággal visszaható tizedek1 évköny
veit kellene felhoznom , hol bajnokink1 tettei 
más több hozzájok hasonlókéval feljegyezve álla
nak, hogy a1 késő század1 polgárfiai belőlük ta- 
núságos oktatást merítvén, kicsinységeken el ne 
csüggedjenek.

Húsz év raulvást a’ tudományos teremben tör
tént elválás1 napjától, a gondviselés az Ornto- 
rián1 jövendöté'sit igazolván, újra összejött a’ négy 
nantesi az ország1 kevély fővárosában; mindaz- 
által , milly tündéres állapotban reájok nézve ! 
Mindnyája küzdött a1 viszontagságok1 vészeivel; 
de mint a1 tenger1 árjaitul hányatott hajó, melly 
végre biztos partra köt, mindnyája ifjúkori czél- 
pontját, vágya1 szép hatáskörét elérve szemlélte. 
Az első közülök katona volt, azután sebész, majd
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'orvos és professor; végre az orvosi academia’ 
tagjává lön , a’ császár rangczíniekkel ’s érdem
jelekkel halmozá, sőt barátságára is méltatá; 
a’ hírlapok, költők égig magasztalok példátlan 
emberszeretetét, egész Európa csudálta az embe
riség’ javára tett önáldozatit, Asia* Afrika áldás
sal zengé nevét. Ez volt — doctor Pa r i s é t .

A’ második, ki a’ fűszeres boltot mint ki- 
nézetit gátló fogházat odahagyta, tündére« ohaj- 
tásinak teljesedése’ alapját holmi csekélyebb sza
tócs foglalatosságokon kezdette, majd erős cha- 
raktert bizonyítván külsője ’s párulván szorgalma 
által szerzett műveltséggel, egy nagy, eleség- ’s 
hadiszer-szállító őt biztosává tette, hol sikerrel 
’s nagy haszonnal végrehajtott intézetei által ma
gának is utat nyitott társkép ezen szállítást foly
tatni. Kevés idő múlva, mint a’ szerencsének kü
lönös kedvencze , ő lön a’ franczia tábornak fő- , 
eleség- ’s hadiszer-szállítója; a’ mit több évig- 
ien a’ legkedvezőbb körülmények közt folytat
ván, tömérdek kincsnek jőve birtokába. Ifjúkori 
álmainak vágy pontjai: fényes paloták, paradi
csomi kertek, udvarló szolgák, díszes házi ké
születek — teljesülve voltak. Az ország’ leg
főbb nagyai ohajták ismeretségét, barátságát; 
pénzével ’s hitelével az ország hadiseregeket ál- 
lított-fel ’s hadakat folytatott. Ez volt a’ jeles 
íinancz-minister —  Ouvrard.

A’ harmadik ’s az ifjabb mint ön kény te  ̂
egy ezredbe állván, Hoche generál alatt szolgált 
a’ vendéei táborban, azután Massena alatt har- 
ezolt Ziirichnél , utóbb Napoleon alatt Ausztriá
ban, Jenánál, a’ Beresina’ partjainál. Hanaunál, 
Páris’ falai alatt,  végre Waterloonál; ő volt, 
ki a’ régi légiókat oroszláni bátorsággal vezető 
tűzbe; ő volt, ki a’ császári zászlók’ érdemét 
Waterloonál fentartva —  az angol és németal
földi egyesült sereg’ felszólítására merész elszá- 
nással felelő: ,,a’ gárda halálig védi, de meg 
nem adja magát.4i —  ’S ez general Cambr one .

Es az Oratorián ? Belőle egy vad clubista- 
szónok lön, majd viszont tagja a’ nemzeti con- 
ventnek; továbbá proconsul, követ,  minister, 
senator, herczeg, római helytartó, kedvencze 
annak, ki őt felemelő ’s kinek szerencséjét is el- 
alkonyodni látta. Majd a’ status’ kormánya ke
fében , idegen hatalmakkal alkuszik hazája fe
lett ; a’ körülmények’ bár cselfényü változtával

njra megjelenik régi urának körében, ki ellen, 
ha a hon s még inkább önérdekei kívánják, bát
ran felszólal, eleg merész még a’ törvényhatósá
gok’ képviselőinek is rendet szabni; uralkodása 
kihat a’ képzetekre , ’s a’ közvéleményt ön tet
szése szerint forgatja. Utóbb mint az ideigleni 
kormány’ elölülője markában látja Francziaor- 
szág’ sorsát, melly felett újra a’ szövetséges fej- 
delinekkel alkudozva lép-föl; —  majd a’ legne- 
mesb tulajdonú férti’ szerepét játszva , közben
járó lesz hazája ’s királya közt. — Végre a’ 
nyughatatlanságok’ zajában, a’ monarchiával el- 
lenidomzatban tartja a’ kétes viszonyok közt el
gyengült hon’ kormánygyeplőit ; ön magáról sem 
feledkezik-meg , 14 millió franc értékű javakat 
szerezvén. —  Ezen Oratorián, ki azelőtt 2 0 , 
2 5 évvel tanitványinak a’ ,,beatus ille qui pro- 
cul negotiis“ versekben az egyszerű élet’ boldog
ságit fejtegette ’s azután mint legfőbb kormány- 
férfi jelenék-meg a’ világ’ nézőszinén —  volt 
f o u c h é .  /?.. M. . t

IBRAH IM  S U L T A N ’ FIR M Á N JA .

Mielőtt a’ török hadierő (l654ben) Candia 
sziget ellen megindulna, I brahi m az akkori 
nagyur a’ basákhoz és deyekhez következő firmánt 
(parancsot) bocsáta szét birodalmában; mellyet 
különösen a’ kibocsátónak sok fényes nevezete’s 
a’ költői befejezés jelesít: „ I br ahi m sultán, 
fia a’ Jég mi n d e n h a t ó b b  (!) császárnak, ki 
valaha uralkodott; a’ mindenható isten’ rokona, 
Törökök’ királya Görögországban, valamint az 
Sarinatia’ , Damaskus’, Phrygia’, nagy es kis 
Aegyptus’ , Alexandria’ , Armenia’ 's Arabia’ föld
jén ; a’ világ’ királyinak királya, ki a’ paradi
csom’ szent fővárosában lakik; ura egész Asiá- 
nak, Afrikának, Armeniának ’s Europa’ l e g 
n a g y o b b  r é s z é n e k  (!) ; Jericho’ fejdelme, 
az isten’ prófétája’ sírjának ’s müveinek őrje, 
kelettől egész nyugotig a’ világ* legfényesb nap
világa, e’ világ’ urainak ura, fejdelminek fejdel
me ; a’ keresztyének’ félelme és romlása ; az os- 
manok és heréitek’ r e m é n y e  (igen bizony!); a’ 
hasonlíthatallan drágakincs; a’ szent és dicsősé
ges. —  A’ halhatatlan emlékezetű A murát  
sultán, Törökség’ nagyura, a’ mi elődünk és 
szeretett bátyánk már régen egy tervet dolgo- 
zott-ki, melly szerint a’ keresztyének birtoké-
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ból a’ kis Malta-szigetet elszakassza ’s gályáikat 
összerontsa; mindazáltal épen midőn e szándé- 
kát végrehajtani (igyekeznek , meghala, ’s igy 
reánk bizá annak kivitelet. Azért eltökélt szán
dékunk, most e’ munkát elkezdeni; a’ mire csak 
azért is méltó okunk van, mivel a’ keresztyén 
gályák, nem tekintvén haragunk’ súlyát, elvet
tek tőlünk egy hajót, mellyen a’ mi Zafine sul- 
tánnénk ’s. a’ Kislar aga találkozott, melly utób
bi a’ hitetlenek ellen viselt harczban esettel. En- 
nél fogvást meghagyjuk és parancsoljuk minden 
basának és deynek birodalmunkban —  hajóikkal 
hozzánk Konstantinápoly alá jönni ’s a’ mi csá
szári flottánkkal egyesülni; mert akaratunk, hogy 
ezen esztendő nem csak az egész keresztyénség- 
nek, hanem az egész világnak rettentése és rom
lása legyen; —  és hogy hajóink’ és gályáink’ 
iszonyú sokasága , valamint álgyúink’ rémitő dör-. 
gése miatta’ nap, hold és csillagok’ tábora resz
kessen ; a’ halak a’ tenger’ legmélyebb fenekén 
keressenek menedéket , a’ földön minden élő ál
lat rémüljön ’s az erdők’ terepély fáji tövükből 
forduljanak ki; ’s ezen irtóztató hatalom a’ ke-- 
resztyéneknek bizonyitsa-be: mint akarók meg
bosszulni a’ mi szultánnénk’ ’s a’ mi agánk’vesz
teségét.“ Költ fővárosunkban’s a’ t.“ (Q Midás!)

Y A S-U T  A ’ L É G B E N .

Az alig. T. Z ., nem tudni, melly forrásból’ 
jelen évi egyik számában következőt jelent: , ,Mi
vel —  úgymond —- a’ Themse folyó , London 
alatt a’ tenger felé igen alkalmatlan, kitérő haj- 
lásokat képez ’s ezáltal a folyam’ innenső lakói 
a’ közösülésben igen megszorittatnak; e’ végből 
tehát nem csak ki van már egy terv dolgozva , 
hanem 20 fontos részvény mellett egy 400.000  
font sterlingből (4 millió ezüst forint) álló tőke
pénz is gyűjtetett össze olly czélra , hogy a’ lon
doni szélső hídtól kezdve minden utcza, ház, gyár, 
villám - hárító és mélység fölött egy vas-ut ké
szítessék, mellyen majd a’ londoni hídtól a’ green
wichi templomig terjedő két német posta-mér- 
füldnyi hosszú utat egyenes irányban 8 perczenet 
^latt lehet megjárni. Ezen vasúthoz szolgáló osz
lopok olly magasok lesznek, hogy az alant hul
lámzó népsokaság pezsgő hangya-zsombéknak lát-

szatandik ’s az álmélkodó idegen, ha csak tüstént 
nagyító esőhez nem nyúl, London’ lakosit Lili- 
putiaknak ’s a’ Themse’ vitorlás hajóit dióhéjak
nak fogja tekinteni. —  Ezen óriási intézet’ követ- 
kezési azonban korán-sem nevetségesek. A’ rö
pülő diligenceok ’s társasági kocsik utjokat leg
alább is minden órában háromszor tehetik oda és 
vissza, a’ nélkül hogy szemközt jőjenek egymás
sal , ’s ha azoknak —  kik eddig szárazon vagy 
vizen utaztak, egymást örökké nyomván és ta
szítván —  csak fele része használja is ezen le- 
belgő ’s könnyű légutazást ’s ha az csak fele ré
szét fizeti is meg az eddigi nem genialis járáshoz 
kívánt költségeknek: még is a’ bevétel olly nagy 
leend , hogy nem csak az alaptőkének leggazda
gabb kamatját hozza-meg, hanem nemsokára ma
gát a’ tőkepénzt is kifizeti“ —

DEM OCR1TUSI C SE PPE K .

Egy itteni polgár, ki Morvából ezelőtt 40j 
évvel vándorolván-be, mindekkorig nem tanult- 
meg magyarul, ’s egy idő óta majd itt majd a** 
mott boszankodva hallá sörözés közben a’ magya- 
rodás’ előhaladtát, —  megtudván közelebb a’ 
ezéllövészi ebédnél divatozott lelkes és általányos 
magyarodást, meghökkent, ’s nője és gyerme
kivel tanácskozván', abban allapodék-meg, hogy 
most, öreg napjaiban, Pesthez nem messze egy 
tm agyar falura inegy-ki — c s er é be .

,,Már az igaz —  az ur’ sorsa irigylésre mél
tó ! —  igy szólók egy uracs szabóhoz —  az ur 
szép lovakat tart, ’s kényére kocsizgat rajtoka* 
város’ erdejébe.“ — „Pedig én, uram! lovaimat 
gazdaságból tartom —  válaszoló negédes mosoly
gással a’ pseudo-gavar —  mert lássa az ur! hét
köznap g a z t (Mist) hordátok, vasárnap pedig, 
magam kocsikázok-ki rajtok.“

Szekrényei^.

R F JT E T T SZ A V A K .

Három  v ízb e1 terem ; kettőt le led  á llati testben .
N agy  m agyar úr az egész . V issza  nevezve folyam .

Tanárky Sándor.

Nem  köpdösnél, ha jó  v o ln á l,
Sőt viszásan m egcsókolnál.

Türot Sttmu.
A 121dik szám beli rejtetts/.avak : P h i l o s o p h i a .  K á d á r

Szerkezeti H ejl raeczy.  — Nyomtatja L ä n d e r e r ,



TÁRSALKODÓ.
23 szám P e s t ,  martzius’ 2üdikán 1833.

V E N U S 5 C SIL L A G A . *)

T isz ta  cs illa g  ! kék hazádból 
Ah ! m iért m oso lygsz  felém  ?

B iz ta tó  fén y ed ’ sugara  
N em  varázsol kéjt beiért!!

N in c s ,  k i égi lángra g y ú lra  
F ö ltek in tn e rád v e le m ,

N in c s ,  k it érettem  h ev itn e  
A ’ rokon hiv érzelem .

Ó ,  ki m int eg y  len g e  álom  
T ü n t-fe l é ltem ’ n ap ja in ,

O tt a’ bús fűznek tövében  
N y u g sz ik  a5 s ir ’ álm ain.

É s te  m ég m ost is  m o so lygsz  rám  
É gi testvérid  k ö z ö t t ,

Tiszta csillag! — ah talán hű 
Lelke hozzád költözött!

Sípos Sdndor.

A ’ C S. K IR. K É P T Á R  (G E M A E L D E  - G A L L E R IE )  
B E C SB E N .

E’ képtár Iső Max, Ildik Rudolf ’s \Id ik  
Károly császárok alatt állott lábra ; ez azelőtt a’ 
cs. kir. úgynevezett lovász - várban (Stallburg) va- 
ía 11 szobában elrendelve, ntelly végre több hely
változás után Ildik József császár’ uralkodása alatt 
I777ben a’ felső Belvedereben nyert helyt,  hol 
niaiglan is van. Ezen fejdelein 1778 ’s 1781 év

E zt [ajánlat-izletü! v. inkább i lla tu l, mint igen szép  
költő i v irágocskát a ’ je len  év i, debreczeni ,,L a n t“ ból. 
K iadta P é c z e l i  J ó z s .  158 lap. IGtod rétben. E ’ 
v irágfü zér 2  e le g iá t ,  6 so n e tte t , 4  d a c ty lik o n t, I 
aap p h ik on t, 1 ro m á n czo t, 1 e lb eszé lé st  (prósa) fog
la l m agában szám os eg y éb  (jobbadán jam bejon ’s tro- 
chaikon) darabokkal. S zerző ik : B aksay B án. 3 da
r a b é , S zü ts 1st. 5 d . S ipos Sánd. 2 d. Ó nody 2 d. 
K ú th y L aj. 4 d. Jezernioaky László 1 d. K ovács 
And. 1 d. Farkas Ján. 2  d. T óth  M ih. 1 d. V eres 
L ász. 1 d. Keine 1 d. M iskolczy  G ed, 1 d. T örök  
Pál 3 csehnépdulé ’s néhány n evetlen , többnyire bim- 
bódzó ’s fejledő borostyánnak ez uj iskolai avatottak  
mind nyelvökre mind schem ajokra mind gördü lékeny  
m etrikájokra nézve. P uszta  rimtt alexandrinjök kevés. 
K övetk ező leg  rhadamanti szem öldök sem fogja tulság- 
gá  fonákitaui azon érdem m éltató á llítá su n k a t, hogy  
a ’ fen idézett fiatalok minden esetre  serdülő rem ény- 
díszei példás előhaladásuknál fogvást a ’ debreczeni 
’s benne öröm ünkre a 5 m agyar H elikonnak,

közt tetemes költséggel hozatá Mechel Christian 
által azokat rendszeres állapotba ’s le is irata. 
Csupán a’ nevek 70,000 forintba kerültek. A’ 
Francziák’ berohantakor 1805 ’s 1809ben na
gyobb része ezen képtárnak másuva helyeztetett 
bátorságba. Az utolsó visszaszállítás óta az egész, 
következő rendben áll : A’ nagy terem , meljy a- 
rany s márvánnyal ragyog ’s mellynek padláso- 
zatja (Deckenstück) Carlone Károlytól van, két 
szárnyra osztja az egész épületet, mellyek’ mind
egyike két szobát s két cabinetet foglal magá
ban. E’ közép teremben láthatni Mária Therézia 
’s Ildik József’ arczképeit természeti nagyságban 
föstve Maron Antal bécsi képíró által; ezentúl 
Yldik Károly’ arczképét Solimena Ferencz és A- 
uerbach Gottfried által. 's végre Vilmos királyi 
herczegét, mellyet udvari képiró van der Hoecke 
János készíte.

A’ nagy terem’ jobb felén két szobában 
szemlélhetni az olasz iskolai föstvényeket, még 
pedig az első ’s másodikban a’ velenczei iskola
belieket Giorgione’ korából; a’ harmadikban a’ 
római iskolabelieket Raphaeltől kezdve, ’s most 
uralkodó Ferencz császár’ mellképét Pacettitől, 
inelly 181 Óban készült; a’ negyedikben a’ íloren- 
czi iskolai föstvényeket Angelo Mihály és del Sar
to Endre’ korából ; az Ötödikben a’ bolognai is
kolabelieket vagy Caracci’ müveit; a’ hatodikban 
a’ lombard-iskola’ festvényeit Coreggiótól kezd
ve ; a’ hetedikben mind e’ nevezett iskolákból 
származott festvényeket, ’s néhányat, mellyeket 
nápolyi művészek készítettek. A’ plafond - fest- 
vényt ezen szobában (mint rohan t. i. Q. Curtius 
az örvénybe) Veronese Pál készíté.

A’ nagy terem’ bal felén levő hét szobában 
mindenféle festvényeket találhatni a’ holland is
kolából. A’ második emeletben az első szobában 
jobbról szemlélhetni a’ régi német iskola’ müve
it ; másodikban a’ régi hollandi ’s régi olasz is
kolabeli darabokat; harmadikban a’ régi ílaman- 
di iskola’ készitvényeit, negyedikben a’ közép
kori festvényeket. Balról az első szobában van
nak a’ hajdani közép- ’s ujabb-kori olasz nieste-
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rek’ festvényei; a’ másodikban darabok a’ közép- 
kori flamandi mesterektől ’s néhány újabb né
met művésztől; a’ harmadikban német ’s külö
nösen ausztriai képíróktól; a’ negyedikben ke
vert darabok ílamandi ’s német festészektől. Az 
épület’ három szög-cabinetiben a’ holland ’s né
met mesterek’ kisebb képei vannak felallitva. Az 
úgy nevezett zöld cabinet 9 0 , a’ fejér 55 ’s na
gyobb részint társalkodási darabokat foglal magá
ban Dow , Mieris, Ostade, Wouwermann, Fyt, 
Laar Péter, Huchtenberg, Therburg, Schalken, 
Denner művészektől; tájfestvényeket pedig Berg- 
hem , Peter, Loutherbourg , van der Meer, Ar
tois Jakab 's a’ t. képíróktól. Az arany cabinet- 
ben láthatni minister Kaunicz-liitl berg Venczel 
herczeg’ mellképét carrarai márványból kidolgoz
va Ceracchi József által ’s Füger’ allegóriái ké
pét, melly O Felsége Iső Ferencz császár’ vissza
tértét jelenti 1814ben- A’ negyedik szög-cabi- 
netben az előbb megígért Christus-feltámadasi ká
polna van. Földszinleg van még hat szoba, cabine- 
tekkel együtt, minden iskola’ nevezetes meste
reinek festvényivel; például: állatdarabok Suyers- 
től; Tizian’ a r c z k é p e i Salvator Rosa, Bassano, 
Teniers, Vennins, Veronese Pál, Pesaro, Vec
chio , Palina, Caraccio, Bourgignone’ festvényei; 
llick’ angol parliamentje 95 arczképpei; Vldik 
Károly császár ’s Eugen herczeg’ szobra ; Jansen 
allegoriáji; lódarabok Hamiitontól ; féimagasla- 
tu alakok Donner Haphaeltől ; Mars , Venus és 
Amor carrarai márványból mint álló csoportozat 
Kiesling Leopoldtól; a’ gipsz-minta pedig Perseust 
és Phineust ábrázolja Kaesmanntól. Minden szo
bában van egy Írott köny vlajstrom, melly ben a’ 
művészek’ nevét ’s minden műdarabot feltalálhatni.

A’ galleriának van egy igazgatója ’g két őr- 
je (custos), mind a’ három jeles művész. A’ kép
tár minden kedden ’s pénteken nyitva áll min
denkinek még pedig sept. 3ükától april 23kaig reg
geli kilencztől délutáni két óráig ; ellenben april 
23tol sept. 30ig délelőtti 9től 1 2 ’s délutáni 3 tol 
6ig , kivevén nagy ünnepeket ’s oily napokat, 
midőn igen esős az idő ’s az ut igen sáros. Meg 
van tiltva pálczával vagy karddal bemenni , mivel 
azok által kár esett már a’ festvényekben. Ifjú 
művészeknek, kik eredeti müveket akarnak má
solni,  szabadság-nyerés végett az igazgatóhoz 
kell fordulniok. 1 82 8ban Meisncr’ légfűtése (Luft

heizung) alkalmaztatván a’ cs. kir. ke'ptárban, ez 
által jeles alkalom nyílt az ifjú gyakorló művé
szeknek télenként is kényelmesen dolgozhatni 
abban. —  Az alsó Belvedereben, vagy az úgy 
nevezett cs. kir. ainbrasi gyűjteményben láthat
ni többek közt a’ Kufaelli áltál diósaikban készí
tett úrvacsorát Leonardo da Vinci után. Ezt Na
poleon császárkodása közben rendelé-meg Maj- 
landban 50,000 aranyért, hossza 4° — 5/— 0y/, 
szélessége vagy magassága 2 ° — 37— 0//, vastag
sága pedig a’ szinkő-rakványt értve 1 -  hüvelyk, 
’s nehézsége az egész tömegnek 700 mázsa, mel- 
lyet oltár - képül illő helyre még sem állítottak-fel 
egész maiglan. Nova k Dá n i e l

architek tus.

SIR  SID N E Y  S M IT H , ÉS FRA DIAVO LO  A ’
G l’ERILLÁK’ VEZÉRE.

A’ földközi tengeren folyt elleneskedések 
kettős módját kívánók a’ hadviselésnek, ’s erre 
kevés ember vala alkalmasb, mint a’ katona-élet
hez szokott, derék sir Sidney Smith; minden 
merényletiben bizonyos regényes vonás mutatko
zott, melly egy kalandor hősnek szellemét nyil- 
ványítá. Keble nem ismért félelmet, merész, 
villámsebes elfökélés párult benne hivatásának 
alapos isméretivel ’s elég az acre-i ostromot ne
vezni , hogy bizonyító például szolgáljon: milly 
ügyesen vivé dolgait a’ szárazföldi ütközetekben. 
Egyben mindazáltal legügyesb ’s legrettentőbb 
volt: senki sem vala képes úgy, mint ő , az el
lenségnek áitani, szándékit kilesni, azt titkos 
terveiben megelőzni , e’ vagy ama’ helyen várat
lanul kiszállani, embereit éjközben —  kedvez
vén neki Spanyolország’ szép éghajlata — keresz
tül vezetni erdőkön és magas meredek sziklákon, 
mellyek a’ tenger’ mellékit övedzik; hol vad 
Guerillák csapának-ki gyakran ösvényire, kik 
vagy hozzá csatiák magokat, vagy az ellenség’ 
állásiról őt híven értesítők. E’ kalandjárások a’ 
hajósnépnek gyakori örömet szerzőnek ’s nem egy
szer szolgáltak alkalmúl kitüntetni annak saját
ságit; ha parancs adaték hajóra készülni, a’ mi 
mindenkor önkénytesekkel történt, akkor a’ kor
mányos rendszerint így kiálta-fel: „Bozót-had, 
el innét!“ ’s mindenki tudta: e’ mondás mit jelent.

Azon guerilla-vezérek közt, kikkel sir Sid
ney megismérkedék, különösen egy vala, kit
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rendülhetlen bátorsága a’ viadalokban, hideg el- 
szánása, ’s minden gondolható veszedelmekből 
folyvást történt menekvése tőn híressé: neve Fia 
Diavolo. Ennek arczán es viseletében alig látszott 
valamelly emberi vonás. Tekintete merő vadság, 
egy bozontos fekete szakái, melly állárul lefüggött 
’s majd egész arczát benőtte , őt még ijesztőbbé 
’s rútabbá tévé. Vállai körül, néha fején is egy 
vadállat’ bőrét hordozta; öve alá pisztolyin ki- 
vül egy kés és gyilok vala szúrva, oldalán nagy 
kard függött ’s vállán egy karabin. A’ Franczi- 
ák nevezetes pénzsommát tevének fejére; de ne
vétől olly igen rettegett mindenki ’s ő olly pon
tosan és híven vala mindenről értesítve , hogy 
sok éretlen szájongó, ki estve megeskiivék hogy 
tőrbe keríti , reggel vérében halva talál tat ék. A’ 
katonák őt pokolbeli kisértetnek tartották.

Sir Sidney meghalld, hogy e’ guerilla-ve
zér azon partnak , mellynél ő ekkor czikázott, 
közelében tartózkodik ’s kívánt vele összejőni, 
hogy tőle az ellenség’ állapotjáról 's annak in- 
tézvényiről bővebb tudósításokat vehessen. E’ 
végre néhány hajós emberrel viranat előtt egy ó- 
rával kikötött. A’ komp kősziklák mögé rejte- 
zék-el. Mindnyájan odahagyak a’ kompot ’s gya
log követék utjokat köven bokron keresztül; majd 
kéz’ láb’ segítségével másztak a’ magas sziklákon 
fel , majd ismét alá, ’s a’ kelő nap épen a’ szirt- 
ormokra tüzé sugárit, midőn egy gyönge sípszó 
hallatszott. Sidney és követőji egyszerre egy 
nyílt térségen leiék magokat, honnét a’ fák fél
re valának takarítva. Itt ült Fra Diavolo egy fa
tövéhez dőledve, czinkos népe pedig a’ földön fe- 
kütt külön csoportozatokban körötte. Némellyek 
aluvának , mások épen álinokbul ocsódvan, nyúj
tóztak, egy csekély rész fegyvereket vizsgált ’s 
késeket fent. A’ sip még egyszer szólt s ezt a’ 
vadászkürtnek egy harsanása követé ’s erre mind
nyájan karabinaikat vallókra kapak ’s talpon ál
lották. E’ nézőjáték méltó vala egy Salvator 
Rosa’ ecsetére. Sir Sidney közelebb járult, meg- 
ismerék tüstént ’s vad örönikiáltások közt foga
dók. Rövid mulatozás után készen állott a’ reg
geli, melly elegy gyümölcs, bor és száraz kenyér 
vala. Sir Sidney és a’ gnerilla-vezér egymásmel
leit ültek. Mingyárt hátok rnegett állott a’ kürt- 
fuvó ’s az utóbbinak balján fegyvernöke. A’ ha
jós legények pe lig Guerillák közé vegyültek ’s

jó kedvvel lakozának a’ reggeliből. Kevés per- 
czenetig ülének így meghitten együtt; ’s íme lö
vés történik s a kürtfuvó sir Sidney’ vállain ke
resztül holtan bukik földre.

A’ golyó kétség kívül vagy sir Sidney’ vagy 
a’ guerilla-vezérnek vala szánva; mindketten egy 
pillanatig gyanakodva tekinték egymást, minde
gyikben árulás’ gondolatja villant-fel, de a’ 
mi nem tarta sokáig. A’ guerilla-vezér a’ föl
dön heverő kürtöt felkapá, talpra ugrott ’s meg- 
fuvá azt, hogy a’ harsanás szirtről szirtre visz- 
hangzott. A’ csoport odahagyá reggeli lakomá
ját , vezérét körülvevő ’s nyugtalan várá ajakiról 
a’ parancsokat. Még egyszer harsant a’ kürt, de 
most hangosabban ’s hosszabban mint először, ’s 
csak hamar egy másik kürt felelt a’ távolbul. Most 
a’ guerilla-vezér földre hagyítá a’ kürtöt, a’ lel
ketlen tetemre borált, kulcsoló kezeit ’s fogait 
csikorítá dühében, mialatt a’ csoport őt mindig 
tömöttebben körzé. A’ kürt újra megszólalt a’ 
távolból ’s a’ vezér azonnal nyugalmas lón ; pa- 
rancsit osztá a’ seregnek ’s azután sir Sidney- 
hez fordult, megfogta kezét ’s kéré: kompjához 
térne vissza ’s mihelyt az erdőben füstöt és tüzet 
lát, ez annak leend jele , hogy a’ Guerillák őt 
azon helyre várják, oda tehát eljőni ne kés
sék. Azonban mind ez sem üzheté-el a’ kétke
dést egészen a’ bátor britt férfi’ leikéből; mind 
ez igen könnyen csak szemfényvesztő játék lehe
tett; de hosszabb szóváltásra már nem volt idő, 
mert kevés pillanat múlva az egész csoport eltűnt 
’s maga után nem hagyott egyéb nyomot vissza , 
mint a’ holt testet, a’ reggeli lakoma’ némelly 
inaradványit ’s egykét üres palaczkot. Sir Sidney 
visszatért övéivel a’ hajóhoz. Egész nap várako
zott a’ jelre, eltökélé mindazáltal magában: hogy 
kinyomozza: mennyiben alapúi gyanúja ’s minő 
bizodalmát helyezhet Fra Diavoloban. Estve lón 
’s nem sokára a’ jelelt irányban néhány szikra 
pillogott ’s csak hamar nagy óriási tűz keletke
zett, mintha az egész erdő lángban volna. A’ ha
jósak erre megindíták a’ kompot és sir Sidney csak 
különös bajjal juthatott-el azon helyre, hol Fra 
Diavolo tanyázott.

A’ Guerillák csoportja vad zajgás, vagyis in
kább zordon üvöltés áltál nyilatkoztató örömét , 
midőn az angol tiszt körükben megjelent. Már a’ 
reggeli nézőjáték is nagy benyomást tőn ieá , de
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az e’ mostanihoz képest semmi volt. A’ gueril
la .vezér kardjára támaszkodva állott egy száraz 
tőkékből készített máglya előtt (Scheiterhaufen) 
melly rettentően égett ’s barna veres lánggal sü
tött az undok alakokra , kik körösleg tanyáztak* 
„Nézzd ! —  monda Fra Diavolo sir Sidneyhez 
’s itt kardjával a’ lángoló fatőkéket széttoija ’s 
egy félig sült embertetemre mutat — nézzd! így 
vesszenek-el valamennyi ellenink; ez volt, ki 
ma reggel a’ lövést tévé. Kezünkbe került a’ gyá
va nyomorú ; ő maga vallotta-meg, hogy golyóját 
énnekem küldé ’s Jgy meg vagyok bosszulva.45 
«— A’ szerencsétlent elevenen égették-meg.

MAGYAR N Y E L V - D A L I Á K ,
(P este n  m artz. lók én  1833.)

A’ pesti ifjúság’ Jelesbei mindennapi ta
pasztalásból látván 5 hogy honi nyelvünk mind- 
ekorig csak h i v a t a l o s  p a l o t á k r a  szorít
va, az e g y e s  házi  kör ökb i i l  pedig számű
zetve van : magok között e’ következő a l á í r á s t  
nyitották-meg j

„Alulírottak azon meggyőződésünknél fog- 
vást, hogy egyesülések által minden terv legbi
zonyosabban létesíthető, —  becsületünket kötjük- 
le ’s adjuk zálogul, hogy mi szép nemzeti nyel
vünket legelőször is itt Pesten -— a’ haza’ szí
vében —-  ügyekezendünk t á r s a i  k odás i  nye l v -  
v é emelni. Azért is fogadjuk, hogy mi a’ ma
gyar nyelvet főkép S z é p e i n k k e l  megkedvel
teim , ’s az ő körükbe azt minden gondolható 
szép móddal ’s játszi fortéllyal Is bevinni törek
szünk.44 ■—

Ezen aláírás-ívre egykét nap alatt 53 je
les és díszes önviseletü Vállalkozott irá magát 
alá, ’s mint minden eféle tettleges (practicus) 
czélok’ kivitelénél történni szokott, e’ zsendülő 
egyesülés’ sikere is azonnal lát tata magát, ’s u- 
gyan legelőször is a’ lelkes * ö asszonyság által 
adatott házi tánczmulatságban. Szépeink, kik 
különben nem voltak a’ magyar nyelvben járatla
nok, itt is ,  mint másutt ezelőtt, németül kez- 
dének szólalkozni, ’s midőn ezt ’s amazt kérdez
nék tánczosiktől, ezek eleinte —* mint azon em
ber, ki valamelly elébe gördített csiklandós kér
désre válasz ifi leven kén.ie n i g é n  ’s nem

közt habozva áll —  a’ német kérdésekre vagy 
mosolyogva vállat vonítottak, vagy magyarul fe
leltek. A’ tánczosnék e’ különös crimen laesae 
etiquette-n megütköztek, ’s nem tudák mire vél
ni a' dolgot, míg utóbb a’ tánczosak ő s z i n t é n  
megvallák, mire kötelezték volt — in mássá és in 
solidum —  magokat. ’S ím ezen, annyi század óta tő
lünk mostohán lenézetett édes honi nyelv az onna l  
elkezde zengeni Szüzeink’ ajakiról, elkezde zen
geni azon deli b á j j a l ,  melly a’ szép nem’ sa
játja , valahányszor az nemesb érzelmekre hévül* 
—  így tehát nem Szépeink —  ezen, minden szép 
’s nemesre annyira hajlékony Szépeink— egyedül 
m i m a g u n k  valánk oka, hogy eddig honi nyel
vünk’ társalkodási nyelvvé nen» magasul hatott. 
Pedig, van szép nyelvünkben bizonyos titkos va
rázs-erő, bizonyos t e s t v é r i t ő  s z e l l e m ,  melly 
az embert emberhez közelebb viszi , ’s melly 
társalkodási köreinkben b i z o d a l m a s b ,  szi -
ve s b  ’s n y á j a s b  közlekedést szül.

. Szekrényesy,
A N E K D O T A .

D. falunak volt egy öreg jegyzője, E g e  
I s t v á n ,  ki mellett feleséges fija Péter mint má
sod jegyző, segéd gyanánt szolgált, János fija 
pedig bucsuleveles (obsitos) katona, lábszárán a’ 
legyeket csapkodta. — Történt, hogy lak-szo- 
bájokban egy ujdon rakott sárkemencze éjjelre 
keményen befűtetvén, annak fojtó gőzétől reggel
re az egész háznép halva találtaték. A’ helység’ 
előljáróji bánkódván e’ szomorú eseten, a’ kán
tort bizák-meg, hogy az elhunytak’ sírjára szép 
halotti felirást készitsen. Hosszas elmegyötrés 
után az epitaphium imez lett:

„Jó k é t  notárus volt — mind a' h á r o m  tége: 
István, János, Péter, és a’ felesége;
De most már meghaltak — ’s mind a1 n é g y n e k  vége !u

V,
R E JT E T T S Z Ó .

A’ vezér végső fohásszal 
Száll, leül,  mig vízbe hal,

’S ha vezére nincs egésznek ,
Sérthet nyilalásival.

Iker végét hajói tartják,
Vígan ugrik , vígan jár.

’S könnyű már most kitalálnod :
STogy a7, egész milly madár.

fi«dics István.
A1 22dik számbeli rejtettszavak : Nádor .  — Nyál .

Szerkezeti H e l  ineczy.  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N É P D A L .

Hull immár a’ fa levele , 
örömem is elhull vele-,
Sárgul orczám, mint e’ level,
Szegény leány , mivé levél!

Hittem minden mézes szónak,
Egy csapodár csábitónak,
Gyönge szivem lépen akadt 
5S holló-köröm közt szét - szakadt.

Galamb - képben hozzám simult,
Megölelt, szűz keblemre hullt,
Eskiitt nékem mennyre földre ,
Kívülem nem néz más hölgyre.

Hízelkedő beszédére 
Lángszerelmem hozzá téré,
’S hogy enyimnek őt mondhattam ,
Majd lelkem is néki adtam.

Megcsalt, megcsalt a’ hitetlen,
Hajh, életembe kietlen!
Hervad kedvem, bíis dalra kél,
Fújj, ó fujj-el vad őszi szél!

Fogarasty Jánot.

B É L Á I M AG YAR E G Y E S Ü L E T .

Most, midőn a’ hon’ minden részeiben a 
nemzeti nyelv —  nemzetiségünk’ kifejlődésének 
’s a’ műveltség’ terjesztésének e’ legnagyobb ru
gója — köz figyelem’ és részvét’ tárgya már ; most 
midőn mindenki a’ honi nyelv’ szent ügyében buz
gó és gyors eltökéléssel tehetsége szerint részt 
venni óhajt ’s a’ haza’ akaratjának teljesítését e’ 
tárgyban egész szorgalommal megelőzni törek
szik : lehetlen azon hazafiúi érzettől ihlett lel
kesedéstől , melly mindenütt olly áldott foganat
tal mutatkozik, el nem ragadtatni. Közös a’ ve
télkedés e’ nagy munka’ előbbvitelén, és bár 
milly különbözők és elágazók legyenek is e* köz
kívánat’ előmozdításában vetélkedők közt e’ vé
lemények , még is szívbe!i édes örömmel és bá
muló tisztelettel kell megismernünk : hogy mind
nyájan azon óhajtásban —  a’ nemzet’ szerencsé- 
sitésében — megegyeznek. Minden hazafi által-

látja, hogy a’ hazai nyelv a’ nemzeti jóllét’ és 
dicsőség’ fölemelkedhetésének, szóval: a’ nem
zet’ boldogulhatásának első eszköze ; csupán a’ 
boldogító eszköz használatában ágoznak külön 
— véleményeik.

Mindenkinek szivét őröm szállja-meg, ha 
a’ havas Tátra’ tövénél elszórt szepesi várasok- 
ban az ősi szokásokhoz szító ’s oily szorosan ra
gaszkodó Szászok’ ajakiról magyar hangot hall 
zengeni. Ki ne örülne, ha a’ magyar jeges ha
társziklák’ tövében magyar társasagot talál, a’ 
serdülő ifjúság a’ nemzeti nyelvben nyer okta
tást ; az esedező levelek minden törvényhatóság
hoz abban iratnak, ’s a’ társasági körökben több
nyire magyar szó hallatszik? —  Mind ezek olly 
tünemények, mellyek a1 Kárpát’ felhőkbe me
redő sziklái alatt még nem léteztek.

Mi a’ tizenhat szepesi várasokat illeti, azok 
mindig szász törvény szerint kormányoztalak; 
ez akkor sem szünt-meg, midőn Lengyelország
nak zálogul estek ’s csak a’ magyar hazához lett 
visszakapcsoltatásuk után hódultak a’ honi tör
vénynek. A’ szepesi Szászok saját nyelvök, sa
ját törvényük , külön szokásaik által az ország’ 
szélén mint külön tartományban lakók a’ magyar 
hazától, úgy szólván, elszigetelteitek. ’S olly 
körülmények közt hogy lehettek volna magya
rokká? —

Jelen időnk a’ hajdankor’ azon hibáját, melly 
az országban az idegen nemzetbelieket külön tör
vénytől kormányoztatni engedé, jóvá tévé, mind- 
nyájokat magyar törvény alá vetvén. De nézzük 
a’ magyar nyelv’ mostani állapotját egyik német 
szepesi városban. —  A’ múlt év’ végével néhány 
fiatal rokon érzésű ember azon szent tiiztől, melly 
a’ honszerető férfiakat éleszti, serkentetvén, 11 é- 
lán  a’ XVI szepesi korona-város’ egyikében, 
mellynek végszéle majd nem Lengyelországgal ha
táros , egy magyar olvasó egyesületet ..ni a g y á r  
t á r s a s á g “ nevezet alatt alapita, mellynek leg
főbb szándéka ’s czélja —  a’honi nyelvet terjeszte
ni. Valóban álmélkodásra méltó azon lelkesedés, 
melly az egyesület’ létre jövése óta a‘ nevezeti:
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német városban uralkodik. Minden idegen előtt 
igen szembetűnő e’ Társaság’ faradozásinak sike- 
xe. Az üdvözlések, köszöntések magyarul tör
ténnek, a’ vigadók’ köréből a’ diák vivat ki van 
rekesztve , és még azon száj is , melly magyar 
hangot soha nem ejte „éljen‘'re nyílik. A’ társa
ság’ tagjai többnyire törvénytudókból állván, olly 
határozást hoztak, mellynél fogvást a’ tagoktól a- 
kárki’ nevében benyújtandó kérelemlevelek, fo
lyamodások , indítandó perek, hivatalos jelenté
sek egyedül magyar nyelven tétethetnek-föl. E’ 
határozat’ következésiben a’ városi törvényszék
ből az idegen nyelv a’ nélkül, hogy a’ Tanács e’ 
részben legkevesbet is tett volna , ki van zárva. 
A’ társaság azt is kieszközlé, hogy a’ helybeli 
iskolákba a’ magyar nyelv befogadtaték, úgy hogy 
a’ most tartatott félévi vizsgálatkor az iskolai 
tudományok’ jegyzéke is magyarul irva terjesz- 
teték a’ hallgatók’ elébe.

Mi a’ bélai Egyesület’ rendszabásit ille ti, 
azok a’ léteges pontokban a’ magyar tudós tár
saság’ alaprajzával megegyeznek. A’ társaság’ 
tagjai a’ magyar nyelv’ terjesztésében fáradhat- 
lanok. Egy legközelebbi gyűlésben a’ társaság’ 
egyik tagja arra ajánLá magát, hogy azon polgá
rokkal , kik magyarul nem tudnak , minden ju
talom - várás nélkül a’ magyar nyelvet meg fogja 
ismértetni, és már több koros polgár, ki élete’ 
40dik évén túl haladott, jelenté magát annak 
megtanulására. En azt vélem , hogy mind ez ele
gendő egy német városban a’ létező magyar szel
lemet megmulatni. —  Álljon-fel több illy egy 
akarat- ’s lélektől vezérlett egyesület, melly a’ 
szent közczél’ elősegélését, a’ szeretett haza’ ü- 
gyének védelmét polgártársinak boldogulhatása 
végett magának irányul tűzi — ’s a’ jó ügyé lesz 
a1 diadal! —  A’ bélai magyar egyesület nem a’ 
legkedvezőbb körülmények közt állíttatott-fel, és 
a’ tiszta szándék még is mennyire vivé ? Annak 
megmutatására, hogy a’ társaság’ mostoha álla- 
potja mellett sem csiigged-el föltéte’ hasznos vég
bevitelén , felhozom a’ társaság’ egyik vidéki tag
jához irt ezen szavait: Tehetségünk csekély, a- 
karatunk tiszta és ép, a’ nagy munkához képest 
körünk szűk, tehetségünk majd nem elégtelen; 
de a’ teljesítendő kötelesség’ édes önérzése na
gyobb erőt ad; és azon buzdító remény, hogy 
fáradság által oda jutunk, hova törekszünk, ket

tőzted szorgalmunkat, és munkásság által tágít
juk körünket/ 4 —  Ezer hála az ég’ urának, hogy 
a’ magyar hon felett derülő nap’ életadó sugári 
a’ havas Kárpát’ bérezed aljára is hintenek már 
hajnali világot, melly a’ fejledező egyesület’ 
zsenge virágit idővel hasznos gyümölccsé fogja 
érlelhetni!  Ludvig Jánot.

N É P -ISM É R T E T Ő  VONÁSOK.

1) A ’ P i n d á r o k  egy független, lovag "s ra
gadozó nemzetség, melly minden vakmerő tett
nek végbevitelére képes. Ezek többnyire körül- 
sánczolt táborokban laknak Nerbudda folyam part
ján Keletindiában; honnét távolabb tájakra is 
kijárnak rabolni. Egyedül zsákmányból élnek; 
hirtelen ’s váratlanul jelennek-meg mindenütt, 
hevesen támadják-meg a’ védtelen helyeket, ’s 
irgalom nélkül dálnak-fel mindent. Lovaik a’ 
legnagyobb ’s csak nem hihetetlen erőködések- 
hez vannak szoktatva; ’s a’ mint beszélik, hu
szonnégy óra alatt száz angol mérföldet képesek 
bejárni. I816ban a’ keletindiai angol társaság
nak egyik birtokára ütöttek, hol a’ legvakmerőbb 
rablást követték-el; ’s a’ gazdag zsákmánnyal olly 
sebesen vonultak vissza, hogy az angol lovasság 
őket utói nem érhető. Az Angolok meggyőzvén 
Goorkhát, a’ nepauli Ráját, egyedül ezen rabló 
csoport miatt valónak rettegésben.

Nepau 1. —  A’ nagy himalájai hegyláncz, melly 
Tatárországot Indiától elválasztja, teszi éjszaki 
határit e’ tartománynak. Egy hasonló hegysor, 
melly a’ Himalájáival mintegy kétszáz angol mér- 
földnyi távolságban , csak nem egyenküzleg fut,
’s nepauli hegysornak neveztetik, szolgál e’ tar
tomány’ délszaki határául. A’ tartomány’ hossza 
hat vagy hétszáz mérföldnyire terjed, Bootán 
liájah’ birodalmától, melly annak keleti határa, 
egész a’ Szutledge folyónak partjáig nyűgöt fe. 
lé , melly folyam őt a’ Szikh nemzetségtől vá- 
lasztja-el. Az egész hegyközötti tartomány job
badán magas és meredek hegyekből ’s rengeteg 
erdőségből ál l ; csak néhol találhatni emberi kéz 
által müveit völgyekre, hova csupán egy hegy- 
szorulati keskeny ösvényen juthatni. Legelőbb
kelő ezen völgyek közt a’ katmandooi , ’s az úgy 
nevezett Nepaul* völgye, mellytől az egész tar
tomány nevét veszi. Az elsőben vagyon a’ tarto
mány’ fővárosa Katmandoo.
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Meg nem sokkal ezelőtt e’ hegyvidék több 
egyes e's kis uralkodók közt volt felosztva , kik 
között a’ nepauli és katmondooi Rájáhk a’ legha- 
talmasbak voltának. 176Sban a’ nepauli Rájah 
félven a’ katmondooinak növekedő hatalmától, a’ 
szomszéd gorkáhi Rajával szövetségre lépett, ’s 
őt amaz ellen a’ maga birodalmába segítségül 
hívta. Örömest engedett e’ meghívásnak a’ gor
káhi Rájah; ’s egyesült erővel meggyőzték a’ 
katrnandooit: de a’ gorkáhi a’ megszabadított 
birtokot a’ maga részére foglalá-el. Az előbbi 
uralkodó nemzetséget kipusztitván, ez által a’ 
nepauli birtokba a’ Gorkáh vagy Goorkha nemzet
séget iilteté. Ez fő oka, hogy az uralkodó nem
zetség még mindig Goorkhának, ámbár a’ tarto
mány, mellynek ura, Xepaulnak neveztetik. 176 8- 
tól fogva e’ nemzetség mindig hatalmasabbá lön, 
’s birtokának határit mind inkább terjesztő; inig 
a’ kisebb Rájákat mind meghódítván , azoknak 
birtokait elfoglalá , ’s tartománya így nevezetes 
és hatalmas országgá növekedők. Végre a’ kelet
indiai angol társaságnak birtokára ütött, ’s ki 
akará űzni részenkint szomszédságából az Euró
paiakat; de meggyőzetvén az Angoloktól, tete
mes veszteségűje került merész szándéka ; ’s bir
tokának csak nem felével kelle további szabad lé
teiét megvásárolnia. Igen csalatkoznék az, ki e- 
zen népet a’ többi Indusokhoz hasonlítaná; mert 
ez egy vitéz és erős nemzet, merész és munkás , 
tapasztalta’ háborúban, mit az utolsó ötven esz
tendő alatt szüntelen folytatván , eléggé megbi- 
zonyitott. Teljes bizodalma csak önmagában van, 
’s mint a hegyi lakosok, megvetőleg tekint-le a’ 
gíkföld’ lakosira. Egy, a’ hegyeket védő számos 
seregen kívül, volt egy 2 5,000 főnyi állandó tá
bora; mind ügyes és jól fegyverzett vitézek. 
Mind rendes helyzetben a’ szabadon küzdeni , 
mind a’ nagy hegyektől csak nem hozzáférhetlen 
hazájok’ fekvésit az ellenségnek veszteségire, ’s 
magok’ hasznára fordítani, mind erős váraikban 
magokat oltalmazni képesek : ’s az ő meghódít- 
tatásuk az Angoloknak nem kis munkába és kár
ba került. Ök a’ haditudománynak mind azon meg- 
jobbitott ösméretivel bírtak , mellyeket oda az 
Angolok vittek. így a’ többi közt igen ügyesen 
’s részükre jó foganattal használtak egy uj-nemü 
gránátot (shrapnel shell}, mellyet Katmondoo- 
bau készítőnek: 's álgyukörülti ösméretok ál

talában eleggé bizonyító , milly vigyázó ’s vizsga: 
szemmel ügyeltek mind abban az Angolokra, mi
ből hadi erejöket öregbitheték. —  Szorult álla
potokban leginkább álnok cselszövényes alkudo
zásokkal, ’s engesztelést szinlő föltételekkel tar
toztatják-fel az ellenseget, míg a’ táborozásra 
alkalmatlan esős évszak bekövetkezik; ekkor uj 
erővel támadják-meg az ellenséget, ’s annak nem 
kis kárára folytatják ismét a’ háborúskodást.

2) K a l k u t t a ,  igen szép város , és sokkal 
nagyobb Párisnál, de népessége kisebb. Sok pom
pás épület van benne, ’s a’ házakat többnyire na
gyobb vagy kisebb terjedelmű angol Ízlés szerint 
készült kert környeli. A’ lakosok’ bőre barna-ve
res színű , arczvonásaik európai, hajok hosszú’s 
fekete, testalkotásuk sovány ’s alacsony. Igen 
szorgalmas munkások , éles eszüek , ’s rendkívül 
ügyesek a’ szövésben ’s más egyéb könnyű kézi
munkában; az Angolok mind e’ mellett rosszab
bul bánnak velők, mint Európában a’ barommal 
szokás. Nehezebb terhes munkára, melly erő
sebb testalkatot kíván, alkalmatlanok. Tiszta
ságuk olly rendkívüli, hogy talán a’ hollandiakét 
is felülmúlja. Ruházatukban, melly egy musselin 
turbánból ’s ugyan ollyféle bő ruhából , ’s egy 
mentéből áll, mellyet pongyolán vetnek vállaik
ra, kedvelik a’ czifraságot.

Az Indusok olly mértékletesek, hogy egy 
szolgának hónapi tartása ’s ruházata csak két rú
piába kerül, a’ mi csak kevéssel több két forint
nál. Ez fő oka, hogy majd minden Európainak 
van legalább tiz szolgája; t. i. 6 Beras vagy te
herhordozó , 2 Valla-beras vagy napernyő - hor
dozó , 1 Szárkár vagy tolmács , ’s egy Kanusa- 
man vagy szobacseléde.

Az Indus szerfelett vakbuzgó (bigott), egy
szersmind kétszínű, nyakas, álnok és hivtelen 
nemzet. Oda - érkeztekor az ezek felől tudósító 
utazónak, minden nyilványos foglalatosságok meg
szűntek , az épen azon időre esett Durga ünnep 
miatt; mellyre ezen indiai istenség’ leányinak ki
sebb ünnepei következtek. A gazdag Indusok, 
kiket babus-nak neveznek , ezen ünnepeket há
zok’ belsejében ülik; szüntelen egy óriási nagy 
legyintyiivel hüvösíttetnek, mellynek neve banka, 
’s mellyel szüntelen egy szolga legyintget. Minden 
szertartásuknál jelen voltam, úgy mond az utazó, 
’s meg kell vallanom, hogy a’ napkeleti fényű»
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zés, mellyhez képest a’ miénk igen szegény, csak 
nem elvakított engem. —  Tüzet élesztvén, ab
ban jó illatú ’s igen drága szereket égetnek-el; 
Bayaderek tánczolnak Durga istenasszony’ kép
szobra előtt, mellynek mindkét oldalon hat ke
ze, ’s fején hármas korona van. Képzeljen kiki 
magának egy barna szépet, arany ’s ezüst anyag
ba ruházva, drága kövekkel halmozva, arany 
vagy ezüst pereczekkel karjain ’s lábain , arany- 
láncz nyakán, ’s szint illy karikák újain, fülé
ben ’s orrában: ’s egy bayadernek eleven képe 
leend előtte.

Canges’ vize az Indusoktól szentnek tarta- 
l ik; minden reggel benne megfürdenek, hanem 
előbb egy virágkoszordt vetnek bele, hogy a’ 
krokodilok őket el ne nyeljék : a’ mi még is gyak
ran megszokott történni. Ha egy éltes ’s öreg 
ember súlyos betegségben szenved, fiai ezen fo
lyamhoz \ iszik, száját ’s orrlyukait iszappal bedug
ják ’s a’ vízbe vetik ; mert közönséges vélemény 
szerint ez őt a’ paradicsomba vezérli. A’ Bengá- 
Jok általában minden holtaikat a’ Cangesbe ve
tik, ’s egy nap sem mulik-el , hogy az ember 
több száz halottat ne látna a’ viz’ szinén úszni. 
Majd minden reggel találni holtakat a’ hajó’ kö
teleibe bonyolítva; melly undorító látványhoz 
az idegen csak igen nehezen szokhatik. Hogy a’ 
levegőnek ebből eredhető romlását meggátolják, 
felette tilalmas vaiamelly ragadozó madarat meg
ölni; ugyan azért e’ madarak itt olly mód nél
kül számosak, egyszersmind olly vakmerő termé
szetűek , hogy az Indusnak kezéből ragadják-ki 
az eledelt. Az ökrök hasonló tiszteletben tartat
nak; azoknak húsát nem eszik, ’s kényök sze
rint szabad nekik eledelöket mindenhol keresni , 
bár még olly nagy kárt tennének is. Hdgr.

A N E K D O T Á K .
Megyen egy czigány a’ tiszttartóház’ folyosó

ján végig, hogy a’ szomszéd falu’ ispánjától ho
zott levelet általadhassa; itt kénytelen lévén vá
laszra várakozni, csak alkonyat felé térhete visz- 
sza. Éhezvén a’czigány, eszébejuta, hogy a’folyo- 
són az egércsapdában egy szép szalonna darabkát 
látott, azt tehát el akará csenni; hirtelen oda 
lopódzik , de a’ sötétben szalonna helyett egeret 
huzott-ki , a’ mit lágyan tartván, kezei közül el

szalasztott. „Ördög látta! — felkiált erre a’ czi
gány —  itt a’ s z a l o n n á n a k  is l ába  van.44

K u p ricz  Imre.
D* lelki pásztor vagyonos szomszédját szol

ga nélkül lenni ’s ezen állapotban takarmányt húz
ni látván ,,Magad uram! ha szolgád nincs44 szól 
hozzá csufolkodva. —  Nem sokára az első vala
hová utazni akarván, cseléde által kéreté-meg 
imezt, vitetné-el a’ kívánt helyre. „Magad uram! 
ha lovad nincs44 üzené vissza a’ bosszús szomszéd.

X. ur bizonyos társasági körben beszélő, hogy 
nője’ születési helyén a’ marhahúsnak fontja ki- 
lencz krajczár. „Az bizony nem igaz — felpat
tanva szól belé a’ kardos asszonyka —  mert ná
lunk a’ húsnak fontja három garas.44

Fúrnék Dávid.
D EM O C R IT U S! C SE P P.

„ F i s k á l i s  a c t i ó t  neki! f i s k á l i s  act  i- 
ó t!41 —  kiáltának többen egy, zajos gyűlésben, 
hol egyik tag a’ másikat illetlen kifejezéssel sér- 
tetie-meg. —  „Mi baj?44 kérdé a’ terem’ aj
tajánál künn álló őr-legény egy bentartózkodótul 
— „Nem tudom biz én —  sugá ez titkosan a- 
mannak kifelé —  csak azt hallhatni a’ nagy lár
mából, hogy egy urat f el f i r i c s k á z t a k . “

Szekrényéig.
R E JT E T T S Z Ó .

Rajnak kezdetétől leve származásom,
Nem vagyok alacsony féreg termetű,
Fölfelé csábítja mindenkor járásom !
Álgyimak születtem én csapott fejű.
Ne ügyelj egészem’ végső kettejére :
Csak fizess, ha tudod, hogy szolgádnak bére.

Deutsch Sámuel 
m a k a i  i s r a e l i t a .  *) 

A’ 23dik számbeli rej tett szó : Ho l l ó .

A’ redactio tekintvén a’ beküldőnek nevendék korát 
’s vallását, jónak véli azon levélke’ tartalmát is, mel
lyel a’ föntebbi rejtettszó ’s egyéb apró dolgozatok 
hozzá utasítva voltak, itt megismértetni; hogy a’ ne
mes érzésű ifjúnak ’s másoknak is — e’ szép pályán 
haladásra— serkentő például szolgáljon. — „Tapasz
talván a’ hírlapokból, hogy honi nyelvünk napról nap
ra miily szép divatba jó ’s a’ diáktól lassan lassan 
mint pártolnak-el: teljes szorgalommal én is oda tö
rekszem , hogy a’ magyar nyelvet (nem pedig a’ di
ákot) tanuljam-meg tökéletesen. Különös gonddal 
gyűjtögetem magamnak a’ szükséges magyar köny
veket , hogy azokból minél több ’s bővebb ismérete- 
ket szerezzek. Ide zárok néhány rejtettszót, mel- 
lyeket tanulásom alatt, most 14 éves koromban dol
gozgattam. Meg vagyok győződve, hogy azokat â  
szerkeztető ur — ha jóvá hagyást érdemelnek a 
Társalkodó’ lapjaiba fölvenni szíves lesz. Makón febr 
ISkán 1833. D. S.“

Szerkezeti H e l m e c z y .  —. Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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C H A N T IL L Y  É S  V E N D É G E .

(K ülföld i lap o k b ó l.)

A’ ki meg Chantilly’ várát nem látta, an
nak nincs fogalma a’ franczia udvari Ízlésről , 
melly a’ királyság’ arany idejében, — e’ régi 
jó időben uralkodott. Versailles és St. Germain 
az ő építményi sztiljök által nem adnak elég 
tiszta ’s eleven képet az azonkori szokásokról. 
Chantilly egy folyton haladó sorát képzi az után
zásoknak, az kicsinyben valamennyi királyi vár’ 
hív másolatja. Saint-Cloudnak vannak mester
séges szökővizei, Chantillynek szintúgy; Ver- 
saillesnak van nagy márvány-erke (Terrasse), 
Chantillynek nemkülönben, ámbár csak közönsé
ges köbül; fölseges erdő környezi St. Germaint, 
Chantilly hasonlag erdő kozott épült. E’ gyüjte- 
ményrészek nincsenek ugyan olly roppant alak' 
zatban létesítve, de azért szembetűnő a’ hason
latosság. A’ nagy Condé’ sőt talán a’ Montmo- 
rencyak’ hiúsága i s : mindenben az udvart kö
vetni , szintazon fényes mén-akollal, szintolly 
számos udvari szolgákkal bírni, vele fényben ve
télkedni , sőt néha a’ pompásban és költségesben 
felül is múlni, az udvarnál gyakori becsféltést 
gerjeszte. így XIV ’s XVdik Lajos, kik e’ fény
űzés miatt titkon nehezteltek, csak egy vagy 
kétszer látogatták-meg a’ Condé herczegek’ lak
helyét. —  De bár miként legyen a’ dolog, most 
midőn az uraságnak mindezen tündérkedő fénye 
elenyészett, most midőn nincs udvar ’s udvari 
nép többé, nincs nagy király Versaillesban, nincs 
Trianonban, valamint Chantillyben sincsenek nagy 
herczegek : még is e’ vár-tér folyvást csudálatra 
méltó helye marad a’ nyugalomnak ’s nagyság
nak. Rajt a’ nemes-uri csöndes élet ’s hősi vesz- 
teglés terjeszti fátyolét. Ott most is minden: 
tündéres tájkép, mezei virány, víz-tükör, zöld 
pázsit, magány és illatgőz.

Nord gróf— később Iső Pál orosz császár —  
beutazván Európát, eljőve Francziaországba is. A’ 
párisi udvarnál szóba hozák Chantillyt, ’s a’ ven
dégnek kedve jött azt meglátogatni. Condé her-

czeg akoron őseinek teljes fényében állott. Ő úgy 
fogadé a’ királyi vendéget, mint őt a’ nagy Con
dé a’ rocroy-i ütközet után fogadta volna, mint 
XIV Lajos a’ nagy Condét fogadá: borostyánnal 
kezében. Az elfogadás fönséges volt; hidegnek 
látszék a z , de Condé úgy akará; az unalom, 
melly a’ grófot itt körülvevé, szándékból ’s ki
dolgozott terv után eredett. Az asztal, sétálás, 
játék után is még folyvást szinte azon unalom te- 
ríté ónszárnyait, melly az ebéd alatt, sétálás és 
játék-közben uralkodott. Ekkor a’ herczeg, hogy 
az estidő kellemesbben folyjon-le , a’ grófot va
dászattal kinálá-meg erdejében. E’ meghívás, 
estve tiz órakor ’s a’ legkomolyabb arcczal elő
hozva, álmélkodni készté a’ vendéget; ő nem 
hihete füleinek ’s azért ismételteté az ajánlást. 
Nem akarván a’ tréfát megrontani, abban mege
gyezett; azt azonban nem is álmodé, hogy sötét 
éjszakán egy vadkan-vagy szarvasvadászat’ szán
déka valólag értessék.

A’ herczeg int ’s a’ lovak azonnal nyergel- 
ten ’s felkantárzottan teremnek a’ ménudvarba, 
a’ vadász-ebek ÖsszefüzÖtten állnak künn , a’ lán
csások mind talpon ’s felkészülve. Komornyikok, 
csatlósak, vadászok ’s a’ t. mind lábaikat a’ ken
gyelben tartják. A’ vadászkürt harsan : a1 Condé 
herczegek ’s Nord gróf nyeregbe szöknek; sőt 
még néhány dáma is feláldozza éjjeli nyugalmát 
’s merész a’ kalandor vadász-sereget kisérni. Az 
est kellemes ; a’ teljes hold ezüst tiszta fényével 
bájlón folyja-be körösleg a’ gyönyörű erdőket; 
egy széles gyöptenger terjeszti vad fuszagat. az 
éjben ; egyideig némán haladnak rajta a’ lova
gok. A’ kutyákon ’s lovakon vehetni észre a’ csu- 
dálkozást; látják, hogy a’ vadászat’ parancs
szavára olly órában veretnek-föl nyugalmokbul, 
mellyben minden alszik, —  magok a fák is. 
Fának, hortyognak a’ lovak, keresik szerte a’ 
szokott napfényt, a’ szokott fris reggeli harma
tot; ők nem lelik-fel azon hangtömeget, melly 
nyerítésből, kopó-csiholásból ’s kürtharsanásból 
vegyülten máskor a’ kék levegőben viszhangzott, 
láthatni rajtok: mint nem tudják, hogy hova ’■
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milly vadászaira mennek most* Félénken, mint 
minden állat éjjel, léptetnek-el a’ szép gyep
szőnyegen ; a1 kutyák fülkonyitva ’s orrukat a’ 
földön vontatva nem tudják, mint találjanak 
most vadra egy szelne!, mellyet nem ismernek , 
melly legkülönösebb kigőzölgéseket hordoz szár
nyain ’s mellynél lehetlen nekik vad után szágul
dozni« —  Mert minden alszik; a’ vadkan mocsá
rok' nádasában , a’ szarvas az elne'nmlt madarak 
közt, csöndes égbolt alatt. Az ege'sz vadász-se
reg már tova hagyá a’ vár’ kapuit; kétszáz főből 
állott: ur e's szolga. Ennyi embert számlált rend
szerint a’ Conne'table’ nagy vadász-kisérete. Most 
a’ kürt megharsan.

Egyszerre egy kis csillogás látszik ’s utána 
ke't, húsz,száz ’s ezer illy fény villan-ele'; húsz le'pe's- 
re látja az ember maga előtt, egy mérföldre 
körösleg, jobbra, balra ’s mindenütt. Az erdő
nek ezer hajtása, görbülete, ezen 30 — 40 órá
nyira elágzó hullámvonalok meggyúlnak ’s fellán
golnak ; a’ csoportos sűrű fe'ny, mint valamelly 
tüz-folyam kigyődzik-el a’ távolba : ezek azon utak, 
mellyek az erdőt keresztül metszik, inig egy sza
bad ne'gyszögü te'rponton vagy kereszt-uton egy 
óriási nagy csillaggá folynak össze, hogy innét 
viszont elláthatlan messzese'gbe löveljék fe'nyár- 
jokat. A’ napnak nincs illy szörnyű kiható vilá
ga. A’ falevélen ’s levél alatt szintazon reszkető 
fények, szintazon világos tiszta fényhuzások a’ 
mellékágakon, mint midőn a' tüzes nap nyári 
délponton áll. ’S e’ mesterséges napsugárnál föl- 
ébred a’ madárnép , szárnyaival csapkod ’s éne
ket zeng; a’ szarvas megmozdul a’ bokorban, ’s 
a’ vadkan iszap-ágyából előront. Az ebek csihol
nak ’s a’ lovak ismét biztosan ügetnek a’ tündér 
pályán szerte. A’ vezérkutyák a’ vadak’ tanyáira 
törnek, fülök meghallja a’ szarvas’ kiáltásit, 
megérzik nyomát a’ földön , megismerik az Örvé
nyes vonalt, mellyet az, a’ vízben húzott.

Lehetetlen leírni : mennyire lepeték-meg 
Nord gróf, midőn ezen erdőt, melly közel nyolcz 
ezer hold terjedelmű, mint egy palotát fejdelmének 
születése’ napján, kivilágítva látá. Ez volt azon 
pillanat, inellyben ő szokott franczia nyájasság
gal az éltesb herczeghez fordult ’s e’ szavakat 
monda : „Eddig engem a’ királyok mint barátjo- 
kat fogadtak, ma Condé engem úgy fogad mint 
király.“ — Ezen tündéres világlat szurok-fák

lyákkal eszközölteték, mellyeketa’ herczeg’ alatt* 
valóji kézben tártának. Minden tizedik lépésre 
egy paraszt állott Condé herczeg’ livréejében, 
mint mozdulatlan ’s mereven fáklyatartó. Nem 
említvén a’ fő és mellékjárásokat, helyezze ma
gát csak valaki az erdőnek ama’ nagy űtkerekébe, 
inellynek neve ,,la Table“ ; azon térpontra t. i., 
honnan tizenkét erdei ut (a’ legrövidebb egy órá
nyira hoszszant) ágozik-el , ’s számítsa imígy 
össze a’ jobbágyok’ tömérdekét, kik a’ condéi 
házhoz tartoztak.

De lássuk a’ vadászatot. A’ szarvas fölve- 
reték fektéből, ’s most e’ nézőjáték, melly nap. 
világnál is mindenkor uj és bámulatos, a’ fáklya
fény által leírhatatlan íündérbájt nyere. Lovak, 
ebek, vadászok, a’ mint össze vissza szállongtak, 
egy folyvást változó színjátékban tüntek-elő ; e’ 
színjáték fekete zöldből ’s világos vörös fáklya
fényből vegyült, ’s a’ tárgyakra majd vakító 
tisztán világított, majd a’ szurok’ füstgomolya 
közt rózsa-piros fényvonalokat tűzött, majd az 
alakokat ismét mély árnyakba meríté. A’ szar
vas kénytelen sebes iramlással a’ tüzfények’ so
rain alá szökni, mellyek szemeit két oldalról va
kítják, szorongtában néha jobbra tér, néha bal
ra, ’s hat embert, hat fáklyát földre sújt: de 
folyvást uj szolgarendekre, uj jobbágy-sorokra 
bukik. Szegény szarvas ! Milly iszonyú szökések
kel ront tova, mint repül, noha egész sereg 
kutya csügg oldalán, noha a’ lovak, neki szint
úgy kutyák, csak hogy nyerítnek , noha az em
berek, neki szintúgy kutyák, csak hogy beszél
nek, mindenütt nyomon követik ’s nyakán te
remnek; ő sebesen mint szél, gyorsan mint gon
dolat fut e’ kutyák’ lovak’ ’s embereknek előtte; 
hasztalan! ő ki nem menekhetik abból, a’ minek 
vége nincs ’s a’ mi mozdulatlan áll helyében : — 
ki nem menekhetik a’ fáklyások’ elláthatatlan 
soraiból. —  A’ szarvas ismeri a’ Conne'table* út
választóját, most reá emlékezik, egy órányira 
fekszik e’ helytől; —  már ott is van, egy fu
tamban szökik által a’ kő-asztalon , melly ezen 
erdei négyszögben 50 terítéknek (Couvert) he
lyet ad; de az erdei négyszög is fáklyákkal van 
körülvéve. Most viszont az abrevoiri útválasz
tóra gondol, talán ott szabadulhat üldözői elő l; 
oda siet tehát, de itt is vakító tüzláng minden. 
Most pedig nem fut többé, hanem repül mint
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szárnyas nyíl —  a’ tavak fele. A’ chantillyi er
dőben öt tó van, — fölse'ges víztükrök, mellye- 
ket keskeny töltések választanak egymástól. 
Napfényben egy, öt gyémánttal kirakott verthez 
hasonlitnak, mellyen mint diszkapocs Blanca ki
rályné’ vára emelkedik, —  Blanca királyné’ vá
ra az ő két tornyával, melíyet a’ revolutio le
rombolt és szélmalommá változtatott. Lisztes 
zsákok állának későbben ott, hol a’ Montmo- 
rencyak’ , Boutelliers-ek’ , a’ régi senlisi grófok’ 
fegyverei függtek. De a’ tavaknál a’ kutyák már 
megelőzék a’ szarvast, ’s itt is mint mindenhol, 
sorfáklyák lángolnak. Fölségesen ragyognak visz- 
gza a’ biborszinű víztükrökben a’ szokatlan csil
lagok, mellyek a’ parton állnak ’s csupán a’ fö
löttük elvonuló füstfelhőktül néhány pillanatra 
homályosulnak-el. A’ szarvas a’ vizbe veti magát 
’s elszánt merész ugrásának örvényező hangja el
hal az előrobbanó lovak ’s kutyák’ zajában. Fe
ledhetetlen látvány lehetett, midőn a’ herczegek 
’s számos kisérőik lóháton e’ lángveres víztükör 
előtt megállapodtak ’s a’ szarvas’ tőrbekerültét 
’s elhalását nézték. —  Minden veres fényben mu
tatkozott: víz, ég , vár, lovag, dáma, ló és ku
tya, közel és távol körösleg minden csupa vörös 
lángfény.

Ezen ünnep többe került egy millió franc
nál; de iNord gróf legalább egy vadászatot látott 
fáklyafénynél. A’ várban azalatt a’ vadasz népet 
fényes vacsora várá. A’ megvendéglés egy sátor 
alatt történt, inelly e’ különös ünnep’ jelképeivel 
vala díszítve. Szarvasszaruk tárták a’ zöldbár- 
gony-kárpitokat ’s azoknak nehéz redő/,étit. Va
csora’ végével, midőn a’ szakácsok és pincze-mes
terek —  kik a’ condéi házban tudományok vé
gett mindenkor legnevezetesbek voltak — minden 
varázs mesterségüket kimerítették, a’ herczeg 
az orosz vendéghez fordult ’s imígy szólt: ,,Mit 
gondol, Gróf ur, hol van most?“ —  ,,En úgy 
gondolom —  válaszol a’ vendég —  hogy Gon
dénak a’ legvendégszeretőbb herczegnek palotá
jában, és pedig leggazdagabb termében.“ — E’ 
szavakra a’ kárpitok felvonulnak, a’ sátor két 
oldalról megnyílik ’s Nord gróf —  eláinul! mert 
a’ vár’ mén-aklainak közepette látja magáti Há
romszázló, mindegyik saját állóhelyén; —  egy 
része nyerít, másik zabban túr, vagy lábával a’ 
padlaton kapar vagy tombol ; mindegyik mellett

egy lovaszszolga: ’s ez rekeszti-be az ünnep’ tün- 
déres képét. *)

Minden esetre csudálatos ötlet vala, Orosz
ország’ jövendő fejd elmét egy ménakolban ven- 
dégelni-meg. De a’ chantillyi várnak ménaklai 
a’ franczia épitménycsodák’ egyike. Tekintse 
bárki annak nagyságát, pompáját, merész bol
tozatit: semmi sem mérközhetik vele. Midőn a’ 
herczegek bujdoklásikból a’ franczia földre vissza
tértek ’s őket szelíd kímélésből váruk’ tekinteté
től, mellyet a’ fekete had pusztitásival megláto
gatott, vissza akarák tartóztatni, kérdé Condé 
herczeg hevesen : >,Meg vannak ménaklaink ki
méivé?“ —  ,,Igen, Monseigneur !“ — „Most —  
kiálta-fel örömmel —  nyugottan hallhatok min
dent; most semmi sincs, a’ mi engem megzavar
ni képes volna.“

K Ö N Y V J E L E N T É S .

Alulirt bátorkodik teli torokkal föllármázni 
a’ magyar olvasó közönséget, ’s fölkiáltani a’ 
két Magyar Hazának mind azon dicső halhatat
lanság után gebeszkedő tudósait, kiknek gyakor 
homlok-izzadás közben készült tetemesb, vagy 
csekélyebb munkáik, —  vagy idomtalan erőködés 
után született —  töhbnyire alkalmi és tisztelkedő 
rimzeteik; részint a’ pórnépi grammatikátlanság, 
részint a’ bennök uralkodni szokott — hitván — het- 
vén, —  való —  lévő, ’s több e’féle hónalj-mankókon 
döczögő kör-íratu (periphrasticusj avas sztíl miatt, 
semmi, honunkban ez idő szerint divatozó év-hó- 
’s hétszaki folyóiratokban föl nem vétettek, ’s 
ennéifogvást az örök kéziratban maradás’ iszonyú 
veszélyében forognak, hogy ő, — egyrészről az 
imént érintett munkák’ tudós szerzőinek égető 
dicsvágyaik’ csilapítására , másrészről a’ jelenleg 
el hatalmazott nyelv-újitás ellen zúgolódó , ’s a’ 
cselédházban szerzett anyai nyelvtudomány mellett 
vitézül megátalkodott olvasó ’s nem olvasó közön
ség’ vigasztalására, egy éj-szaki folyóírást szán-

*) E’ példás vendégszeretet illően jutalmaztaték-meg. 
Midőn a’ revolutio Condé herczeget hazájából száműz
te ’s bujdokló sorsa tartományról tartományra ót egész 
Oroszországig vitte, megemlékezék 1. Pál azon ven- 
degszeretetról, mellyel a’ herczeg őt mint Nord grofot 
egykor fogadta; számára a’ „Tschernitscheff“ palotai 
egészen a’ chantillyi i/.lés szerint késziteté-el, udvar
ló szolgáit a’ herczegi livréevel ruhaztatá s a kapu 
felett aranybetilkkel diszeskedett e’ fölirás: „Hótel
de Condé.“
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dékozik elkezdeni ezen, tervének pontosan meg
felelő czím alatt: ,,A’ Ba g o l y “. —  Mellyben 
minden fölebb említett minőségű magyar dolgo
zatok, legkisebb válogatás nélkül illő .helyüket 
találandják. — A’ kötetek sötét borítékban, ’s 
kietlen leveleg (foliant) idomban; mihez képest 
a’ legtömérdekebb ángol újság is csak mint uj- 
nyi naptár (Fingerkalender) fognak megjelenni, 
—  ’s ennélfogvást a’ szerkező merész remélni, 
hogy e’ folyóirat Sas testvérére árnyékot vetend. 
Az első éjszak, melly csak a’ múlt januárban 
került müveket foglalja magában ’s néhány száz 
ivre hízik, már sajtó alatt nyög. Ajánlva van, 
(mint a’ többi következő is mind) ama’ nagy asz- 
szonynak , az Éjnek , kinek jól talált mellképe az 
első fekete lapon sötétlik* —

lily jótékony irányzata mellett a’ Bagolynak, 
minél több előfizetőkkel, (kiknek érdemes ueveik a* 
hátul só fekete lapra fognak olvashatlaníttatni), 
méltán hizelkedik már eleve magának a’ szerkező

Sz. Imre.

A’ F A L Á B C S Ó S  V Á N D O R .

Kevés idő előtt egy hajós-legény érkezék 
Münchenbe, ki hiteles bizonyítványokból megmu
tató , hogy ő f a l á b c s ó k o n  (Stelzen) rendkí
vüli sebességgel már több nagy utakat tőn. Mi
vel néhányszor Görögországban is volt, tehát O 
Fölségének a’ bajor királynak azon ajánlást tévé, 
hogy négy hét’ elforgása alatt Görögországba 
megyen ’s onnan ide vissza is tér, ’s Neki fijától 
Ottó királytól leveleket hozand. Hogy ügyessé
gének egy kis próbáját adhassa, egy nap, reggel 
nyolcz órakor lábcsóin innét Augsburgba indult, 
’s miután ott magát jelentette, délután 4 órakor 
ide ismét visszajött (Augsburg tizennyolcz pos
ta-órányi távolságra fekszik Münchentől). Mar- 
tzius’ Skán elhagyta Münchent ’s Ú Fölségétől 
levelekkel ’s egy fő uti-bizonyitvánnyal felkészül
ve, most Görögországba lábcsóz. Az ő vándor 
podgyásza egy térdig érő, viaszosvászon köpö
nyeg, élelme tej és kenyér. O kis termetű de igen 
vállas ember. Angliában már sok és nagy pénz
beli fogadások nyerettek-meg sebes utazásin. 
Egy l é p é s t ,  mellyet lábcsón tesz , öt közönsé
ges lépésnek számít. Münchenben különös figye

lem van mostani utazásának sükerére , mivel 
szárazon megy Görögországba ’s következőleg a’ 
legmesszebb utat kell választania. Sokan aggód
nak érette a’ számos rabló csoportok ’s ragadazó 
vadak miatt; mindazáltal ő nem ismer félelmet 
’s a’ mint mondja, már többszer tett illy nagy 
’s messzeutat ’s mindenkor a’ legkedvezőbb sze
rencsével.

T Ü K Ö R - G Y Ú L Ö L É S .

Suwarow az öreg táborvézer annyira irtózott 
a* tükröktől, hogy azokat mindenütt, hol szerét 
tehette, izekre töreté, vagy ha ez hatalmában 
nem állott, rögtön kereket oldott, azaz: futásnak 
eredt. Ha valaki őt vendégül hivató magához, 
minden tükröt a’ termekben be kelle vonni vagy 
félre takaritni, különben a’ táborvezér egy szö
késsel viszont az ajtón kivűl termett. „Nem aka
rom magamat látni —  így szólott közönségesen 
meghitt barátihoz — ugy állok magam előtt, mint 
egy fonnyadt vén kubó!‘" —  Igazán mondhatni , 
hogy indulatosabban kívánt ifjúnak látszani, mint 
akármelly aggastyán szüzecske. Már csupán e’ 
puszta szavakra i s : öreg ,  ősz ,  vén arczát re- 
dőkbe gyüjté, ’s a’ legéktelenebb torzvonások 
által jelenté irtózatát.

A N E K D O T Á K . 1
Bizonyos Angol lóháton egy vendégfogadóba 

jőve, ’s mivel igen hideg volt, olly közel ült a’ 
kandallóhoz, hogy mielőtt észrevenné, csizmái 
elégtek. Egy a’ jelenvoltak közül hozzá megy, 
’s kezével lágyan vállára vereget , mondván: 
,,Uram, mindjárt elégeti sarkantyúit.44 — „Talán 
csizmáimat érti Uraságod?'4 —  „Mentsen isten! 
azok már elégtek.4’

Nagy égi háború’ idején egy falu’ csapszé
kébe ütött a’ mennykő. Elrémülten rohant egy 
paraszt a’ korcsmaházból az udvarra ’s kiáltozó: 
,,Emberek ! az isten’ szerelméért segítsetek, en
gem  me g ü t ö t t  a’ me n n y k ő . 44

REJTETTSZÓ.
Testem’ két elsője csak enged, csak szolgál,
Két utolsóm’ tiszte birálgatásban áll;
Lárma közt és lárma által lón kezdetem ,
11a ujitnak , sokszor megszűnik életem.

A’ 24dik számbeli rejtettszó: Bérez .

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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26 szám P e s t ,  martzius’ 30dikén 1833.

S O N E T T E  K. #)

a ’ l  a n i ’ m u-s á  J 4.

SL« ősi szent homály’ rideg bálványa!
Az uj nap’ fény-mosolygó reggelén,
Átküzdve a1 rémek’ vak éjjelén , 

iÜdvet hoz a’ föntebb ízlés’ leánya.

Nem ismert dalra kél e’ kert’ viránya,
■̂ Vlelly zsibba !oit bús babonák’ telén ;
N yit-é, mit kértem esdő szívvel én,
Kokon kebelt e’ táj’ sötét magánya?! —

Miért pillogtok ősz szakállasok ,
Lángzó szemekkel vad boszút lövelve,
A* moh-fedett templom’ goth-ormain?

Az éj fut! ajkam’ zsenge csókjain,
Fény-élet ébred, biztatón feselve ;

•Kitelt időtök — ősz szakállasok ! —

H O N -  V Á G Y .

Bús köny remeg feléd esdő szememben 
Hon! keblem olvadoz hév lángjain;
Feléd lebegve est’ fuvalmain 
Yágyim röpülnek csöndes énekemben.

Midőn bájképed tűn-fel képzetemben,
‘Emlékezet’ bíbor homályain :
Ringatva szebb korom’ kéj-álmain,
Nem földi fény hajnallik életemben.

Egykor, ha elhal e’ lant’ zengzete,
’S enyészve rezg el csöndes éj’ homályán,
Mint lágy zephír’ ambrás lehellete:

Emléked a’ remény-övezte pályán 
Nyugalmat ’s kéjt-lehelve, mint Auróra,
Intsen lágy álmot a’ vég szunnyadóra!.

A'z—y.

V Á N D O R  L O V A G O K .

A’ középkor’ szellemét ’s a’ lovagok lelki 
tulajdonit sehol elevenebben feltűnni nem láthat
juk, mint 'á vándor lovagok tetteikben ’s rémle-

*) Még egy pár kedves zengzet a’ jelenévi debreczeni 
„L an t14 ból.

tes inségikben. Ezek szintolly régiek valának , 
mint maga a lovagkor; de azon czél szerint, 
mellyet tetteik’ elébe szabónak, különbözők. Bi
zonyos tág értelemben minden lovag vándor volt; 
mert így neveztetének mind azok-, kik hónukon 
kivűl nem csak határozatlan szerencse-kergetők, 
hanem bizonyos helyeken és csatákban hősnevet 
kivini akarók valának. így a’ Boucicant marsai’ 
történetírója mind azon utakat ’s táborozásokat, 
mellyeket e’ híres lovag bajtársival Prussziában 
’s a’ török földön tett , vándor bujdoklásoknak 
nevezi; ’s azt írja, hogy még Amurat török szul
tánnak is ajánlá szolgálatit olly föltéltel , hogy 
keresztyének ellen harczolnia ne kelljen. A’ szó’ 
szorosb értelmében vándor lovagok valának, kik 
elnyomatott özvegyek’ , árvák’, szüzek’ segedel- 
mire, hatalmas tolvajok’ ’s haramiák’ kiirtásira 
több idegen országokat összekóborlának, hogy 
azon ünnepélyes fogadásukat, mellyet a’ lovagi 
rendbe lett fölvétetéskor tevének, betöltsék. Ván
dor-lovagi névvel tisztelteiének meg végre azok 
is, kik szeretőjük’ parancsára, ön hála-érzelmik’ 
bebizonyitásira tartományokat bujdosának össze, 
hol imádottaik’ szépségét ’s fő erényit minden két
kedők ellen karddal oltalmazák.

Azon vándorlovagok, kik az ártatlanság’ 
védletére ’s az eltiprottak’ szabadítására indultak, 
egy belső rendet alkotónak a’ lovagi rendben ’s 
magokat a’ kerek-asztal’ vagy Arthur király’ lo
vagjai maradékinak és utánzóiknak tekintek. A‘ 
régi lovag regék úgy fostik a’ kerek-asztal’ lova
git , mint emberszerető ’s bátor szerencse-vadá-'O T
szokat, kik az óriásokat, a’ ragadozó erőszakos 
lovagokat mindenütt fölkeresték ’s kiirtották, 
kívánván a’ földet az ártatlanság’ ’s erény’ illy 
gonosz ellenitől tisztítni. —— Azon helyek, vá
rak, hol e’ lovagszörnyek ’s óriások lakoztak, 
csudálatos nevüek voltak, mint: fájdalmas torony, 
sötét vár, csalárd szeretőknek völgye, veszett 
híd, szerencsétleu ágy, átkos erdő, négy szűz’ 
börtöne, kárhozat’ pokla , csudás élő-fa , halot
tak’ vára ’s t. b. ’s ha illy veszélyes helyekből 
szörnyeket kiirtották, igazságos, jószivű lovagok-
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íiak adattak által Vakkor előbbi irtózatos nevök. 
helyett szebb nevet nyerőnek, mint p. o. a’ ve
szett hid ezt: feltalált híd; a’ halottak’ vára 
ezt: hölgyek’ vára. — Ha szinten e’ helyek V  
várak csak a’ lovagkor’ szellemeben költött dol
gok valónak, még is szép bizonyságit adják an
nak. hogy a’ vándorlovagok eleinte épen. olly 
jóltevők ’s a’ törvénynélkülí időknek szihtolly 
természetes és üdves szülötti voltak, mint Her
kules, Theseus V  a’ görög mesés kornak egyéb 
hősek

Mind azon vándorlovagok, kik magokat Öz
vegyek’ árvák ’s más szenvedők" szolgálatira 
szentelék, rendkívüli elsőséggel 7s kedvező tisz- 
Telkedésekkel bírtak. Mindenütt különös szeren
csének tartatott őket befogadni., megvendégel^ 
ni , szükségiket is kielégitni, legkisebb fizetés 
vagy dij nélkül. A’ városokban különös vendégfo
gadók voltak számukra, hol őket rangjok, szü
letésük ’s érdemük szerint fogadók, betegségik- 
ben ápolók, gyógyíták, ’s mikor tovább utaztak, 
szükségesekkel megajándékozták. Minden lovag
várat úgy néztek mint sajátjokat ; a’ nemes
asszonyok ’s lányok magok szolgálának körül tök 
’s a’ vártulajdonos tiszteleti álmélattal hallgató 
beszédüket. Még a’ klastromok’s remete lakhe
lyek is nyitva voltak előttük, hol vetekedve 
buzgott kiki szükségeiket kielégitni. Ha lovuk 
patkóját veszté, vagy fegyverükben ’s hadi ké- 
születikben valami megromlott, apródéik a’ leg
közelebbi kovácshoz folyamodtak, ki is tarto
zott, fizetés nélkül a’ vándorlovagok’' számára 
dolgozni, ’s ezért voltak ar kovácsok mindazon 
terhek és adók alul kivéve, mellyekre más mű
vesek köteleztetének. Ha a’ vándorlovagok se 
várost* se várat, se falut nem értek, egész lovagi 
készületben szabad ég alatt alvónak valamelly 
élőfa’ árnyában egy patak mellett, melly magok 
és lovaik’ szomját oltható. Éhes gyomrukat vagy 
azon kevés utravaló, melly t. i. apródaiknál ta
lálkozott, vagy egy akkor lőtt kis vad’, mint 
ürge vagy nyúl’ raegborsolt és sózott nyers húsa 
tölté-meg. Néruelly magányos és félre eső helyeken 
k» asztalok valónak, hol ar vándorlovagok hős 
vaesoiájokat. elkölthetők. Ilíy köz vendégszere
tet és szabadság mellett a’ vándovlovagnak soha 
sem volt pénzre szüksége; rendszerint mindaz- 
által drágakő'eket, aranyokat hordának magiak

kal, hogy valamelly ünnepi alkalomra vagy lovag*- 
viadalra díszesb hadi öltözetet szerezhessenek, 
mint millyenben vándorlóm szoktak. Valamint 
mindennel, mi e? nap alatt van, történtek, vissza
élések : úgy fájdalom ! a’ vándorlovagok sem- 
mindig valónak tettleg azok, a’ miknek látszot
tak; mert néha a’ helyett, hogy rablásokat, V  
elnyomásokat megszüntettek volna, ők magok, 
levének rablók, gyilkosok ’s  békezavarókká, ’s. 
csavargáshoz szokott éltöket mások’ romlására, 
folytatták.

A’ szerelmes vándorlovagok, ámbár annyi
ban hasonlítónak segítő bajtársikhoz,, hogy egy 
bizonyos tartományt vagy királyi udvart tűztek 
kalandozásaik’ czéljaul, hol szépeik’ kellemét hir
dessék ’s védjék, ’s hogy ők is szükség’ esetében, 
szabad ég alatt egy gyep-ággyal,’s valamelly kis 
vad’ nyers húsával megelégedtek: de ritkábban, 
voltak olly szegények mint azok; kevésbé vágy
tak ingyen élni, ’s rablók helyett derék, bátor lo
vagokat kerestek-föl, kik hasonló hévvel szálló
nak viadalra ön dicsőségük ’s istennőjük’ tiszte
lete mellett. Mindenik szerelmi vándorlovagnak, 
zöld hadi készülete., fegyvere ’s ruházata volt —  
zöldellő ifjúsága’ ’s virágzó erejének jeléül. Leg
többszer biz/onyos fogadások’ betölthetése végett 
indulónak vándor-pályájokra, melly fogadást lel- 
kesülésök’ hevében vagy ők magok tőnek , vagy 
imádottaik szabónak elejökbe. Galeazzi egy man- 
tuai nemes, kit Johanna, nápolyi királyné táncẑ - 
ra hivott, annyira elérzékenyűlt a’ szép de rósz 
hírű ’s történélinkben is isinéretes királynénak 
ezen tettén, hogy fogadást tőn: Frarvczia-, Né- 
niet-Burgund-Angol-Spanyol- és más országok
ban addig bolyongani, mjg két lovagot nieggyő- 
zend ’s azokat rabul királynéja’ elibe hurczoland- 
ja. E’ fogadást valóban teljesíté is, ’s két lova
got vive a’ királynénak, ki mindazáital őket sza
badon bocsátó. Megtörtént az i s , hogy kisebb 
viadalt adó lovagok, minden, velők küzdeni aka
rónak elébe szabók , hogy ha meggyőzhetik , a‘ 
győzedelmes’ hölgyének foglyává legyen , vagy 
pedig egy nagybecsű gyémántot adjon váll sag 
díjul.

Saintré' idejében (egy a’ leghiresb vándor
lovagok közül) egy híres idegen lovag jött Pa
risba , ki azon fogadást tevő, hogy kedvese’ tisz
teletére két arany gyűrűt, mellyek’ egyike jobb



karja«!:, másika bal lábszárait vala ’s? egy hosszú 
arany láncczal egymáshoz csatolva, öt e'vig fog 
hordani, ha addig egy ügyesb lovagtól meg nem 
győzetik. Most meg akarván próbálni : valljon 
nincs e Francziaországban olly lovag, ki őt e’ 
fogadási teher alól fölmentse, Brunsw.ich fegy-_ 
vernöke által kikiáltatá Parisnak utczáin, hogy ő 
kész minden lovaggal megvíni., ’s három drága
követ, egy gyémántot, rubint és zafírt, melly 
mindegyik háromszáz tallért ér, tesz-ki kiizdés- 
dijul, ha ellentársa is annyi érőt ad,, ’s ki a’ 
harcz’ három fő nemében diadalt nyer, azé legyen 
mindenik. Saint re' kedvesétől bátoritatva,, via
dalra szállt az idegennel, ’s a’ harcz’ minden ne
meiben mind lovon mind gyalog győztes löm.

(Vége következik.)
Fogaratsy Janpt.,

S Z E M Ü V E G .

Sokat hall a’ Szép-nem tőlünk szépet, eszest,, 
gyönyörűt, kecsest, elysiumba ringatót, melly- 
nek ellenét utóbb a’ pártatlan világban gyakran, 
igazabb valóságként keserűn tapasztalja; mi vir 
szont igen sokat látunk a’ szép nemben igézőt * 
bájolót, angyalit, elragadót, mit utóbbad a’ 
meztelen tapasztalás nem egyszer undokká, pok- 
lossá valósit. Úgy vélem: első> esetben korán 
sem a’ fül hibás , melly a’ szireni hangokat olly 
biven felfogja, másodikban sem a’ szem,, melly 
szinte csak tisztét teljesiti, hanem mindkettő
ben a’ két nem’ egymáshozi forró ösztönének 
esztelen nagyitó tüköré, mellyet egyedül hosszú 
használás homályosit-meg előbb, utóbb csorbít, 
tör, inig végre maradék darabjának amalgamája 
’s vele tiikörfénye lekopik; ’s többé puszta üveg, 
de mellyhől aztán szemüveg válhatik ,. egyszerű, 
nem nagyitó többé, nem kicsinyítő* az ész’ a’’ 
tapasztalás' szemüvege. Nem czélom e’ világos 
üvegcsét magasztalni, tudja becsét ki Fajta néz, 
hanem inkább némelly szakadékit hordani-fel 
annak, mit rajta a’ szellemgyóntató, ’s valót bá
nyászló közélet az asszonyi természetben lát. Kü
lönben is kerülhetleniil szükség ismérni tanulnunk 
az asszonyokat, ha velők boldogul élhetnünk édes, 
ha férfi-erőnket, és értelmünket fentarthatnunk 
kedves. Ok szirtek, rr.ellyekbe a’ világba lépő 
ifjú először ütközik, ’s ha nem elég erős, nem 
elég eszes ütközött élte1 hajóját ügyesen kor*
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mányozni , bizonnyal lemerül kezdett férfiságá-. 
ból, ’s erőtlen asszonnyá, gyávul, melly gondol
kozni,. bánni, művelni egyiránt képtelen. De 
hol tanuljuk őket kiösme'rni, a’ magas körökben 
valljon, a’ müveit világban, pipere-asztaliknál, 
vagya’ falun kün. egyszerű guzsalyaiknál ? Hosz- 
szas nézdelés után néhányat közülük, némelly 
fajaikat ismérni fogjuk, de az egész asszo nyi 
természetet soha* soha nem» Annyira távol van 
egy magas vagy divathoz alakult dámának kellő, 
rendes viselete, vagy egy más jól , szerényen 
növeltnek szemérmes, ártatlankodása a’ valóság
tól: mint kende (Schminke) természetes szilitől, 
vagy mint feszes* tömött, csinos szabatu ruha va
lóságos testállástól, igaz termettől. Legalább te
hát hogy közelitő ismeretekhez juthassunk, kün 
a’ falun , a’ mezőn, az egyszerű mesterkélteién, 
sőt durva természet közt szükség ebeli oskoláin
kat kezdenüsk, ’s utóbb a’ fensőbb, műveltebb 
körökben végeznünk* saját nemünkre rólok örök
ké hasonlítást húzva. Alapra ugyan egyiránt pél
dányul szolgál paraszt-leány vagy vesta-szűz , 
napszámosné vagy herczegné; de alakra, meilybe 
azon ugyan egy as&zonyi természetük idomult, 
Óriási a’ különség. Általában kecsök mindent fe
lülmúl * mi férjfinak kedves, csak annak édenes 
ihletét a* tőle válhatlan bábság ne hiúsítaná. 
Egyik kezökben rózsa, másikban tövis-csomó, 
mind a’ mellett hogy már a,’ rózsa’ szárán is van 
valami szúró; ’s illetjük őket, pedig mi nélkü
lük élni nem akarunk, mi halunk értök, azonnal 
egyiránt halmoznak-el mind rózsával mind tövis
sel, vagy később, mert a’ rózsa nem soká virít, 
egyedül az utóbbival. S kivált ti szebbek, ti csak 
gyötrelmünkre, látszatok; teremtve, mi se nélkü
letek, se veletek boldogul nem élhetünk: nélkü
letek fanyar létünk, veletek öröm-reményes ugyan, 
de csak reményes, mellette pedig veszélyes, mint 
aranyért kétes babákra kelő kalmáré. Minden 
esetre egy értelmes férfi az asszonyokat legfö- 
lebb csak kedves, szeretetve méltó gyermekek
nek tekintheti, kikkel mindössze is csak csevegni, 
nevetkezni, dévajogni lehet, ’s így komoly fog- 
lalatosságiból kövesse felüdülni;; soha, meg sze
relmesének térdei előtt sem, feledje saját etde- 
m ét, ’s ha legengedelmesb is irántok mint a1 
szelíd bárány, közben közben sugároztassa ált,  
hogy tettét meggondolva cselekvé. Ritkán für-
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teszik az asszonyok gerjedelmik’ vagy idegen 
kedésik’ okát, alapját; nálok szív beszél, szív 
tanácsol, szív határoz; az az: nálok érzelem vi
sel i értelem* vagy megfontolás’ tisztét. Innen nem 
csudálhatni: miért hajlékonyak, miért bizakodók, 
hivők annyira ők az olly férfiak iránt, kik nyil- 
ványos életben különösb, de láttokra közösb sze
repet játszanak, teszem: szinjátszók, katonák’ü t. 
mert az illyenek, főkép ha szónokok, érzelmikre 
rettenetesen hatnak, azokat felingerlik , ’s igy 
bizodalrnukat hajlandóságukat inkább birják. —  
Különös hogy ők becsülik saját erőtlenségiket, 
sőt erősek lenni szégyenlenek; és miért? nem 
csupán hogy ez által gyöngédek látszassanak, —  
az ő gondoskodásuk tovább terjed: t. i. hogy 
az részökre minden esetben mentségül fogyatko
zásul szolgálhasson , szükség idején pedig igazán 
erőtlenek lehessenek. Nincs könnyebb, mint sze
relemben járatlan lyánkát meghódítani: mennél 
kevésbé szokta valaki a’ csatázást, annál kön
nyebben lerakja fegyverét, előbb utóbb úgy is reá 
kerül a’ sor gondolják, tehát jobb jókor resig- 
nálni. A’ rút, vagy legalább nem szép asszo
nyok (tisztelettel mondva!) férjeiket sokkal heves
ben szeretik , mint a’ szépek : talán háladatos- 
ságból a’ férj iránt, ki jó szivüségéből a’ sok 
szép közt is csúnyát választott, vagy féltékenység
ből , nehogy valamellyik náloknál szebb, kecsesb 
férjében erősebb benyomást okozzon. —  Férfi 
hívebben őrzi mások’ titkait, mint önmagáéit: 
asszony ellenben hívebben sajátít, mint másokéit. 
—  Igen rendes, hogy az asszonyok egymás-közti 
tömérdek czivakodásik ellenére is azonnal barát
ságba , szövetségbe olvadnak, mihelyt valaki kö
zülünk őket általában bántja, bolygatja; beszél
jen csak az ember nemük ellen valamit, ők azt 
mindnyájan fogják érezni, fájlalni, holott rólunk 
férfiakról bármit szóljanak is, (oh, pedig men
nyit!) ritkán, vagy épen föl sem vesszük. Talán 
egy oka van ennek azzal: miért járnak az orosz- 
lyánok egyedül, ’s miért a’ juhok nyájastul ? 
Asszony könnyebben megbocsát mint férjfi, csak 
hogy a megbéküléssel ’s bocsánat-kérelmi nyilvá- 
nyos formulákkal hagyj-fel! mert ez inkább olaj 
tüzökre. E szempontbul: én szemüvegemen to
vább is nézni fogok , ’s elmondani, mit rajta lá

tandók, él vegyesleg, mit mások talán tisztább 
üvegeiken láttának; ’s ha, jó Szépek! pirongás 
száll majd ajkitokról mindenünnen fejemre, csak 
magyarul szálljon az , —  elérve czélorn!

Cs—dor.

D  E M O C R 1 T Ü S 1  C S E P P E K .

Hegykén dicsekvék egy bucsűleveles (obsitos) 
katona a’ falu’ zsidója előtt vitéz tettivei és nem 
tettivei, testén ide ’s amoda mutogatván újával, 
hogy kijelelje azon dicső sebeket, mellyeket ó ,  
mint mondá , a’ hazáért kapott *s gondoló : tud
ja mi nagy enthusiasmust költ ez által a’ zsidó
ban. De ez akkor is vásárról ábrándozván, imigy 
szólt a’ dicsekvőhez: Ej, éj János gazda! úgy 
hát a’ kend’ bőre  nem sokat ér?“

„No’s doctor ur! —  kérdé valaki egy itteni 
orvostól —  mit tart Kegyed a’ most itt csudate
vő jövevény magnesezőkrül ? hiszi-e, hogy van 
a’ mágnesnek ereje?“ — ,,Van bizony-válaszolt
ez redőkbe szedett homlokkal----van az az ereje,
hogy magához húzza az —  ar anyat . “

X és Y régi barátok a’ vásáron Összeakad
ván egyről másról beszélgettek. ,,Hallom , meg
házasodtál?“ kérdé X. — „Meg ám“ feleié Y .—  
,,Yolt e derék lakodalmad?“ —  „Volt bizony — 
válaszolt a’ nőszült Y —  még pedig ollyan, hogy 
5 akó borom fogyott-el ; —  de, hej bará
tom! ha v i s s z a  h á z a s o d h a t n á m ,  hidd-el, 
15 akót szívesen szánnék reá.“

„Ugyan miért híják édes bácsikám! az asszo
nyokat nálunk s z ép n e m - nek ?“ —  tudakozó 
a’ regényeket olvasni kezdő diák , anyabátyjától. 
„Azért édes öcsém ! — lön a’ felelet reá— mivel 
nyájas, szelíd S z é p e i n k ha férjhez mennek, fér
jeik’ parancsára rendesen , ,nem!“ -mel szoktak 
felelni.

Szekrénye*y.

R E J T E  T  T  S Z Ó .

I s k o l á s  g y e r m e k n e k  h a  j ö v ö k  n y e l v é r e ,

A B ab-bal kezdi nevemet tagolni;
Végtagom felszólít rombolók’ müvére. — 
Büntelen egészem hordón fog lakolni.

Badics litván.

A1 25dik számbeli rejtettszó: Szolgabiró.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ V Á N D O R  L O V A G O K .
( V é g e . )

Egy volt a’ legterhesb es veszélyesb foga
dások közül, mellyet bizonyos nemes szűz egy 
franczia lovagtól kivánt. A’ szép t. i. megigeré 
az őt imádó lovagnak, bogy önmagát kezével, 
szivével ’s egész vagyonával általadandja , ba 
harminc/ más Szép’ arczképét, kiknek imádóit 
irántai szereiméből győzi-meg, hozzá fogja hozni. 
A’ lovag elfogadá a* föltételt ’s istennéje’ akarat
jának teljesítésére paizsán hordozván annak arcz
képét, vándorolni indult. Mihelyt egy lovagra 
bukkant, ki kedvese’ szépségét saját szerelmese 
fölött megismérni nem akará, mingyárt kény
szerítő őt vele viadalra szállni, ’s meggyőzvén, 
szeretője’ képét és nevét istennője’ képe alá fös- 
tetni. Egy esztendő alatt harmincz meggyőzött 
lovag’ szeretőjinek arczképével tére-meg ’s elnye
rő fogadási diját.

Midőn egy lovag hölgye’ szerelméért mást 
viadalra idézett, ez mindig legnagyobb udvari- 
sággal ’s legszérenyebb tisztelettel történt-meg. 
A’ kihivó levélkében kére az istent, hogy azon 
lovagnak, kivel küzdeni akar, adjon becsületet, 
örömet ’s minden vágyait kedvesénél tölfse-be, 
de egyszersmind a’ lovagot is felszólító , hogy őt 
imádottjánál ajánlja. Ha a kihívatott a’ határo
zott időre és helyen meg nem jelent, egész ud- 
varisággal kérdeztetek: hogy talán elvesztő szé
pe’ kegyét,  vagy a’ szerelem-isten’ udvarából 
számüzeték ; mert különben illy érdemes lovag 
küzdő szándékával fel nem hagyott volna.

Mikép szoktak a’ vándor-lovagok kedvesik- 
től búcsút venni ’s azon ájtatos szerelmi gondos* 
kodás és tanácsadások, mellyeket nekik szépeik 
szivükre kötőnek, ismertetésére ide tesszük Sain- 
tré’ bucsuvételét. Midőn Saintré Németországba 
akara indulni, szokott jelt ada kedvesének, hogy 
eddigi öszvejövetök’ helyén jelenjen-meg. E’ jel 
abból állott, hogy a’ lovag jobb kezével szemét meg- 
törlé, mellyre a’ szép vagy egy tűt, vagy pedig egy 
fogvájót fogaihoz vive,mintha azokat piszkálni akar
ná. Ezen utolsó összejövetkor előmondá Saintré;

hány lovag es közlegény, hány fegyverhordozó, 
trombitás , apród , inas es lo lesz útjában vele ; 
azután megfejté a’ szinek’, devisek’, képek’ jelen
téseit, mellyek az ő és kísérői’ öltözetén, fegy
verin , vagy a’ lovak’ takaróin találtatnak. Mi
dőn hallá a’ szép, milly nagy csoporttal indul 
lítra kedvelt lovagja, ’s milly sokba fog az ke
rülni , egy nagy csomó aranyat ada neki úti költ- 
segiil , mint a’ király és királyné is hasonlólag 
nie8aj^nóékozák. Különösen kérő a’ lovagot , 
hogy minden mise’ végeztével ne mulassza el a’ 
következő áldást mondatni magára: Az ur áldjon 
és oltalmazzon téged; az ur világítsa arczulat- 
ját rajtad ’s legyen neked irgalmas ; fordítsa az 
ur arczaját feléd ’s adjon neked békességet ! É- 
pen ezen áldást viszonozd mindig —  mond tovább 
a szép midőn harczolni indulsz ’s ha erre szor
gosan ügyelsz , ’s magad’ mint derék lovag , vi
seled mindig, semmi sem fog neked árthatni. 
Ezt mondván olly könypatak árada szép szemei
ből, hogy miatta nem szólhatott. Ez annyira 
megillető az érte olvadó lovag’ szivét, hogy illy 
szókra fakada : ,,Felséges és hasonlithatatlan
istenné, szűm’ egyedüli uralkodónéja! a’ helyett, 
hogy az elválás’ kínjait könnyítetted volna, még 
sokkal mélyebben sebződ szívemet ’s már nekem 
egyéb nincsen hátra, mint innen távoznom ’s 
idegen tartományban meghalnom. Legyen isten’ 
akaratja! légy boldog egyetlen vágyom, egyet
len örömem ’s legfőbb jóm!“ A’ lovag e’ szavak
kal elfordula tőle; de a’ hölgy, kinek könyfor- 
rása szinte kiapadt v*la , egy mély sóhajtással 
visszakiáltá ’s a’ mélyen megszomorodott lovag
hoz igy beszéle : „Tudod barátom, hogy mi höl
gyek igen érzékeny és szánakozó szívvel bírunk, 
melly mindig elérzékenyül ’s mint viasz olvadoz, 
midőn kedveltünk’ sorsa forog-fenn ; de már is
mét erősödve érzem magam’ (Milly hamar!), ’s 
bízom istenben, hogy legnagyobb örömemre vissza 
vezérel karjaim közé. Légy jő kedvvel tehat, 
nemes barátom, egyetlen jóm, egyetlen gondo
latom ’s éltem’ és halálom’ legdrágább kincse! 
semmitől se rettegj, mert szerelmedért én is
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mindig boldog ’s jó reményben leszek. Mint lé
tedről azonban nekem ne írj , hanem királyném
nak, kitől mindent meg fogok érteni. E’ beszé
dek után megcsókold egymást a’ két szerelmes —  
mint a’ lovag’ történetírója mondja —  mérték és 
szám nélkül ’s minden csókot egy szívszaggató 
sóhajtás kisére. Ezen titkos gyönyörök’ , fáj
dalmas , édes érzelmek'' állapotában tölték éjfé
lig az időt. Midőn az óra tizenkettőt ütött , 
összeborzadának illy hosszú együttlétiikön, utó- 
szor csókolák-meg egymást ’s a’ búcsucsók alatt 
a’ hölgy még egy drága gyémánt gyűrűt vont a’ 
lovag’ újára.

A’ lovagság’ legvirágzóbb kora Francziaor- 
szágban volt a XlVdik század, ’s ekkor a’ ne
messég’ hatalma olly nagy, igazságtalan és féket- 
len tettei olly számosak valónak, hogy minden
nap panaszkodtak a’ király előtt azon nemes 
asszonyok és leányzók, kiket erőszakos szom
szédik eltiportak, kiraboltak, elragadtak vagy 
meggyaláztak. Valahányszor Boucicant marsai a’ 
lovagi rend’ főbb csillaga illy es panaszokat bál
lá , egész tekintetével pártfogoló azokat a’ király 
előtt. De a1 franczia királyok ekkor sokkal gyön
gébbek valónak, mintsem a’ hatalmas neme
sek’ zordonkodásit akadályozhatták volna. El tö
kélé tehát Boucicant marsai , hogy tizenkét más 
lovaggal, kiknek fejők egy királyi herczeg volt, 
összeállva , a’ szép-nem’ oltalmára egy rendet 
alkosson, mellyet a’ zöldpaizsu fejér asszony’ 
rendének neveze (de la Dame blanche a 1 escu 
vert) , melly rendbe most előre öt évre állának 
együvé. Alapító levelükben , mellyet egész Fran- 
cziaországban kihirdetének, kifejték ezen asz- 
szonyvédek önczéljokat, hogy t. i. ők minden szép
nek, ki segédökhez folyamodik, védletére siet
nek külön vagy egyesült erővel. Egyszersmind 
minden lovagnak tudtára adaták, hogy ha vala- 
melly fogadást tesznek, annak végrehajtásában 
ők segítségül leendnek , akármellyikhez folya
modjék a’ tizenhárom lovag közűi. A’ becsület
viadalt akármellyik elfogadja ’s a’ viadal’ helyét 
és biráját is kinevezi 40 nap alatt. De ha nem 
lel viadalbirót, tudatja a’ kihívóval, hogy arról 
gondoskodjék, ’s mihelyt mind a’ viadalhely mind 
a’ bíró tudva van, harmincz nap múlva a’ fejér 
asszony’ lovagja a’ kijelölt helyen leend , hol 
köszörűit éles fegyverrel életre ’s halálra kész

küzdeni, ’s azon föltétel alatt, hogy a’ meggy<5- 
zetett legyen a’ győzőnek foglya; azért előre ki 
lesz mondva azon pénzmennyiség, mellyel a’ fo
goly magát megválthatja. Ezen vándor lovagrend’ 
czímere egy zöld zománczozatu arany paizs volt, 
mellyen egy fejér asszony’ képe látszék; ezt jobb 
karjokra csatolva hordozók.

A’ vándorlovag’ ideálképét Cervantes fösté 
Don Quixottejában. Örvendhetünk, hogy nem
zeti történetink’ lapjai illyen szerte bolygó sze
rencse-vadászokat nem mutogatnak. A’ magyar 
hős honáért inkább lángola, mintsem puha szerei
mért ’s hölgye buzdítá őt a’ csatára. Vajha e’ 
honszerelem lángolna most-élő ifjainkban is!

Fogarassy Janos.

V I L L Á N Y ’ R Ö V I D  L E Í R Á S A .

Mintegy két órányira Siklóstól, egy magas 
hegynek, melly csúcsát több mérföldre láttatja , 
úgymint Harsány hegyének tövében fekszik Vil
lány. Kisded falu ugyan, mellyet se épületeinek 
szépsége , se magában valami kitűnő rend ’s kü
lönös belső dísz nem jelesít; de a’ mi fekkörét 
illeti, az olly gyönyörű és kellem-teljes, hogy 
az egész tájat méltán arany vidéknek nevezhetni. 
Bora igen nevezetes, ’s ez nem csak erős de 
orvosi erejű is; nem rég a’ járványgörcs’ szo
morú idején még Fráncziaországba is kivivék , 
különös annak sűrűsége, ’s a’ ki nem ismeri, 
könnyen föstöttnek gondolhatná. Második neve
zetessége a’ kőbánya, mellynek torkolatja az éj
szakra fekvő halomnak ormán találkozik; ’s így 
azon halom a’ mellett hogy a’ legjobb bornak, 
még kiilönszinű igen szép márvány-köveknek is 
termő helye. Alant a’ völgyben látni a’ legszebb 
kaszáló rétséget; hajdan sárfertő, most, miután 
a’ víz róla lecsapoltatott, a’ legjobb szénának 
dús mezeje: melly négyszeri kaszálást enged 
minden esztendőben. Végre Villány’ nevezetessé- 
gi közé még azt is számíthatni: hogy itt a’ szü
letett német gyermekek inár három év óta tanul
ják iskolában a’ magyar nyelvet, templomban 
felváltva énekelnek ’s imádkoznak magyarul, a’ 
mi különösen t. Krebesz József, helybeli plébá
nos és táblabiró ur’ nemes hazaliságának szép 
munkája, mint ki nem csak szelíd oktatással, 
hanem különféle ajándékokkal is édesgeti a’ gyér-
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inekek’ sziveit, ’s imi'gy ügyekszik a’ magyar 
növendékek’ számát öregbitni.

B o r o s tá t /  J .

MUHAMANNA’ (SANDVICH-SZ1GETEK’ KIRÁLYNÉJÁ
NAK) LEVELE KOTZEBUE KAPITÁNYHOZ.

,,Szeretlek egész szivemből ’s inkább mint 
magamat, és azért ki nem fejezhetem szóval, 
melly igen örülök, hogy még egyszer láthatlak. 
Te itt mindenben nagy változást fogsz találni. 
Mid őn Tamunach még életben volt, az egész 
vidék virágzott, de az ő halálával megszűnt 
a’ virágzás s e’ szigeteken a’ csöndes áldást leg
nagyobb rendetlenség váltotta-fel. Az ifjú király 
most Londonban tartózkodik, Karemaku és Ka- 
humanna távol vannak, és a’ vezér, ki távol- 
létökben helytartó , a’ népre kevesebb befolyás
sal bir , hogy sem képes legyen téged illőleg el
fogadni. O nem küldhet neked sem annyi tarrót 
sem annyi yamot és sörtvést, mint a’ mennyire 
talán szükséged lesz. Igen sajnálom , hogy a’ 
Movi szigeten levő nagy birtokim a’ tengerentúl 
olly tova fekiisznek; ha közelebb volnának, min
dennap bőségben volna sörtvésünk. Majd ha Ka- 
remaku és Kahumanna visszatérnek, ellátnak 
téged mindennel gazdagon. A’ király’ öccse is 
velük jő; de ez egy tapasztalatlan gyermek csak, 
ki még nem tudja különböztetni : mi igazságos , 
mi nem. Kérlek, öleld nevemben császárodat ’s 
mondd-ineg neki: milly különös örömmel tenném 
azt enmagam. De ah! közöttünk iszonyú nagy 
tenger fekszik. Ne feledkezzél, honosid’ szives 
indulatjába engem ajánlani. Mivel én szintúgy, 
mint te, k e r e s z t y é n  vagyok, hiszem megbo
csátod rósz írásomat. Az éhség kényszerít leve
lemet rekeszteni; és igy kívánom, hogy te is 
s ör t  vés  f e j e d e t  ( ! )  jó étvággyal költsd-el. 
Vagyok mindenkor királyi állandósággal a’ tiéd. 
— Mu ha man na.“

HÁZASSÁGI SZERTARTÁS INDIÁBAN.

Midőn egy leányzó Indiában éljegyeztetik, 
az mindenkor illy renddel megyen véghez: Ha 
az összeadás’ órája megjelent, a’ szent tűz Ra- 
wasiton fából meggyujtatik ’s egy Brahmine azt 
megszenteli. A’ vőlegény három teli-marok riská- 
sát vesz ’s a’ menyasszonynak fejére szórja; ha
sonlót cselekszik a’ menyasszony is vőlegénye

iránt. Ekkor a’ leányzó’ atyja, a’ jövendő férjre 
egy ruhát ad-fel ’s megmossa lábait; a’ meny
asszony’ anyja pedig vizet tölt hozzá. Azután 
az atya meg fogja leányának kezét, egy csep 
vizet önt tenyerébe ’s hozzá két vagy három pénz
darabot tesz e’ szavakkal: ,,Te többé nem tar
tozol hozzám, én téged egymásiknak adlak.“ Egy 
szolga készen tartja a’ tá l  i t ,  ez egy szalag 
vagy láncz arany-kapoccsal; a’ Brahmine ezt is 
megszenteli, a’ menyasszony kezeiből általveszi 
’s nyakába akasztja. E’ pillantattól fogva a’ há
zasság felbonthatatlan. Míg e’ szertartás végbe 
nem vitetett, addig mind a’ két félnek szabad 
vissza lépni ; de mihelyt az ugy nevezett tali 
fel van szentelve, a’ hölgy férjéhez tartozik.

C H Í N A I  R E N D E L É S E K .

1) Egy chinai császár illy tartalmú rende
lést bocsátott az Ítélő bíróságokhoz: ,,Minekutána 
a’ nedves évszakasz elmúlt, a’ nélkül hogy a’ jó
tékony , szükséges, esősézek megáldották volna 
a’ mi fő városunkat ’s birodalmunk’ határit ; tehát 
ezennel a’ fő büntető törvényszékeknek megha- 
gyatik : vizsgálják-meg az okokat, mellyek mi
att különféle időkben a’ vétkesek számkivetésre 
vagy más csekélyebb büntetésre Ítéltettek. Azután 
híven ’s lélekisméretesen adják tudtunkra: kiknél 
lehetne a’ büntetést enyhitni ; reményijük, hogy ez 
által majd a’ természet’ szive meglágyul, jóltevő 
malasztját az esőzést tőlünk *meg nem vonja, s az 
évszakaszok közé harmóniát hoz. Engedelmes
kedjetek e’ parancsnak és reszkessetek.“ Midőn 
ezt olvassuk, nem akarva is emlékeztetünk ezen 
imádságra: .,Bocsásd-meg bűneinket, valamint mi is 
megbocsátunk ’s a’ t .“ Egyébiránt a chinai tör
ténetben számos példa találkozik, hogy a csá
szárok kegyelmet osztottak a’ gonosztevőknek, 
reménylvén, hogy ez által az eget megengesz-
telik. f r t

2) A’ chinai császárhoz minapában tudósí
tás érkezett, hogy a’ Kiangnani hegyen egy temp
lom van, hová alattvalóji közül minden korból 
és nemből ezrenként sereglenek, ottan tömjén
nyel áldoznak,’s az isteneket segítségül híják. A’ 
császár e’ zarándokoskodást keményen megtiltot
ta. Az okok, mellyeken e’ tilalmat alapita , 
ugyanazok, mellyeket nálunk is a’ bucsujárások 
ellen nem méltatlanúl hoznak-fel, „IUy vándor-
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lások —  mond a’ császári tiltó parancs —  mel- 
lyek vallásos kötelességek’ szine alatt tetetnek, 
ölik az időt, fogyasztják a’ pénzt, veszélyeztetik 
a’ jó erkölcsöt, mivel a’ két nemen levők közt 
törvénytelen összekötéseket szülnek* Ennél fog- 
vást mindazok , kik illy társaságokat alkotnak 
vagy arra nézve pénzt gyűjtenek össze, nyomban 
elfogatni , ’s kemény büntetés alá vétetni ren
deltetnek.

A’ V Á L T O Z É K O N Y  ÖZVEGY.
Egy szép fiatal Angolné, ki özvegy ’s igen 

gazdag volt, Londonba jőve ’s egy estvén meglá
togató a’ színházat is , hol a’ „szép biinhödőu 
adaték; itt látta ő először Garrickot, ki ugyan 
ekkor Lothario’ fényes szerepét játszá. Az öz. 
vegy nem győzött a’ jeles színész’ játékán gyö
nyörködni ’s Garrick neki annyira megtetszett, 
hogy eltökélé magában: kezét adniannak, ki a’ 
nemes szép indulatokat illy művészileg utánozni 
képes. O tehát vendégül kéreté magához Garri
ckot, ’s ihleltében felfödözé neki szíve’ titkát ’s 
kezével kinálta meg. —  Másnap az özvegy ismét 
elment a’ színházba, hol a’ „windsori eszelős 
asszonyok“ adatának ’s Garrick most Falstaff’ ne
vetséges szerepében lépett-föl. Az asszony látván : 
milly híven utánozza itt viszont a’ gyáva, buta 
és gálád ember’ tulajdonit; ezen uj csalatás által 
úgy el idegenült szíve, hogy a’ jeles színészt 
többé látni sem akará. így vesztett-el Garrick 
nagy talentomának sokoldalúsága miatt egy szép, 
fiatal ’s gazdag feleséget.

PÓRSZOLGÁK ÉJSZAK-AMERIKÁBAN.
Ha az ember Ejszak-amerikában urat keres, 

az közönségesen illy renddel ajánlja szolgálat- 
jót: O belép a’ szobába, a’ nélkül, hogy kalap
ját levegye, kévéssé bólint fejével, széket vesz, 
kandalló’ torkához ül, néhányszor kotor a’ tűz
ben ’s végre de igen halkan következő húrt 
pendit-meg: „Kegyed uram ez és ez?“ —  Igen —  
,,Ugy hallom, Kegyed e’ jószágot megvette?“ — 
Igen —  ,,Hihetőleg, van egy segédre is szüksé
g e ? " — Nincs különben—■ ,,No’s , én nem vona
kodnám“ — Hogyhogy? — isUgy gondolom, hogy 
talán el is határoznám magam.“ —  Mint ért
sem ezt? — ..Mondom, hogy egy hónapig az ur 
mellett megpróbálkoznám, ha t. i. föltételimet

elfogadja.“ — Ekkor aztán előáll a’ föltételek
kel , ’s el lehet gondolni, mint csapnak azok 
túl a’ keresztyén mértéken. Mindazáltal az illy 
legények vajmi jól tudják, hogy az ur nélkülük 
el nem lehet ’s kénytelen akármelly kivánatikat 
is elfogadni.

K Ö Z Ö S  Z A V A R O D  ÁS.

Egy Franczia, ki az 1 81 2ki szerencséden 
expeditiobóIOroszországban visszamaradt ’s kit övéi 
már régen megholtnak gondoltak, véletlenül ha
za tér Semourba, hol feleségét egy másik férj’ 
birtokában leli. Csudálatos zavar keletkezik eb
ből! Az öreg férj nem akarja sajátjának fogadni 
a’ gyermeket, mellyel az uj férj őt megajándé
kozó ; az uj férjnek, ki most feleség nélkül 
marad, szintúgy nem kell a’ gyermek; a’ nő az 
egyiktől elszokva , ’s a’ másikat többé meg nem 
tarthatva — hajlandó mindegyiktől elpártolni, ’s 
a’ szegény fiú-gyermek npm tudja , kit nevezzen 
atyjának. — Itt a’ szomszédasszonyok, legjobb
nak tartják —  a’ haza-térőt arra kényszerítni : 
bizonyítsa-be, hogy ő húsz év’ leforgása alatt hív 
maradt hölgyéhez. Ha ezt nem képes megtenni, 
mondának a’ franczia komám-asszonyok, valljon 
miért panaszkodik? (Aehr.l.)

R E N D E S  V Á D .

Egy fogorvos Párisban fenyítő bíróság elébe 
idéztetett egy ifjú embert, ki neki 150 franc-ért 
áltengedé halála után fogait, ’s most vádolja őt 
a’ fogorvos, hogy neki tetemes kárt tesz, mivel 
az álfadás’ megállapított időhatára előtt fogait 
tetszése szerint kihuzatja; mondja egyszersmind, 
hogy ő az eladó’ állkapczájának nem csak egyet
len törvényes tulajdonosa , hanem e’ mellett még 
egyetlen igaz bírája is ; ő Ítélhet csak azon ese
tekről, midőn a’fogak közül valamellyiket kivenni 
kell ’s hogy csupán neki van joga ezen operatio* 
kát végbehajtani.

R E J T E T T  s z ó .
Fő nélkül nyelvünk’ mély álom-utáni derültét 
Eszközlé; ez utón tort a’ fő gyorsan előre; 
így az egész maga is lelkes szép szorgalom által 
Eldődink’ örökét már fénylőbb polczra emelte,
(Ezt kiragadta halál vm  rég szép férfi korában) 
Érdemükért hálás hon fris nefelejtseket éltet.

Neszteda István.
A’ 26dik számbeli rejtettszó: Abroncs .

Szerkezteti H e l m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N Y I L A T K O Z Á S
A Z

A U R O R A
1 K í NT.

Alább írtak, az AURORAnak eddig is na
gyobb részben munkatársai, tudtára adjuk a’ tisz
telt közönségnek , hogy mi egyedül azt ismerjük 
v a l ó d i  ’s K i s f a l u d y  K á r o l y t ó l  a l api -  
t o t t A u r o r á n a k ,  mellyet a’ boldogulttól Bajza  
meg annak életében általvett, ’s köz tudomás sze
rint mind akkor, mind azután két évig háborítat
lanul folytatott, ’s ezen túl is folytatni fog. Kinyi
latkoztatjuk egyszersmind, hogy munkáinkkal ezu
tán is e g y e d ü l  Ba j z a ’ A u r o r á j á t  fogjuk
segíteni. Czuczor. m.k.

Fáy András, m.k.
Kovács Pál. m.k.
Szenvey m.k.
Toldy Ferencz. m.k.
Vörösmarty, m.k.

KULTSÁR ISTVÁN’ EMLÉKE.

Az alakító szép művészetnek azon keve's re- 
meki közül, miket a’ lefolyt viharok utáni hosz- 
szas pihentéből esak most ébredő magyar hon is 
néhány közhelyen előmutathat, egy uj darabbal 
di'szesüle Pest sz. k. belvárosunk’ egyháza martz. 
23kán, midőn a’ minden hiv Magyarnál áldott 
emlékezetű Kultsár Istvánnak —  Ferenczink’ al
kotó kezei által hazai fejér márványban örökített 
— gyönyörű emléke a’ szentegyház éjszaki ol
dalában levő mellék-hajlók’ balfalában — egy kis
ded oltárral szemközt —  magának a’ derék mű
vésznek fölügyelte alatt beállittaték. Érdemi a’ 
megtiszteltnek, —  kinek hazája hő szerelmétől 
dobogott kebliből az élet’ leikével együtt költö- 
cött-ki nemzetiségi szelleme —  sokkal ismer
tebbek mindenki előtt, hogysem azokat itt elő
számlálnunk szükség volna. Emléke all egy más
fél öl magas, és mintegy ötödfél láb széles szép 
fejér márvány terűből (Platte), mellyen domború 
kiemelkedésben vagy magaslatban (bas relief) 
látszik egy síroszlopon .a’ dicsőültnek mellképe. 
Küloldalán az oszlopnak ez egyszerű emlékirat

all : „ Ku l t s á r  I s t v á n n a k  ,a* N e m z e t i s é g 
re b u z g ó  s e r k e n t ő n e k  k e s e r g ő  özve
gye .  S z ü l e t e t t  MDCCLX. M e g h a l t  
MDCCCXXVII1 “ —  Az oszlop előtt ül egy 
széken az özvegyi bánat képleg idomítva, görög 
arcz-testalkat- ’s könnyed öltözetben, jobbjával 
az oszlop’ párkányába fogódzva , mellyre bá
gyadt fejét hajtva, homlokával keze’ fejére nehéz- 
kedik ; — bútól Iankadtan csüggő balját térdein 
nyugasztva : hajfürtéi egyszerű kötőlékiből bon
takozva nyakán alá függenek ; az egész alak va
lami bájlú gondatlanságot képez, mintha mindent 
feledxe maga körül csak bánatának kívánna élni. 
A’ kesergő nő’ jobbja felől áll egy kis gyönyörű 
gyermek hasonló monorban (Manier) ölíözten, 
könnyeden egymásba vetett lábain , jobb kezével 
anyja’ térdeire könyökölve, fájdalmasan ’s félénk 
sóvár kíméléssel piHant-föl búslakodó anyjára. 
Önmagát az emléket szükség látni az itt művészi
leg kifejezett indulat-ábrázolhatásra. Vajha mély 
érzelmű ’s magas képzeletű Művészünk, a’ cano- 
vai ’s thorwaldseni iskolának e’jeles nevendéke, e’ 
nagy mester a’ redőzetben és legtisztább szobrászati 
sz üben , szép lelkének minél több illy szerencsés 
szüleményivei gazdagítsa honunkat! — Udveziilt 
Kultsárunk özvegyének azonban akár hitvesi tisz
telet ’s hála, akár hazafi keblii férjének dicsőit- 
tetése ’s általa viszonyosán önmagáé, emelteték 
is e’ márvány-emléket, e’ szép tette minden 
szempontból méltó magasztalásul ’s becs-di'szül 
szolgál. Az egésznél csak azt sajnálhatni , hogy 
kitűnő hely ’s kedvező világosság nem juta e’ 
szobrászatnak’s igy a szemlélőnek is , minthogy 
a’ helynek, hova szobrász-alakitványt iktatunk, 
nem szabad szűk ’s meddő világosságu, dugasz- 
rejteknek lennie, hanem tökéletes idomban nyílt
nak *s kiötlesztőnek. Ennélfogva, mivel kellő 
világíttatása ’s helyzete nincs e’ márványműnek, 
se kivántató szemügypontja szemlélőjének, bajos 
az egészről rhadamanthi azaz pártatlan ítéletet 
hozni. A’ gyermekfő azonban, hajfürtözete ’s a’ 
nő pongy’ola*egyszerű köntösének deli redőzete ’s 
balkeze kétségtelenül remek.
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ÚJÍTÁSOK AZ EMBERI HÁZ TARTÁSBAN.
Minél föntebb fokára emelkedek az ember 

a’ műveltségnek, annal több es több szükségé 
támadt; annál szembetűnőbb reformot tapasztalt 
először a’ főrangú később pedig polgári család 
körben a’ háztartás. Mi itt különösen azon újí
tásokról kívánunk szólni, meilyeknek kezdetben 
az az midőn létre jövőnek, méltán vagy nem, 
számos ellensége nyilatkozott. Mdly kévéssé is
merők ’s ismerik ma is bizonyos regényszerzők, 
képírók sőt historikusok is az elő-vilagban diva
tozott háztartást , különösen a’ találmányok’ ha
ladó rendét, midőn p. o. a’ Sardanapálok ’s Pha- 
raók’ vendégasztalit arany ’s ezüst kanalukkal ’s 
villákkal díszítik, midőn a’ világnak gazdagít már 
a’ Xdik században ékes hintákban ’s phaeton ko
csikban járatjak, szóval: midőn a'hajdankor’ ud
varit "s embereit Írásban és füstősben olly házi 
eszközökkel, kecs-árukkal ’s a’ t. latják-el, mel- 
lyek csak később századok’ találmányai! —  így 
p. o. először is említsünk valamit a’ v i l l á kr ó l .

A’ v i l l a  olasz találmány, ’s Angliában 
Erzsébet királyné alatt olly ritkaság volt, hogy 
Fynes Murison az ő nevezetes utazási napköny
vében bizonyos egyezkedést említ, mellyre a' 
hajó’ tulajdonosával lépett , midőn Velenczéből 
Konstantinápolba szándéklott utazni; ő világosan 
kiköté magának, hogy a’ kapitánnyal egy asztal
nál ülhessen, ’s hogy „ saját kanala, kése és 
villája legyen.“ Ezen utolsó asztali eszköz an
nyira ismeretlen volt, hogy szükségesnek tartá 
annak minőségét ’s mire használatát leírni. Ez 
—  úgymond —  egy fanyelű eszköz, mellynek 
két vas ága van, ’s különösen arra szolgál, hogy 
az ember vele a’ húst szorosan tartsa, midőn 
késsel azt darabokra metszi; ’s ugyan ezen esz
közzel vigye szájához azon étkeket, mellyekhez 
rendszerint igen illetlenül csak újaival nyul.“
A’ XVIdik s/.ázad’ végén még eldődink mindnyájan, 
miként a’ mostani Törökök, a hus-ételt puszta 
ujjal evék. Atalában az ő asztaliknál nem igen 
nagy tisztaság uralkodhatott, mivel minden cson

to t  és hulladékot az abroszon szertehánytak, az 
udvarié szolgáknak egy nagy fakésük volt, mel
lyel azután a’ piszkos, szétheverő maradványo
kat az asztalról egy kosárba kaparák. Német
országban a’ villával-élés már korábban divato
zók , jóllehet néhány szerzetes bu/gókodó vétek

nek nyilatkoztató, hogy valaki a’ húst máskép 
mint puszta újával egye. Méltó itt megjegyez
ni, hogy a’ st. mauri monostorban egy nagy ’s 
hosszú versenygés támadt az idősb és ifjabb szer
zetesek közt, amazok az ősi szokás, ezek pedig 
a’ villa-divat mellett harczolván. A’ \illákat ér
deklő sűrű czélzások, mellyek 1ső Jákob ’s Iső 
Károly’ kormánya alatt majd minden drámai köl- 
tész’ müveiben találkoznak, bizonyítják, hogy 
azon időkor a’ villával-élést még folyvást különös 
úri kényeskedésnek ’s botor ujdonzásnak te- 
kinté. —

Fogváj ó .  Ez úgy látszik, hogy a’ villá
nak valamivel ifjabb testvére. Hihetőleg a’ tisz
taságot kedvelő csinos Velenczeiek’ találmánya. 
Az Angoloknál ez is kezdetben, valamint a’ villa, 
nevetséges túlságnak tartaték, ’s a’ ki vele élt, 
rendszerint britt signornak vagy olaszított Angol
nak csúfolák. —

E s - e r n y ő k .  Ezek ötven év előtt még 
nem igen valónak divatban , csupán az azonkori 
Macaronik vagy Dandi-k, a’ mint ma a’ piper- 
kőczüket (Stuzer) szokás nevezni, lehetének bát
rak , a’ nép között nyilván megjelenni. Sok idő 
folyt-le, míg ezen ujdonzás köz divatnak indult. 
A’ ki magát esernyővel láttató, azt asszonnyá 
gyávult embernek vagy egy franczia bohőnak szi- 
dalmazak , kik iránt a köznép nem csekély ne
heztelést táplált. Eleinte csak a’ kávéházakban 
volt esernyő ’s itt is csupán egy, meilyet hirte
len zápor-esőben vala szokás valamelly vendég
nek kölcsön adni; de elővigyázatből, mint ma, 
senki sem hordó rendesen magával. Bizonyos 
John Macdonald említi hátrahagyott életirásában, 
hogy 177Sdik évben egy szép selyem esernyővel, 
meilyet Spanyolországból hozott magival, szokott 
az utczán járni, és hogy valahányszor azzal nyil
ván megjelent, a’ köznép mindig illy tisztelkedŐ 
szavakkal fogadta: „Franczia, miért nem ülsz 
hintóba?“ —  Különösen a’ kocsisok és zsöllye
szék-hordozók lármáztak ezen újítás ellen, ke
resetük’ csökkenését sejtvén. „Akkor (1778)
—  így szól Macdonald —  Londonban az eser
nyők még nem divatoztak ; csupán a’ nemesi 
rend’ előtermeiben függött egy nagy paraplue, 
melly esős időben a’ házajtó és hintó közt az 
urak és dámák fölé tartatott, midőn azok ki
vagy beléptek. Egyszer nagy eső lévén , húgom-
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mal karöltve sietek-el az utczán ’s kénytelen va- 
lék húgomat az esőnek martalékul hagyni ’s meg
futamodni, olly dühösen vett űzőbe a’ közne'p 
esernyőm miatt. En mindazáltal ezen ujdonzás’ 
játékát három hőnapig folyvást gyakoridul , míg 
végre az utczasereg hozzá szokott "s többé nem 
ügyelt reá. Most az idegenek is elkezdenek eser
nyőikkel élni ’s utóbb az Angolok is, jelenleg pe
dig Angliában már nagy kereskedés űzetik vele.“ — 

H i n t á k  —  E’ találmány Zion’ űrjeinek 
kedvező alkalmat nyújtott veszedelmes elpuhult- 
ság, fényűzés és világi hiúság ellen kiáltozni, 
kiváltkép a’ monostorokkal gazdag Spanyolország
ban. Don Juan d’ Austria’ spanyol oletirója, a’ 
régi jó idők’ arany szakaszát rajzolván, „midőn 
t. i. még ökröktől vontatott szekereken ’s talyi- 
gákon vala szokás udvarokba járni“ többek közt 
így szól: ,,e ’ p o k o l b e l i  o c s m á n y  v é t e k
(a’ hintákon járás t. i .) ,  meliy Castiliának olly 
szörnyű tetemes kárt okozott, annyira elhatal- 
mazék, hogy szükséges lön annak meggátlására 
egy királyi tiltó parancsot kiadni.“ —  A’ kár, 
meliy ezáltal Castiliaban történt, hihetőleg csak 
a* szekereseket ’s ökörhajtókat éré. Angliában is 
szint ezen eset vala. Számos ember eddigi ke
resetében csökkenést szenvedett. A’ dámák nem 
akarának többé vánkoson ülve lovászszolgáik’ háta 
mögött lovagolni. A’ bírák, ügyvédek át állók ma
gokat Westminsterhallba folyvást révészek által 
vitetni, vagy pedig csótáros lovon daliás büsz
keséggel nyargalni; a’ hajósak, nyereggyártók 
és lóbérlők ennélfogvást lármáztak , zajongtak 
szerencséjük’ romlása végett. Egész háznépek 
fénnyel ’s pompával jártak most szerte nehéz fa
müvekben, s mentek nagy dörejjel sokszor —  ön- 
vesztükbe. A’ most élő ember azon nagy zajról 
s elleni állásról, mellyet e’ kocsik okoztak, alig 

volna képes fogalmat szerezni, hacsak nem bir- 
nók Taylor költésznek egy satyráját, mellyet 
1629-ben a’ hinták ellen irt ’s mindazoknak 
ajánlott, kiknek a’ ,,keréken forgó világ ellen“ 
méltó panaszuk van. Taylor panaszkodik, hogy 
ezelőtt a’ háznépek tiz sőt száz udvari szolgát is 
tartanak, most azonban mindenki a’ mint lehet, 
összehúzza magát, csakhogy hintát és lovakat 
tarthasson; jelenleg— mond tovább a’költész —  az 
úri házaknál legfölebb egy lepe-knnnyű apród, 
egy döczögő csatlós, egy iszákos kocsis, egy

szakács, egy írnok, egy ház-és pinczemester 
találkozik, meliy szerencsétlen változás miatt 
egy egész tenyeres talpas legény-tábor kénytelen 
lón börtönökbe vándorlani.

A’ dohány.  Azon idő-tájan, mellyben 
az emberek vele élni kezdenek , közös volt azon 
aggodalom, hogy a’ nemzet’ életvirágát ’s erejét 
elöli. Valamint általában minden uj divat, úgy 
a’ dohánylevél’ behozatala is minden rendnek 
fejét elszédíté. „A’ pénz, meliy irnígy füstbe 
megy —  mond egy azonkori tudós —  felszámít- 
hatlan“ 1ső Jakab az ő „nevezetes“ ellenfuval- 
lójában (Counter-blast to Tobacco) csak fejdelnii 
viszhangja volt a’ nép’ kiáltásinak; mindazaltal a’ 
..fuvalló“ erőtlen szer vala a’ szörnyű füst ellen 
’s az atyáskodó fölség hasztalan {igyekezett hív 
gyermekit arna’ józan intésekkel visszarezzente- 
ni, hogy t. i. „belsőjükből piszok-konyhát csinál
nak, s testük’ legnemesb részeit zsíros korom
mal mocskolják-be , a’ mint ezt szenvedélyes do- 
hány-rágóknál —  ha holtuk után felbontatnak —— 
nyilván látni lehet.“ — Miilyen boldog a’ Ma
gyar, hogy honában a’ dohány idegen növény, ’s 
füstködében el nem alszik a’ szellem’ kiható 
világa!!

K ő s z é n .  Ennek mint közönséges tűzi 
szernek behozatalát az angol fő város’ környé
kén uralkodó nagy fa-szükség okozá. Mindazáltal 
ezen kőszén-tüzelés által London felett egy egé
szen saját természetű gőzkör (atmosphära) képzé 
magát, *s tudva van, hogy a’ tisztább levegő 
soks or halálos lón azoknak, kik gyermekkoruk 
óta e’ kénköves füst gőzben eltenek- Fox Ká
roly egykor e1 szavakat monda bizonyos barát
jához : „én nem élhetek künn a’ falun, az én 
testalkatom ahoz nem elég e ős. 4 Evelyn foly
vást támadólag szolt a’ ,,londoni füstvarosrol. ——* 
„Képzeljen valaki magának — így kialt-fel 
zsémbesen —  egy vastag sátorponyvát vagy bol
tozatot egész London fölött, az ember meg ak
kor sem fogna a’ nehéz füstben így oda fúladni! 
E’ kormos gőz minden éjjel lecsap az utczákra, 
le csap házainkra ’s a’ viz’ színére, ’s mi azt tes
tünkbe fölvesszük. E’ gőz a’ vizet egy vékony 
hártyával vonja-be, meliy annak felületén tán- 
czoí, a’ mint erről mindnyájan, kik a’ fhemsebfn 
fürdenek, testükön nyilványos jeleket hoznak 
haza.44 Evelyn felszámítja ama’ károkat s pusz-
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titásokat is ,  mellyeket e’ gőz minden becses es 
nagyhasznu tárgyakon elkövet. „Francziaország- 
ban —  úgymond — az angol földtől délnyugotra 
fekvő tartományok sűrűn panaszkodnak, hogy a’ 
gőz, melly az angol partokról általhuzódik, ná- 
lók a’ szőlőtőt virágjában megrontja.“ —  Lon
donban ezen kénköves gőzkor’ veszedelmes hatá
sát fokép az áruba kitett könyveken vehetni 
észre , mellyek kevés idő alatt megbámulnák ’s 
mint rozsda emésztett holmi tűnnek szembe. A’ 
kőszén-tüzelés Londonban már háromszáz év óta 
divatoz. Iső Eduárd alatt egy királyi rendelés 
jelent-meg, melly a’ londoni külvárasokban azt 
megtiltá, mivel az aristokratia panaszkodott, 
hogy az egészségtelen rósz füst és bűzös levegő 
miatt lehetetlen neki jőni. Holinsheb már 1550- 
ben megjövendolé, hogy a’ fő város általányos 
kőszén-tüzelési e fog szorulni, látván: milly ha
nyatlásnak indult azon időben az erdőművelés. 
Emberek, kik olly tájakon laknak, hol még fá
val szokás tüzelni, azt állítják, hogy egy lon
doni lakost mindenkor meg ismérnek ruhája’ kén
köves szagáról.

ISMÉT EGY PÁR SZÓ A’ CZÉKLACZUKOR-LlSZTRÓL.

Azon mód szerint, mellyet a’ czéklaczukor- 
liszt - készítésben a’ Francziák követnek, ha a’ 
répák liszt-bősek, 3 vagy 4 százlólos szokott 
lenni a’ nyereség. E’ procent már szép haszon ; 
—— mind e’ mellett sejtve a’ többre haladhatást, 
oda feszült minden figyelmem : mint teremthet
ném a’ czéklaczukor-liszt-készitést még könnyebb 
módúvá ’s mint tehetném répáimat ennél nagyobb 
procentet fizetőkké? — Háromszor ismételt pró
ba után szerencsés valék Nagy - Föőéniesen a’ 
legtisztább ’s fejérebb czukorlistnek 7 ( hé t ! )  
p r o c e n t  j ét  s z e m b e t ű n ő  k ö l t s é g  ’s erő
kim é l é s  m e l l e t t  m e g n y e r n i .  —  Így niár 
a’ jó ügyet félig győztesnek tartom ’s hiszem: 
a’ czéklac/ukor-liszt-készítés az egész monarchi
ában alapítva van. — Ezen igen fontos követke- 
zésü próbamunkálatoknal 90 száztólnyi volt a’ 
nedv, 10 pedig a’ hulladék* A‘ melasse-czukor 
már hatodnapon egész ~ nyira csurgott-le ’s újra 
felfőzetett. így ezen próba-siker által annyit nyert 
ezen ügy, mennyinél többet itt józanon alig kí

vánhatunk. Jövő ősszel mind azok, kik előtt a’ 
fenforgó tárgy érdektelen nem maradt, a’ mun
kálatok’ sükerességiről magoknak kellő meggyő
ződést szerezhetnek Nagy-Födémesen vagy Bátor- 
keszin. Költ N. Födémesen Febr. lsőjén 1833.

Folkusfalvai Lacsny Miklós.

E G Y V E L G E K .

Barruel ur, mint a’ chemiai laboratórium’ 
igazgatója a’ párisi orvosi karnál e’ napokban 
újabb vizsgálatokat tőn : ha valljon találkozik-e 
az emberi vérben vas ; ’s ő azt állítja hogy egy 
testnek vértömege annyi vasat szolgáltat, mennyi
ből egy rézgaras nagyságú pénz verethetik. —— 
Ez igen érdekes mód volna, egy szeretett vagy 
egyéb jeles személy’ maradványit ’s emlékezetét 
föntartani.

A’ montmorencyi nemzetség’ legidősb tagját 
a’ keresztyénség’ első bárójának szokás nevezni, 
mert e’ család azzal hizelkedik magának, hogy 
eldődeinek egyike vala az első nemes, ki keresz
tyén hitre tért. Midőn Rothschild báró nemesi 
rangra emelteték ‘s Talleyrand nem sokára Mont
morency herczeget Bothschild báróval egy társas 
körben együtt találá, monda a’ herczeghez: ,,Meg
engedi nekem az első keresztyén báró, hogy neki 
az első zsidó bárót bemutassam?*4 . . . y

Mi szépen segélik elő az annyira óhajtandó 
köz értelmességet a’ nyelvünkbe ált költözött la
tin szavak, mellyeknek olly pazar kézzel oszta
nák némelly öreg uraink az i n d i g e n a t u s t ,  —  
bizonyítja a’ többek közt e’ minapi való furcsa 
történet: Egy falusi iskolamester honunk’ föld
leírását magyarázgatá szűrös tanítványinak: anya
városunk több nevezetesség! közt említő azt is ,  
hzgy itt u n i v e r s i t a s  van. —  Másnapra kelve 
számon kérő a’ mondottakat. — „Mondj még va
lami nevezetest Pestről, — így szélit - föl kérdez- 
kedesi közben egy többinél értelmesebb fiút. — 
„Van ott egy — egy —  Univer nevű szitás mes
terember“ —  felel őszintén a’ szegény fiú. —

Sz. tűire.
R E J T E T T S Z Ó .

Bával tölti Magyart az egesz ; három terem agg fán 
És kövön es földön ; vege tetődre ügyel.

S. J.
A’ 27dik számbeli rejtettszó: Ki s f a l udy .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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29 szám P e s t ,  apríl. lOdikén 1833.

K É T  A U R O R A .
[ S o n e t t . )

Szép hon’ fölött nyílt nékem égi pálya,
Szent béke szült, ’s nevelt föl engemet,
Hős nemzet üdvezelte jöttémét;

Szép-izletet mosolygtam én reája. —

Vonult előlem a’ vak éj’ homálya;
Fény ömlede körűi ösvényemet,
Szelíd öröm kötette léptemet:

Derült lön a’ Magyarnak szép hazája!

Most barna füst gomolyg áltellenemben ,
Fény játszik messzi felhők’ szárnyain,
Tűz éled a’ nyűgöt’ vad ormain:

, ,Aurora jő !4< — illy lárma zeng fülemben. — 
Örülj Magyar! tisztába kél eged;
Nyugotrul is hajnallik már neked!

Sz. Imre.

MUTATVÁNYOK PACZEK KÁROLY ÉS FLÓR FE- 
RENCZ URAK’ G YOG YTUDOMÁNY1 ÉRTEKEZÉ

SIÉBŐL. *)
E M B E R - I S M E R T E T Ő  T Ö R E D É K .

A’ m eg l é p é s .  Neki bátorodva, tettetve, 
elke'szülve le'p az ember többnyire először sze
meink’ elibe, és gyakran a’ gyakorlott’ érzékeit 
is elámítja ; azért ha azt sejdíted, többet higy 
a’ benyomásnak* mint kövétkeztetésiének , és 
kíméld ezeket oUy pillanatokra , mellyekben a’ 
tettetés lehetetlen. A’ínem pallérozottak és gyer
mekek mindig természeti köntösben és nyílt 
szívüek szoktak lenni. A’ pallérozottaknál olly 
időt kell választani, midőn észre nem veiteknek 
vélik magokat, vagy midőn erősebb benyomások 
által nyomatnak- e l , mintsem a’ tettetes vágy. 
A’ magány ollyannak mutatja az embert, a’ mil-

•) Azon két jeles értekezésből, mellyeket az orvos do- 
ctorságra érdemesült fiatal urak úgymint Pa e z e k  
K á r o l y  „Emberismértető töredék“ F l ó r  F e- 
r e n c z  pedig , ,Kisded-ápolás“ czíme alatt nyomta
tásban m a g y a r é i  adónak, Társalkodónk’ szűk ’s 
keskeny köréhez képest a’ sok szép közül különösen 
a’ fentebbi helyet vélők kiegyezhetni. Az utóbbik 
értekezés részes kivonatokat nem enged, azt mint 
egészet szükség olvasni; azért annak csak vég so
rait, úgymint az a ny ák’ szivéhez intézett lelkes 
felszólítást közöljük.

lyen valósággal. A’ beteg ágy ’s a’ szenvedések 
valamint arczárol, úgy maga-viseletéről is levon
ják az álszint. Az indulatok a’ legcsalfább tet
tetés’ mestérségit is kifejtik. Ezek közétartozik 
leginkább a’ harag és játék. A’ haragosnak szá
ja azzal telik-meg, a’ mi szivében lakozik, szin
te olly nyílt a bőrtől vidám is. De a’ játékban 
löbb erős indulatból állő keverék jelenik-meg. 
Mert a' telhetetlen hírvágy mindig ott van, majd. 
az irigység mutatja magát, majd a’ félelem ural
kodik; itt a’ remény csillog, ott pedig az öröm
mámor csábítgat. Meg vagyok győződve a’ felől, 
hogy semmi sem tünteti az embert olly híven a’ 
maga charakterében elő,  mint a’ költséges, szo
katlan , kétes játék. Nehéz az eféle indulatok
nak egymásra sebesen halmozódé változásit csön
desen eltűrni, melly indulatoknak mindenike ma
gában képes az embert porba lapodni, ’s mellyek 
öszvesen az embert annyira elragadják , hogy 
csak önmaga bőrében marad. Közönségesen tud
va van, hogy gondolkodó nevelők nevendékeiket 
a’ játéknál leghamarább ’s legbizonyosabban is- 
mérhetik-ki. Tettetés nélkül vannak továbbá az 
emberek csekélyebbekkel p. o. házbeliekkel való 
társalkodásban. Itt a’ házi körben a’ legkülön
bözőbb körülmények közöft tartsa vagy tartassa 
szemmel a’ figyelmes azt, kit igazán ismerni 
szeretne.

G Y E R M E K - A P Ó T .  Á ? .

Anyák! e’ kellemes érzelmekre olvasztó 
perez legyen pótolhatatlan jutalma fáradságitok- 
nak , ez felejtesse-el veletek azon ezerféle aggo
dalmakat, mellyek csendes éjeken által is lel- 
keteket tán kedves kisdedeitekért nyugtalanítók! 
— De ne végződjék az első járásnál, kezdő da
dogásnál édes kötelességtek , később korig kell 
még anyai gondotoknak nevendékiteket kisér
nie ; — mert nem csak izmos állatokká, de lel
kes valókká is kell érniök a’ világot véd nélkül 
keserves sírással köszöntő csecsemőknek emlőite
ken ; hogy leikök —  ez az Istenség’ szikrája — a’ 
rokon ég felé szállva, uralkodhassék a1 földön, 
mellynek hideg keblébe késő vénség után a’ por-
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(est, tetteiben hagyva emlékit le'te'nek, ismét
visszatérendő! —  Neveljétek őket nemzetileg, 
hogy méltó tagjaivá váljanak utóbb a’ nagy egész
nek és érdemes unokáivá koszorús eldődeiknek ! 
—  Mert kit természeti vonzódás nemzethez nem 
köt, az árva vándora csak a’ földnek, ki lap
pangva bujdosik a’ semmiség’ ölébe; — annak 
lelke ép nem lehet, és hol a’ lélek beteg, vagy 
vele sinylik , vagy túl hágja a’ természeti határt 
ártalmas következésekkel a’ test is. Nemzeti nyel
ven ébresszétek első szendergésiből lelkét kis
dedeiteknek ti lelkes Anyák! kiktől a’ virulni 
kezdő hon legtöbbet várhat, mert csak ez erős 
és állandó hatású. Neveljétek mint a’ nemzeti 
éghajlat és a’ nemzet’ szokásai kívánják, más- 
kén1 tulajdon honában örökre idegen lesz gyer
meketek; pedig mit várhat a’ haza egy idegen
tő l, és mit egy idegen a’ hazától! —  ’S majd 
ha testben és lélekben erős gyermeketek kitűnve 
száz törpék fölött, honának és a’ külföldnek fi
gyel ni ét magára vonva, a’ tetteiben nagy férfiú 
hirszárnyára kel és bámulva tisztelte ik ; valljon 
nem teheti-e büszkévé az anyát e’ gondolat: ez 
az én emlőimből szivá az első életet?!.

MAGYAR SZ1NÉSZETI BÍRÁLAT *)

(Nagyvárad, april 2kán 1833.)

Honunkban egyebütt is oily kedves válto
zást óhajtanánk , millyen itt a’ mi szíveinket 
édesen meglepő : német’ helyébe magyar színész- 
társaság érkezvén. Martz 23kán adá e1 társaság 
előszer is ..A’ bársony czipőt“ A’ darab ismére- 
tes, azért a’ kivonat itt fölösleg volna. S z é 
k e l y  né játszá Ágnes’ , Greifenstein grófné’ sze
repét; azon illedelmes fönség ’s érdem-tudás, 
melly arczán ’s viseletében mutatkozék , a’ né
zőkre meglepőleg hatott ; midőn pedig zsidó 
asszony alakban jelent-meg, a’ zsidó szó-lejtést 
remekül utánzó. K e s z y  játszá Greifensteint,
’s mondhatni: jól. Érán ősz  vivő Feletri’ sze-

p)  Ollyas küldemények, mellyek színészet! bírálatot ’s 
egyéb — az olvasó közönségre nézve napi  é r d e k 
k e l  b í r ó  — dolgokat tárgyaznak, valamint eddig, 
úgy ezután is Társalkodónk’ lapjaiban illő helyöket 
találják. — .Óhajtanok mindazáltal, hogy a’ tt. be
küldő Uraktól, kik tudósításikra méltatnak, azokat 
— mennyire a’ hely’ távolsága engedi — mindenkor 
idején ’* igy elavulás előtt vehessiik.

A’ redactio.

repét. Lassan lassan fejledve mutatkoznak ben- 
ne egy jövendő hősi és szerelmes szerepjátszó’ 
tökélyei; de a’ végső jelenésben rajta a’ mell
vért és sisak egy igen szegény, nyomon! olasz 
grófot képzeltetének ; a’ „sokat tudóban“ Hebe
gés első hőst illettek volna. —  P a r á z s ó n é  Met- 
tát , R á k o s s y  Gottfriedet biczegve. N. Mar i a  
Irmgard asszonyt köz tapsot érdemlőleg játszá. —  
Ebből nyilván láthatja, ki e’ jelen darabot is
meri, miilyen előadatása lehete.

Martz 30kán adaték: ,,A ’ nevelés vagy az 
elcserélt gyermek“ Vig játék Kotzebue-tól, ’g 
azért elég isrnéretes. Az előadás köz kedvessé
get nyert. Legjobban játszott N. Már i a  az öz
vegy iskolamesterné’ szerepében, — híven ’s 
természetesen a’ mint kívánni lehet.

Igen józanon cselekszik e’ társaság, hogy 
csak annyit mer, mennyit bír; hogy a’ színda
rabokat a’ szerint választja, a’ mint színészi ké
születe van. Nem úgy tehát, mint az itt létező 
Németek , kik népámítólag majd „Fra Diavolo“ 
majd ,.Pártosság’ dühe“ czíiuü darabokat ját
szanak kimondhatatlan rosszul; ’s kik egyszers
mind annyira szűkében voltak a’ tagoknak, hogy 
egy személy ugyanazon öltözetben ’s ugyanazon 
pillanatban itélőszéki tag ’s hóhér vala kényte
len lenni, az itélősze'k’ egyéb tagjai pedig a’ „Sas“ 
kávéház’ teke-őreiből (Marqueur) szokott öltö
zetükben vétettek-föl a’ fekete asztalhoz.

Sitáhtf.

C H I N A I  Í Z L É S .

Nincs a’ maga nemében kűlönösb —  egy 
cliinai ebédnél. P a n - k e - k u a  a’ leggazdagabb ke
reskedők’ egyike ’s a’ H o n g ’ vagy cantoni ke
reskedő társaság’ tagja egy vendégséget adott, 
hova több Angol is hivatalos vala. Lakása a’ 
folyam’ jobb partján épült ’s a’ chinai háztartás
nak általában hív képéül szolgálhat. Ez korán 
sem valamelly egyes ház volt, hanem egy, szerte 
fekvő külön épületek’ sokasága, azok közé hely
zeti virágos kertekkel, víztartókkal és zöld gyep
ágyakkal. Az egész az ő szobáival, csarnoki
val ’s különféle tekervényes útaival egy valósá
gos tömkeleghez (labyrinthus) hasonlíts. Több 
gömbölyű boltozat alatt kellett elmenni, hasonlók 
tökéletesen azokhoz, mellyeket sokszor a’ chi
nai porczellánra festve láthatni. Egy szoba a’
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háznépnek kápolnául vagy is imádkozás-helyül 
szolgált. Végre eljutának a’ vendegek egy gaz
dagon ékesített ebédlő terembe. Asztalhoz ül
vén, először is egy — indiai fecske-fészkekből 
készített—  igen jóízű fűszeres leves adaték-fel, 
melly kis porczellán csészéken osztatott szét a’ 
vendégeknek. Leves után húszszor is hordának 
újabb ’s meg újabb tál étkeket az asztalra-fel , 
úgy hogy egyszer e’ halomra hordott étkek’ szá
ma egész hatvanig nőtt. Lehetlen volt megis- 
mérni: miből legyenek nénielly ételek készítve. 
Az isméretesbek közé tartozának: a’ párolt galamb
tojások , továbbá vadmacska-hús , békaczombok , 
szárasztott s rendkívül fűszerezett férgek az ét
vágy’ ingerlésére, sült tücskök ’s egyéb, száz
féle chinai nyalánkság, mellyeknek az európai 
előítélet talán más nevet adna. A’ hús-étkek: 
fáczány, császár-madár ’s különféle más vadak
ból állottak. Kis , parányi szeletekre volt oszt
va minden ’s kis csészékben adatott-fel. Kés és 
villa helyett ezüst nyelű ’s elefánt csontból ké
szített két gömbölyű pálczika szolgált, melly az 
evést nem hogy könnyítette volna, sőtt szemlá
tomást akadályozó. Eleinte lehetlen volt az Eu
rópaiaknak ezen eszközökkel legkevesbet is szá
jokhoz vinni, de később, reá figyelvén, mint 
élnek azokkal a’ Chinaiak, csak ugyan valamivel 
többre mentek. Minden étek szerfölött leves ’s 
utána igen sok szái-hingot vagy bor- ’s czukor- 
vizet kell inni. Azon csészék, mellyekben ezen 
ital osztatik, nem nagyobbak azoknál, minőkkel 
nálunk a’ kis gyermekek játszanak. — Ha valaki 
egy jelenlevőnek egészségéért kíván inni, e’ csé
szét két kézzel kell fognia, és s i n - s i n t tenni, 
az az: hirtelen meghajtja ’s megrázza fejét; 
erre iszik ’s felfordítva mutatja a’ csészét, an
nak jeléül, hogy semmit sem hagyott benne. A’ 
közös szívesség azt hozza magával, hógy kiki 
szomszédját itallal gyakran kinálgassa* Nagyobb 
lakomák’ ‘s vendégségek’ alkalmakor a’ császár’ 
’s más fő személyek’ egészségéért is isznak.

A’ s z i n g - s z o n g  egy neme a’ néző vagy 
víg játéknak , melly akkor kezdődik, midőn a’ 
Chinai asztalhoz ül ’s három sőt négy óráig is 
eltart. Fülhasogató czimbalom, csörgő dob ’s 
trombita zajjal veszi kezdetét, mellyet nálok mu- 
sikának neveznek. E’ közt hallhatni lágyabb hár
fa, koboz ’s fuvolya-hangokat. Az egész a’ zen

gésnek egy kiállhatlan zavarja, ha mindjárt egy 
chinai Kossini-nak remek müve is. Erre követ- 
kezék egy történeti néma ábrázolat, mellyben 
több király koronáztatott-meg ’s a’ trónról viszont 
elüzetett. Egy óráig folyvást csak ütközeteket 
lehete látni; gazdag öltözetű, bárd, paizs, ij, 
buzogány ’s kardokkal fegyverzett vitézek táma- 
dák-meg egymást, a’ nélkül, hogy ellentársát 
valamellyik bántaná. Különös gyorsasággal fo
rogtak egy helyben ’s ugyan azonként hadarának 
fegyvereikkel fölött-és mellettök. Minden moz- 
dulatjokat musika követé. Ezután egy víg játék 
vagy inkább bohózat (Posse) adaték, mellynek 
— a’ Chinaiak’ folyvásti nevetéséből Ítélve —  
igen mulatságosnak kelle lenni. Az asszony-vagy 
leányszerepeket szépen öltözött heréitek játszák. 
Hajok egy csomóba vala kötve, fölékesítve aran
nyal ’s drága-kövekkel, görög idom szerint hátra 
eresztve, mellyet egy arany tű erősített. Külö
nösen érdeklő vala e’ jelenések’ egyike, melly 
egy chinai hárem’ belsőjét ábrázoló. Hat leány 
utánzá a’ selyem-goinbolyítás1 munkáját ’s e’ 
mellé igen kellőn énekle. Szünköz alatt (Zwi- 
schenact) kötélen tánczolók ’s alakosak mutaták 
ügyességüket ’s csudás rendkívüli hajlékonyságu
kat. Harminczan lévén, egyszerre olly sebes
séggel ugrónak egy asztalon által, hogy szemmel 
is alig lehete őket követni. Egymásnak vállaira 
állván , egy eleven piramist képezének ’s igy for
gószél gyanánt kerengtek egy körben.

A’ PESTEN FÖLLÉPENDŐ LANGENSCHWARZ,

Dr. Langenschwarz , jelenleg első német 
gyors költész (Improvisator), egyszersmind legje- 
lesb rögtön beszédnök(orator)e’ napokban Pozsony
ból Pestre érkezett ’s szándéka, nagy elmetehet- 
séginek, mellyről a’ hírlapok olly sok szépet és 
dicséretest einlítnek , nálunk is példájit adni. O 
a’ legelső német tudósak’ (mint Tieck’, Bötti- 
ger’ , Tiedge’ ’s a’ t.) ítélete szerint mindenütt 
eddig rendkívüli ’s példátlan ügyességet fejtett- 
ki ’s ennélfogvást Pest méltán egy különös lelki 
éleményre számolhat. —  Langenschwarz három 
év előtt lépett-föl legelőször Pozsonyban, ’s itt 
adá mint német gyors költész nyilván a’ termé
keny ész’ , láng-elme’ ’s tüzes képzelő eio cso
dás bizonyságit. A’ köz tetszés, mellyet már 
ekkor aratott, buzditá őt, hogy Németországba
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utazzon ’s ritka talentomát honosi közt tüntes- 
se-ki; es valóban mind a’ mellett, hogy a’ ne'met 
nyelv rögtön-verselésre vagy improvisatióra majd 
legnehezebb, a’ költészi szólás1 olly magas fo
kára emelé magát, melly mindent meghalad, va
lamit csak eddig e’ művészeti nemben szépet , 
fönségest és kitűnőt ismérünk ; ő nem csak be
csületet szerez nemzetének, hanem már is többet 
tőn, mint eddig akármelly olasz vagy más honbeli 
improvisator. Ezen fiatal rendkívüli fér j fiún ál, 
ki most 26 esztendős, legnevezetesb az: hogy 
a’ világon semmi sem képes őt költészi szellemé
ben megzavarni. — így improvisált egykor (ha 
híven emlékezünk , Hamburgban) egy nagy hadi 
gyakorlás1 (Manoeuvre) alkalmával; szabad mezőn 
írt két költemény darabot, míg közel mellette 
a’ tarkán hullámzó népsokaság, puska-tüz, tá
bori zaj ’s a’ t. viharkodott. O legnagyobb köl
tői hevében felhagyja magát tartóztatni, fölvesz 
akármelly szót vagy themát, mellyet valaki a1 
publicumból váratlanul feléje röptét, ’s azt azon
nal a1 félbeszakasztott feladásba illőleg szövi. 
Bajor és Szászországban egész öt szakaszu szo- 
morjátékokat improvisált ’s mint mondják, rend
kívüli szerencsével. Bécsben. is a’Theaterzeitung 
szerint a1 várakozást mindenkor túlhaladd; fö- 
kép a’ feladott végrimekre penderített’s rögtönzett 
darabokban.

Midőn Langenschwarcz a’ múlt hónap’ végén 
ismét Pozsonyba érkezék, a’ publicum, kitűnő 
élénk részvéttel fogadta; itt kétszer ada művészi 
academiát, úgymint Martz 31 kén ’s Apr. 2kán. 
Az első, vasárnap a’ redoute’ termében tartatván, 
számos és válogatott hallgatók gyülekvének össze, 
kik között a1 koszorús n é me t  költész , Pyrker 
László egri érsek ő Exc-ja is foglalkozott. Ő 
(az Érsek ur) mindjárt az academia’ kezdetével 
a’ gyors koltésznek kijelenté azon óhajtását, 
hogy e’ hazai themát „Mária Therézia a’ pozso
nyi 1 741 ki országgyűlésen14 dolgozza-ki. Éhez egy 
perczerieti gondolkozás elég volt. Az első verssza
kaszok (Strophe) hidegen hagyák a’ hallgatókat, 
de a’ következők mindig élénkebb figyelmet ger
jesztőnek; a’ költőben szemlátomást nőtt az ih
letés’ tüze, ’s erre a’ folyó, sőt mondhatjuk, 
classicus beszéd’ árja mindenkit elkapott; a’ be

fejezést zajos taps követé, mellyben a’ jelenvolt
fő asszonyok is élénkül osztozának; e’ kiáltások: 
„szép, gyönyörű, megfoghatatlan44 szálldostak az 
álmélkodó hallgatók’ ajakiról. Tunisias’ éneklője 
pedig az ifjú férfit magához hivá ’s nyilván hó
dúit a’ jeles rögtönész’ (improvisator) érdeminek.

Továbbá Pozsonyból az Apr’ 2kán tartott 
academiára nézve még ezt írják : Az improvisa
tor egészen a’ publicum’ kényére hagyá a’ the- 
mákat választani. Ebből az történt, hogy egy  
helyett a’ publicumtól egyszerre hat különnemű 
theina választaték ; úgymint: ,,Corvinus Mátyás ; 
Yesselényi; Luther Márton; a’ pozsonyi ország
gyűlés; Széchenyi; ’s végre : Boldog az, ki 
adósságit pénz nélkül megfizetheti.44 A’ publicum 
rögtön hat felekezetre oszlotts mindegyik feleke
zet saját feladását kiváná fölvétetni, ’s ezt olly 
hangos kiáltásokkal nyilványitá , hogy a’ költész 
ez által nem csekély zavarba jöhete. De ekkor a’ 
költész előlépett ’s mindenkinek csodálatára ’s a’ 
gyülekezet’ örömzajongási közt azt nyilatkoztntta- 
ki, hogy ő mind a’ hat feladást elfogadja ’s kész 
azokat egy egészbe szőni-össze. E’ szörnyű nehéz 
vállalatnak az improvisator olly pontosan ’s 
tökéletesen felelt-meg, hogy azon estve a’ Pozso
nyiaknál felejthetetlen marad. Langenschwarz 
azon estve hétszer zajos örömrivalások közt hiva
tott ismét és ismét ki .— Mi valóban alig várhatjuk 
azon szempillantást, mellyben a’ hires költészt 
hallhatni fogjuk, ’s csupán azt óhajtjuk, hogy itt 
is —  a’ magyar hon’ szivében — e’ szabad Frankfurt 
városi lángész méltó ’s érdemlett részvétre találjon.

R E J T E T T S Z A V A  K.
Egészen» tesz nevet ’s szegény nyomorékot,
Vég tagom tolvajtól menti a’ hajlékot.
Tedd első tagomhoz fő betűmet ebből:
Kártékony madarat ftz veteményedből.

S. T .
Jeles vagyok, mert fejem is 

Öt százat ér énnekem ;
Vedd fejedet, egész világ

Keend így majd gyermekem ;
Ez láb nélkül a’ vén idő’

Egy kigondolt mértéke;
Az egészem nemes Hunyad

Vármegyének’ lak-éke.
K á r o l y t á r r ó l .

A* 28dik számbeli rejtettszó: Mo h á c s .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
30 szám P est, apríl. 13dikán 1833.

E R D É L Y  M A G Y A R O R S Z Á G H O Z .
A' mikor ős Árpád diadalmas szittya hadával 

Elfoglalta dicső Hunniái tereidet,
Engemet is Tuhutum’ néprontó fegyvere ve'Ied

Egybekötött ’s Te levél énnekem édes anyám.
Sok jót és rosszat láttunk mindketten azóta,

Sok szomorú, sok vig nap jöve-fel mireánk:
Láttuk az országot szomorút! feldúlva Tatártól; 

Nagy Lajos és Mátyást fényleni látta szemünk.
Jó ’s roszban vettünk egy iránt részt, egy vala sorsunk, 

’S a’ nemzet’ sebeit szívegyesülve kötők;
’S míg eggyütt tartónk, bé nem fészkelte hazánkba 

A’ külföldi magát, sem szilaj ozmani kény.
Félre komor képzet! ne ragadj a’ hajdan-idóknek 

Annyi viharteljes gyász szakaszába viszont. —
Versenygő Magyarok 1 elválasztátok anyámtól,

És az egyes hatalom, részre, darabra oszolt.
Meg lön az elválás! — ’s már megfészkelte az Ozmán 

Édesanyám! benned fattyú hatalma’ dühét;
Sok jövevény rongált ’s már szinte el is vészé nyelved, 

Szinte magadba’ magad szolgai sorsra jutái!
Engem is egy belső versenygés’ mord dühe perzselt, 

’S a’ vad Erynnisnek szüle haragja veszélyt.
Magzatim üldözték vala egymást yéröket ontva,

’S a’ meredő nagyság’ ingere vészbe sodort.
Száz idegen fene vad járt rajtam ’s dúlta határin/,

’S tőlem véres adót Ali basája csikart.
Mások’ szent igazát elnyomták főbbjeim. Érzi

Székely nemzet, ezen mély sebet a’ te szived! —
Sót még édes anyám, veled is fegyverre kiszálltam, 

’S a’ Magyar esztelenül dúlt fene módra Magyart.
Félre sötét gondok! lelkem már hajnali fényt lát, 

íme kifejteni kezd a’ Magyar álmaiból.
Ihleti ősszellem kebelét, gyúl nemzeti nyelvét 

’S ősi szabadságát fényre derítni viszont;
Nemzeti egységet, művészeti ’s póri szerencsét,

Jobb eladást ’s vételt létre idézni buzog.
Édes anyám! köz erő többet teszen, és ha akarjuk 

A’ jó czél ’s szán’ék, nagyra, dicsőre vihet.
Ós anyahon! kérlek, békülj még énvelem egyszer, 

Mostoha nem leszek, légy nekem ujlag anyám!
Végy kebeledbe megint, nem lészek mostoha hozzád, 

Nagyra dicsőre fogunk jutni, ha párul erőnk ;
Eggyesitett lélek, hú szív, haza tiszta szerelme,

Hi beli tűredelem, nemzeti lelkesülés.
Mostani korszakkal mindig magasabbra haladni,

Honfi beszédünknek jelszava ennyi legyen..

Boldog előérzés!. látom már Pesfbnda várhan
Féryleni nemzetemet. — Végy kebeledbe anyám

Székely fi.

MAGYARORSZÁG’ ’S RÉSZEI’ EJ FÖLDABROSZA.

Ha kívánatos valamelly hazai tudományos 
vállalatnak mind terjedelme ’s fontossága, mind 
pedig nehézségei miatt folytatása, úgy bizonnyal 
az: kiadatása azon ,,Magyar ’s a’ t- társország’ 
közönséges posta es úti földabroszának“ mellyet 
Schedins Lajos k. tanácsnok pesti kir. egyet, 
professor ’s niagy. tud. akad. tag, es Blaschnek Sá
muel ingenieur urak 1831. dec. 3 lkán aláírás’ 
utján hirdettenek. Akkoron még előleg esen 6 táb
lában határozák az egésznek közre bocsáttatását 
’s ahozképest az aláírást 2 4 pengő forintra te
vék: de minekutána már 1 832 folytában az or
szág’ minden részeiből érkezett előfizetők’ száma 
által vállalkozásuk’ érdeme elismérve ’s kivihe- 
tésére tehetség ’s biztosítás lön nyújtva, tehát 
1 833 januariusa’ elején egy második aláírási meg
hívást terjeszt ének a’ Közönséghez , szerinte az 
érintett 6 tábla helyett az egész munkát -9 táblán 
mint 30 hiiv. széles és 2 4 h. hosszuakon , 3 esz
tendő alatt időiül időre Ígérvén kiadni, hozzá- 
ke'pest az aláírást is 24 peng. fi ól 40 peng. fra 
1833 februárja’ elsőjétől kezdve emelvén; nem 
hallgatva egyszersmind ismétlését abeli ingatlan 
feltételüknek: hogy az aláírási árt csupán kijö
vetelével a' tábláknak veendik-föl. Szándékjok’ 
létesítésére tehát azonnal szükséges és ügyes mű
vészek után láttak, szerencsések is valának ol- 
lyakra akadni, kiknek ügyességük ’s bennük biz- 
hatás minden kétségen tál van. Kiknek talán al- 
kalinok vala az e’ czélra beküldött prőbarajzokat 
szemlélniük , nem tagadhaták azok’ láttából az 
egésznek lehető tökélyére azonnal keletkezett 
alapos reményüket; most pedig már e’ remény 
minden további kétségen jóval felül áll, miután 
közelebb múlt napokban az első próba-nyomatok 
a’ kiadó urakhoz beérkeztek. ISem terjeszked
nek ugyan azek tovább az abrosz’ első tábláján 
álló ’s a’ czímzetek’ sorában elhelyzett czimerefc
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’s azok alatti vignettek , Pozsony, Buda és Pest 
képeik V  némelly symbolikai ékesítvényeken túl; 
de mar eléggé nyilvanyos ezekből is: mennyire 
irányozhatni ex ungue leonem! A’ czimerek’ cso- 
portulati (Gruppirung) karimáji ’s mellék vagy ol
dalas diszesitvényei olly gyönyörű heraldikai ké
pekké alakulnak , hogy azok1 kisded rajzit olva
sóink’ elébe legalább árnyékozatban előábrázol
ni nem mulaszthatjuk-el. Közép ponton áll ma
gyar hazánk1 czi'mere, fölötte authentikai pon
tossággal ’s kétségtelen hűséggel másolva a* szent 
korona , két oldalról pedig Erdély-Horváth- 
Oalmát- ’s Tótország’ czimerei igen ízletes füzetíi 
szalag-kötelékkel eggyé boglározva; összesen pe
dig az öröklét’ példázatával környezve, egy farka’ 
hegyét harapó kígyóval. Kívül e1 körön oldalas- 
lag ismét Galic/ia, Lodomeria, Szervia, Bosnia, 
Hama, Bulgária1 czimerei (mintázok minden ko
ronázási alkalomnál az uj király előtt lobogtatni 
szokott zászlókon láthatók} állanak ; csuda szép
ségű tölgy-koszorúval fonva körül. Az egész fö
lött kellemes rendezetben tüzvék a’ magyar ko
rona’ diszjelei: kard, buzogány, alma, vala
mennyi természet után rajzolva. Alant pedig a’ 
három fő város1 szerencsésen talált képei hosszú- 
dad alakban kifejtve, egyik szebben a’ másiknál. 
Mind ehez járulván még a’ közbehelyzendő irás 
alapban napsugárokkal derítve keresztül e1 földab
rosz egészét, olly chalkograpbi czimképpé ma
gasítja, millyet egyedül a’ franczia ’s angol illy 
nemű mestermüveknél láthatni csak. Egyéb iránt 
mint heraldikai kép tőkéiéi es, verseny szorgalom
mal törekedvén rajta rajzmüvészek’s tudósak egyez
tetni azon ellentételeket, mellyekben heraldika 
’s művészet a* képleti sajátságokban ’s mellék 
diszesitvényekben gyakran ellenséges összeütkö
zést szoktanak okozni, pedig el annyira, hogyseczí- 
mertudós, se műértő benne ki vetőre bukkanni 
nem fognak. Nem hallgathatjuk még el a’ syin- 
boiikai ékes karimázatot, mellynek mind fölseje 
’s alsaja, mind pedig két oldala jelképeit viselendik 
Magyarorszag1 minden áldásinak (termékinek). 
Azonban Végezzük az ábrázolást, minthogy kü
lönben se képes azt fölérni szernlátomási meggyő
ződéssel ’s tudatjuk inkább olvasóinkkal azon 
kellemes utasítást: hogy már az egészet ifj. Ki
lián György1 könyv-boltjahan szemlélhetik ’s azu
tán itélhetik-meg : valljon felőle mondott érinté

sünket kelletinél túl magasztalólag fejeztük-e? 
Láthatni fogják ott egyszersmind már próbáját 
az abroszrajzolat ’s metszésnek, és saját tapasz
talásukkal fognak gyöződhetni-meg annak linóm ’s 
tetsző minőségéről , mellyként az egész abrosz’ 
idomittatása ígértétik. Értesítésül mondhatjuk 
végre még hiteles tudósításoknál fogva e’ gyönyö
rű’s való becsű vállalat’ pártfogóinak: hogy folyó 
észt. junius’ végével az abrosznak nem csak első 
táblája leend kézhez vehető, hanem ez esztendő’ 
fogytával a’ 2dik 's 3dik is, minthogy jelenleg 
már azok is chalkograpbi munkában vannak. 
Reményijük e’ közleményünk honi műveltségünk 
baráti előtt nem felesleg.

A Z  É J J E L I  R É M .

Egy nagy hegyvadon’ aljában fekszik az 
Orla-Neustadi erdei csárda, helyzete regényes, 
a’ ház előtt gyönyörű sik föld terül-el , melly 
mint varázs kert ’s tündéres tájkép mutatkozik 
a’ szemnek ; e’ szép térségen egy ut megyen kö
zepeit ’s Posnek és Saalfeld felé visz. Az erdőt 
hiressé teszik a’ köznép’ szájában uralkodó ’s 
ősi idők’ homályiból merített szertelen mondák és 
regék. Ezen erdei völgynek egy részét hasonló 
kútfőből még ma is ,,gyilkos völgynek“ nevezik ; 
csudálhatni-e tehát, ha valamelly váratlan eset 
vagy éjcsönd háborító történet azonnal rémülést 
szül? — 182 2ben augustus’ havának egyik éj
szakáján, midőn már a’ csárdás háznépével lenyu- 
govék —  az úgy nevezett kísérteti órában —- 
erős zörgés hallatszik az ajtón, melly a’ csárda’ 
lakóit feldöbbenti álmokbul; a’ zörgést nem so
kára egy bekivánkozó harsány szózat követi. 
Hosszas vonakodás után a1 csaplárnő reszketve 
ajtót nyit ‘s ime! az ajtó-küszöbnél egy magas 
termetű , komoly arczu ember pillant feléje, 
ajakin morgó hang, nagy görcsös bot kezében ’s 
egy szörnyű bozontos eb nyújtózik lábainál. A’ 
hosszú kinnveszteglésért boszonkodva , zordon 
zsémbes szavakkal tér a’ házterembe, hol to
vábbi szóváltás nélkül padra telepszik ’s csak 
hamar egy mély álom hortyogásra készti. A’ ma
gány’ félemült lakóitól e’ jelenés számüzé a’ nyu
galmat , az éjnek hátra levő részét ébren, bor
zasztó képzelmek és szív-szorongások közt tölt ek
el. A’ jövevényben haramia-kémet, egy gyilkos 
rabló csapat’ előkövetjét vélek lappangani. A’
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reggel, mellyet szívok olly óhajtva várt, sem 
űzhető e’ félelmet keblükből el. Egy nap-sugáritól 
barnult arczu, mezitlen nyakú ’s mellű izmos 
emberszál einelkedék-föl a’ pádról, egyszerű kön
tös, hosszú ’s bő czombruha gyolcsból fedezé tes
té t, egy pár kopott vándor ezipe lábain: mind 
ez nem engedett az utasról szelidebb képzelmet, 
elevenen állott a’ félénk lélek előtt a’ rengeteg’ 
vad lakója, az erdei sötét kalandor; a’ most vi
szont kézbe vett élet irtó czölönk, ’s a’ ház’ po
rából rázkódó nagy bozontos őr-eb kettős nagy
ságban képzelteték az éjjeli rémet. Jóval nap 
feljövet előtt igen egyszerűn reggelizvén, hallá, 
hogy a’ csárdás a’ szomszéd tóhoz indul halászni, 
a’ jövevény azonnal hozzá csalolá magát és sie
tett e’ munkában neki segédül lenni ; e’ végre a’ 
folyvást félénk ’s gyanútól fogódott asszony, vagy 
szánakozásból vagy azért hogy jósággal a’ vendég
nek szivét háznépéhez hódi'tsa, egy hosszú, avaték 
csizmát ada lábaira, mellyel kénye szerint és leg 
kisebb kímélés nélkül kalandozott szerte a’ mély 
tó-iszapban, míg végre sárosán ’s egészen be- 
mocskoltan a’ sarukat ismét visszaadá, kárpótlásul 
pedig egy koronás tallért gördít az asztalra. A’ 
csárdanép álmélkodék e’ látványon; az öltözetről 
gyanított szegénység ’s a’ dús erszény, az em
beri szükségek’ egyszerű kielégítése, ’s hozzá fel- 
lengős beszéd ; a’ sorsban megnyugovást jelentő 
arcz, ’s búvárkodó mély tekintet, a’ fönséges 
és gyönyörű iránt nyilatkozó lágy ’s érzékeny 
szív, édes merengés a’ természet’ regényes tün
dér kellemü vidékin: mind ez, az egyszerű ház
nép előtt mindannyi fejthetetlen titok vala. Ab
ban mindazáltal kiki egyértelmű lön, hogy e’ 
jövevény nem koldus, de tolvaj sem; legalább 
minden különösségei mellett bizonyos szelídség 
sugárzék szemeiből, melly az első kedvetlen be
nyomást lassudan irtogatta. —  ,,Egy tudós lesz 
hihetőleg44 — így vélekedők a’ földes kisasszony, 
ki másnap aratóit megtekinteni e’ szép tájra kocsi
zott, ’s kinek a’ csaplárnő e’ századok év-köny
vébe illő napi történetet hosszan ’s mint szokás 
toldalékokkal bővítve elbeszélő. ,,Vagy talán — 
folytatá a’ kisasszony —  egy sorsával küzdő ge
nie, egy költő, ki a’ musáknak szentelt magányt 
keresi; egy különcz, ki e’ vidéket rajzolja, vagy 
ollyan ember talán, kiben mind ezen tulajdonok 
egyesülten léteznek44 — Még alig végezé a’ kisasz-

szony szavait, midőn a’ csaplárnő maga elibe mutat 
s felkiált: ,,lhol jő la!44 ’S valóban ő volt, test- 
s lélekkel a’ történet’ eleven hose; a’ kiváncsi 

kisasszony —  bár mint utánzá is egy bölcsnek 
hidegvérüségét —  lelkében megrezzent. A’ fejt
hetei len csodás alak hozzájok érkezők, néhány 
szóval magasztaló a’ vidék tündér fölségét, ’s 
miután egy két gyöngéd sóhajtás emelkedők keb
léből , búcsút vön , ’s valamivel távolabb egy 
mohos kőre települt, ’s ott egy zsebéből kihúzott 
pergament-lapra sokáig irt; azután ismét vissza- 
tére ’s a’ szomszéd majorházról tudakozódván, 
írva és olvasva mind tovább haladt, inig végre 
a’ rengetegben szem elől egészen eltűnt, bizony
talanságban hagyván a’ kiváncsi emberek’ képze
teit, kik tőle nevét és sorsát tudakozni átallák. 
Három uap múlva e’ különcz embert a’ szomszéd 
mezőváros’ vendég-fogadójában láták ismét, hol 
szekeresek ’s teherszállítók közt üldögélt’s velők 
jókedvüleg ürített poharat. Azonnal kérdezők a’ 
vendégfogadóstól: ki legyen e’ különös férfi,
mint híják, ’s mi körülmények közt él? ,,Ez 
egy nagy ’s világszerte isméretes költész —• lön 
a’ felelet — ő illy együgyű emberek’ között gya
korta megjelenik, fölkeresi a’ pórlakost kisded 
hajlékában ’s vele beszélgetni egyik fő öröme- 
Neve —  Jean Faul . 44

B .  M. .

K Ü L Ö N Ö S  L A K O D A L O M .

Orirrocco’ vidékén, ha a’ szülék vagy roko
nok egy leányt férjhez szándékoznak adni, előbb 
azt negyven napig elzárják s kéményén 1*öjtöl
tetik olly annyira , hogy az éhség és szomjúság 
által kicsigázott szegény teremtés násznapkor, 
midőn t. i. szabadon bocsátják, rém-vázhoz ha
sonlít inkább, mint menyasszonyhoz. Míg a’ ka- 
zik elrendelné az ünnephez tartozandókat, addig 
az asszonyok a’ lányt fölpiperézik különféle tol
lúval , orczáját befüstik ; melly készületek után 
a’ vendégek’ ’s tánczolók’ serge s;p s dobszózat 
között megjelen ’s a’ házat háromszor körüljárja. 
A’ legidősb asszony egy hússal rakott tálat hoz
ván , azt egyik legvirgonczabb tánczosnak »ója 
által. Ez társaival ekkor az erdőbe siet, ott a’ 
tálat földre veti, e’ szavakat mondván: „Vedd 
ezen étket irigy ördög, ’s ne zavard-meg örö
münket.“ — Erre az üres tálat fejére teszi, s
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az egész kísérettel a’ házhoz vissza siet, hol új
ra sip és dobszó között kiki vidor táncznak ered. 
—  A5 vőlegény tarka toliakkal ékesítve tánczol, 
kinek, mivel nem böjtölt, elég ereje van a’ lej
tésekre. Ekkor aztán megjelenik az elgyen
gült ’s kiaszait menyasszony is, két rút vén asz- 
szony (vagy koltészi nyelven: agg lant,) sir ’s ri- 
mánykodik folyvást körötte; ezek jövendő keser
ves sorsát elébe huhogják ’s elbeszélik, mennyi 
gond ’s baj várakozik reá ’s a’ t. Azután mind
nyájan bejárják a’ helységet, azon helyen, hol 
az oltár el van készítve, megállván kezet fog
nak; végre a’ kész asztalhoz letelepülnek, melly 
különféle hallal ’s tekenős békával rakottan áll. 
Ebéd után ismét tánczolnak — nap-lementig; ’s 
ekkor vége a’ lakodalmi ünnepnek.

Nyitrazerdahelyi Lőrinci.
G N Ó M Á K.

Van a’ jó szívnek egy olly természeti bélye
ge, melly az embert minden előleges nyilvány 
nélkül kedvessé ’s tiszteletre méltóvá teszi.

Az ifjúság olly szép olly kellemes, —  és mi 
gyilkos kezekkel tépjük virágit! Látod, milly 
rövid az élet? ’S te tékozlod ’s halálra sietteted!

Napok, évek ’s századok hová lesznek? 
kérdezd a’ philosophust ; —  azt mondja: az 
Öröklet nyeli-el feneketlen tengerébe, ’s maga is 
szörnyedez e’ szavak’ kimondásán. —

Mit érnek az embernek minden tudományos 
isméretei, ha önmagát nem isméri? —

Életünk legédesb percze az lehet, midőn az 
első szerelem’ csókja csattan-el ajakunkon. —

Édes a’ hazáért meghalni, de édesb neki 
élni ! —

Szegény ember! ha érzed minden állatok fe
letti méltóságod’ : —  miért alacsonyítod le még is 
a’ barmokhoz, sőt néha azokon alól magad’? —  

Mi egyéb mint vándorlás életünk ?! —  Ész 
az útmutató, társink a’ szenvedélyek, láthatá
runk az idő, vándorbotunk az erény, utileveliink 
a’ lélekisniéret, költségünk a’ remény, vagyon 
nunk a’ bútyor, mellytől gyakran megfoszt mint 
útonálló a’ sors; jó útról csábítónk a’ szerencse, 
"s jvészes zivatarok környeznek bennünket, ezek 
a’ viszontagságok ; ha elfáradtunk , szerelem és 
barátság szállást adnak. Elér az utas az ismé-

retlen hon’ kapujához, borzadozva áll-meg kü
szöbénél , mert fátyollal vont kebelét nem lát
hatja ; bátorítja őt egy szelíden mosolygó fényes
alak —  a’ Religió , ’s bévezeti a’ halál .

M atic.i h u r t .

D E M O C R I T U S 1  C S E P P .
** Uraság’ házpadlásin két gabonatár van , 

mellynek ajtaji egymásra néznek, de egy tágos 
udvar fekszik közöttük. —  Egykor az egyikben 
maga az uraság levén-fön , mondja egyik ott la- 
pátozó palócz jobbágyának —— ujjal a’ másik ga
bonatár’ nyiltan-álló ajtajára mutatva —  men
j e n  á l t a l  ’s mondja ezt és ezt az ott dolgoz
tató kasznárnak. —  A’ palócz —  nem szokván 
gondolkodáshoz ’s csak parancsra ügyelve —-  
e g y e n e s e n  akar oda átmenni, siettében kilép a’ 
gabonatár’ ajtaján ’s az udvarra zuhan-le. Az ura
ság kezeit összecsapva néz-le a’ szerencsétlen 
után: ez pedig föl nem állhatván, aggódó földes 
urára a’ kemény föld-párnáról fájdalmasan hu- 
nyorgat-föl, mondván: ,,Uram! l e l e e p t e m “ 
(leléptem). (Hány más ember mondhatná ezt még 
szint illy csinosan?!)

Szekrényesy.
J E L E N T É S .

D r. L a n g e n s c h w a r z ,  német improvisa
tor vasárnap azaz apr. I4kén a’ Pest városi kisebb 
táncz-teremben nagy művészeti akadémiát adand. 
E’ napon a’ rögtön költ észetek következők lesznek : 
1) Nagy epicaiés lyrai költészet, mellyhez feladá
sok különösen a’ magyar történetből kéretnek. 2) 
Három üdvezlő költészet egyszerre a’jelenlevő Dá
mákhoz, egészen ellen-idomú föladások szerint.
3) Irnprovisatio a’ publicumtól adandó mindennemű 
végrimekkel, előre’s vissza ugyan azon végrimek- 
re. 4) Nagy irnprovisatio, egyszerre tizenkét 
egészen különböző themáhól. —  Kívánat szerint 
tragi-comikus szellemben.

R E J T E T T S Z Ó .
Vég tagom ollyan portéka,
Melly a’ halálnak árnyéka;
Mert a1 hová száll a’ halál,
Ez is majd mindig oda száll.
Fő tagom him állat kurtán ,
Vég tag köszönt-hé kimultán.
Bár juhok közt bőg egészem,
Lába kettő, ha megnézem.

Törül Samv.
A1 29dik számbeli rejtettszavak: Lázár.  -— D é v a-

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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BOROS-JENÓI ÁTZÉL MÁRIA’ HALÁLÁRA,

Könycseppek hullnak, gyász-czipruiok összeborulnak 
M á r i a ’ sírja körűi; — angyala mágia örül.

Mert nyere olly kincset, melly minden földi bilincset 
Széttöre — ’s véle futott, míglen az égbe jutott. —

Vilúgotvúr a la t t .

SÓHAJTÁS A’ HÍVTELEN UTÁN.

Nem talált hevült szerelmem 
Olly nevet,

Mellyel illenék neveznem 
Nellimet.

Angyal — angyal! így kiálték 
Karjaimba kulcsolám,

ó  pedig — mint lenge árnyék —
Karjaim közül kifejlék,

’S gúnymosollyal néze rám. —

Félbe tört a' bűvös álom!
Angyal ó , — mit is csodálom,

Szárnya van, hát elrepült, —
’S kínom erre szenderült.

5*. Imre.

A’ NEMZETI BEVÁLTÓ-BANK BECSBEN.

Jun. elsőjen I S I 6. ne'gy rendelés (Patent) 
jelent-meg,mellyek a’pénz’ mivoltának(Geldwesen) 
töke'letes elintézéséül következőt határozónak az 
ausztriai birodalomban: ,,Mostantól kezdve a’ pa- 
pirospe'nz’ kiadatásánál semmiféle önkenyii becs és 
kényszerítő keringtetés (Zwangsumlauf) , vagy 
pedig a’ jelenleg keringő pénznek sokasítása ne 
történjék soha többé. A’ mostan divatban levő 
papirospénz, szabad tetszésü beváltás’ utján las
san de szünet nélkül vonatik a1 forgásból ki, ’s a’ 
pénz-keringés (circulation) conventio-lábra (con- 
ventionsmüseig)vert nemes érczpénz(Metallraünze) 
alapra vezettetik vissza. A’ papirospénz’ beváltása 
egy privilegiált nemzeti bankra bizatik, melly 
tüstént alapíttassék. A’ bank’ hivatalos köteles
sége következő : 1) A1 financz-igazgatóságtól a’ kö
rülményekhez képest neki áltadandó, vagy más 
utón befolyó nemes érczvagyont (Miinzvorrath) , 
fizetési utasítást „banknota4, nevezet alatt álii- 
tani-ki, mellyeket a’ birtokos’ kívánságára az e’

végre telepített kicserélő pénztárnál, mindenkor 
teljes értékben kicserélhetni ezüst pénzzel. 2) 
E’ czélra szánt kész pénzzel hiteles váltó-levele
ket ’s más kereskedés-tárgyi birtokokat (Eftecten) 
hitelezni (escomptiren). 3) Ha további munka
folytatás közben a’ tőkepénz terjedtebb hatáskört 
enged, realitásokra (ingatlan vagy ingó, de vál
tozatlan becsű vagyonra) teljes bátorság mellett 
kölcsön adni. 4) A’ kormánytól rábízott lero
vást tőkét elintézni, melly által a’ jelen mun. 
kálkodás’ követésében fenlevő kamatozási kor
mány-adósság beváltathassék.A’ bank-intézet ennél 
fogvást négy osztályból álland: beváltó-bank (Zet
telbank); hitelező-bank (escomptbank); zálogító- 
bank (Hypothekenbank), ’s lerovásitóke-ígazgs- 
tóságból.

A’ bank mint privilegiált magányos (privát) 
intézet adatik által tökéletes tulajdon gyanánt a’ 
részvényeseknek, kik betétei (Einlage) által részt 
vesznek az alapításban. A’ beváltó, hitelező ’s 
zátogi-bank* pénzalapját (Fond) azon nemes ércz- 
vagyonon kivűl, mellyet a’ financz-igazgatóság 
neki ad, százezer részvény formálja, mellynek 
mindegyik darabjáért ezer forintot papirospénzben 
és száz forintot ezüstben kell letenni. Az ezért 
fölvett részvények (Actien) just adnak a’ bank- 
nyereség’ egyenlő osztalékjára. A bank a’ rész- 
vények’ betételi által befolyó papirospénzért köte
lezvényeket (obligatiokat) kap a’ kormánytól, 
mellyeknél a’ kamatfizetés 2 f  percent pengőben. 
A’ banknoták elismért fizetés-módnak jelentetnek 
a’ törvények által, mellyek’ használása azonban 
a’ privát viszonyoknál (Verkehr) kölcsönös egye
zéstől függend a’ nélkül, hogy kénytető kötelezés 
fogna helyt annak elvételénél. A’ kormány azo
kat minden pénztáriban úgy mint valódi ezüstpénzt 
névérték (Nominalwerth) szerint fogadja-el, ’s né- 
melly fizetésnél kény szerint kivánandja is- —  A’ 
bankintézet következő czímzetet nyer „privilegi
ált ausztriai nemzeti beváltó-bank ; s mihelyest 
ezer részvénynek ura lesz, valóságba lép; addig 
pedig beváltó-banki tulajdonságban folyó (1 81 6) 
év’ juh elsőjével hatóságába tétessék. — A’ bank-
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nóták vagy jegyek a’ bank által vagy annak nevé-
ben 5 ,  1 0 , 2 5 , 5 0 , 100,  ’s 1000 forint ér
tékben állittassanak-ki. Ezen utasítások (Anwei
sungen) a’ bankra, melly köteles azokat a’ birto
kosnak rögtön a’ meglátásra (Sicht), ha ő azt 
kívánja, annak név-érdeme szerint teljes mértékű 
ezüst pénzben kifizetni. A’ financz-igazgatóság a’ 
banknak tüstént egy oklevelet nyújt kezéhez, esz
tendei adójövedelem (Rente)- húzásul ezüst pénz
ben lerovási-tőke végett. A’ financz-igazgatóság 
a’ birodalmi pénztárakba befolyó banknotákért nem 
kíván beváltást ezüstben. A’ bank soha sem állít- 
ki több nótát (vagy utasító jegyzéket), mint a’ 
mennyit kiváltásra határzott ’s a’ birtokában (va
gyonában) levő alap enged. A’ beváltás’ utján 
befolyó papirospénzt semmi esetre sem szabad 
többé kiadni, hanem szükség azt időszakonként 
elemészteni.“

1819 végén a’ részvények’ száma 50,621 
volt ’s a’ bank czélirányosnak vélte az alap’ ezen 
gyors növekedténél a’ kormánynak kinyilatkoz
tatni azon kívánságát, hogy a’ részvényesek’ sza
porodását szüntetné-meg, nehogy az osztalék (Di
vidend) csökkenést (Schmälerung) szenvedjen. 
A’ bank-részvények bizonyos névre vannak Írva; 
azok’ áltengedése ennélfogva cessiót kíván, ’s azok’ 
áltirása 30 krajczár fizetésnél ezüstben minden 
akadály nélkül megtörténhetik. A’ kamatok, mel- 
lyek osztalék nevet viselnek, kétfélék: rendesek 
vagy rendkívüliek. Egy bank-részvény’ rendes osz
taléka 30 ezüst forint évenként, mellynek fele 
januárban, maradék fele júliusban fizettetik-ki. 
A’ bank-foglalatosság’ (Geschäft) tiszta nyeresé
géből származik a’ rendkívüli osztalék, melly 
időnként a’ bank-igazgatóság által köz hiríil ada
tik, ’s ugyan azon időben a’ közönséges osztalék
kal fizettetik-ki. —  Az 1824ki másod-fél évben, 
az az: jul. íjétól dec. 31ig jőve rendes és rend
kívüli osztalékul 32 forint pengő minden részvény
re. A’ bank’ felállásától egész 1522dik végéig 
takarított tartalék-alaptól (Reservefond) minden 
részvényre jő már 43 forint pengő ’s egy rész
vény, melly a’ bank’ alapításánál ezer forint váltó 
és száz forint pengő vala , 1824. dec. fogytáig
rendesés rendkívüli oszta’ékképen 403 for. ’s 55 
krajczárt kapott. —  A’ nemzeti bank-épület, melly 
az urak’ utczájában fekszik, egy a’ legszebb ’s 
legizmosb épitvények közül a’ belvárosban. Arcza

(homlokrésze) a’ Schenken utczában 39 Öl hosszú,
mélysége 1 8 öl ’s 3 láb, ’s magassága 12 öl, ’s 
két pompás Ízletes deli kapuval büszkélkedik. Az 
urak utczájára fekvő oldalon csupán egy kapuja 
van. A’ két híristenné (Fama) egy czímert visel 
a’ bank’ képjeleivel, mellyek a’ csúcsban (Fron
ton, Giebel) nyerék elrendelésüket, puha érczből 
öntvék ’s csinos vésetüek (cisilirt); ezeket a’ képző 
művészeti metsző osztály’ igazgatója Klieber Jó
zsef készíté. Az épületnek négy udvara van, há
romfő lépcsője ’s földszint csarnoki, mellyeket dá
liái oszlopok tartanak ; ezentúl az oda illesztett 
hydraulikai erőmű által az épület’ minden részébe 
vézérelhetni a’ vizet. Az igazgatóság ’s választott- 
ság-gyülés’ termei ez épületben valóban tekintetre 
méltók. Magassága az elsőnek 17, szélessége 22, 
’s hossza 3 4 láb; az utolsónak magassága 19, 
szélessége 17 , hossza 50 Iábnyi. Fölséges Urunk’ 
mellképe (Rüste), ’s az elhunyt bankkormányzó 
Dietrichslein József Károly grófé, Kiesling nevű 
udvari szobrásztól valók. Ezen épület’ tervét ne
mes görög sztilben Eszterházy herczeg’ architek- 
tusa, a’ franczia becsületrend’ lovagja Moreau 
Károly alkotá ; a’ végre hajtás Rigel Raphael építő 
művészre bízatott. A1 díszesítvények La Yigne je
les szobrász’ müvei.

Novak Dániel, architeit un.
C II I N A I Í Z L É S .

F á - t i  egy mulató kert, mintegy félórányi 
távolságra van Cantontól. Bele jutván, minden
felé látni ösvényeket, mellyek narancsbokrok vagy 
deszka-állásra fölrakott virágos fazekak által 
képeztetnek. A’ Chinaiak’ ízlése: mindent kicsiny
ben ’s visszás, természet-elleni alakban áll it- 
tani-elő, ’s ők általában ezzel jelölik-ki nemzeti 
charakterÖket. A’ fákat elcsonkítván, azoknak 
a’ legkülönösb alkatot adják : ’s minél idomta- 
lanabb, annál szebbnek tartatik. Minél erede
tibb ’s szembetűnőbb az illy találmány, annál 
nagyobb a’ köz hódulat iránta. Gyakran láthat
ni fákat, mellyek egy bial’ vagy más valamelly 
állat’ hátából nőnek-ki, vagy melly egy madár
nak orra vagy kutyának farka helyett szolgál 
’s a’ t. Minden, a’ mi csák visszás és nevetsé
ges, tetszik e’ népnek. Az ő izlésök, úgy lát
szik, minden egyéb nemzetével egyenes ellen
tétben áll : nálok a’ symmetria helyett egyen- 
letlenség tetszik, idomtalanság szokott minden-
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kor remek és csudálat’ tárgya lenni. írásuk, 
nyel vök, szokásaik mind ellente'teiei ’s torzke'pei 
(carricatura) más nemzetekéinek. Nem csak hogy 
örömest nevetnek, hanem másokat is örömest in- 
ditnak nevetekre. Egész viseletűk egy kaczajra 
késztő örökös bohózat, ’s Demoeritus’ tanitványi- 
nak bízvást ajánlhatnák, hogy, ha a’ világnak e- 
gyéb részeiben magokat eléggé kinevetni nem ké- 
pesek, menjenek Chinába. — A’ kertek külön, 
ben csinosak, középen van egy ugrökut, hol min
den utak egyesülnek, mellyek a’ külön változatú 
bokrok közt majd egy kis fatemplomhoz , majd 
egy romhoz, majd viszont egy aranyozott kis 
mulatóházhoz vezetnek. De mindenütt kitűnik a’ 
szép ’s kellemes mellett a’ szokatlan e's rendkí
vüli. Majd fákat látni , mellyek a’ leg nagyobb 
szorgalommal ake'nt neveltetnek, mintha azokat 
a’ szel döntötte volna el; majd viszont egy rakás 
kó-omladékra találni, es hol? egy gyönyörű vi
rágos tabla’ közepén. ’S az illy contrasztok nekik 
rendkívül tetszenek, ’s azokat úgy tekintik, mint 
a’ szépség’, tökély’ ’s jó Ízlés’ ragyogó remek pél
dányit.

A’ t e m e t é s i  k ö l t s é g e k  Chinában igen 
nagyok, ’s minél több pázéroltatik ezen czélra, a’ 
halotthoz annál nagyobb tiszteletet vélnek ők bizo- 
nyitni. A’ Chinai mihelyt megházasodik , rögtön 
gondja van temetésére is; koporsót csináltat, ’s ha 
gazdag, egy szép sírboltot (kriptát) építtet magá
nak. A’ koporsó a’ teremajtóhoz állíttatik, hogy 
annak tulajdonosát naponként a’ halálra emlé
keztesse. Szokás a’ gazdag ’s előkelő dunaiak
nál , mint hajdan a’ Görögök- ’s Rómaiaknál egy 
jó barát-vagy rokonnak halálát játék vagy mu
latság által ülni-meg ; mellynek czélja: zajos 
vigság által a’ megholtnak emlékezetét föntar- 
tani. Barátok és atyafiak becsületnek tartják, 
ezen alkalommal magokat adakozóknak mutatni. 
A’ böjtölés vagy visszavonulás valamelly vigas
ságtól előttük nevetségesnek látszik, ’s vélekedé
sük szerint azokseholsem illetlenebbek, mint vala- 
melly gyász-ünnepnél. Fizetnek ugyan papokat 
’s gyászolókat, kiknek tisztök ex otficio sirni ’s 
jajgatni, míg a1 legközelebbi atyafiak ’s rokonok 
gazdag ’s fényes lakomáknál dőzsölnek. Ebből 
láthatni, hogy a’ temetési költségek gyakran igen 
sokra mennek, ’s hogy erről a’ tisztelt olvasó
nak annál tisztább fogalma legyen, közlök egy

temetési ár-jegyzéket (Conto): — ,,A’ finom 
ból készült koporsó 60 nehéz piaster ; halotti 
ékesség 120 piaster; pap’ fizetése 60 piaster; 
különféle áldozatokhoz szükséges papiros 260 p.; 
gyászolók’ számára készült turbánok ’s derék-övek 
325 p .; s ir ’s annak fölékesitése 375 p.; színját
szók ’s alakosoknak 75 p.; disznóhus 120 p. 
becsinált 135 p. Összeleg 1530 nehéz piaster“ ; 
melly tehát mintegy 3600 r. ftot teszen. E’ kia
dás pedig még igen mértékletesnek tartatik. — 
A’ halottak iránti tartozás’ képzelete a’ dunaiak
nál olly különös és rendkívüli, hogy p. o. ha egy 
szegény ember hal-meg, háznépe gyakran a’ te
metési költségek miatt koldussá lesz, a’ nélkül, 
hogy ez ellen ők valamelly kifogást tennének. Ba- 
taviában nem rég egy chinai napszámos holt-meg, 
ki adósságit meg nem fizeté. Minden vagyona 
mintegy 100 rúpiáiért, mellyel alig lehetett volna 
hitelezőit kielégitni: de e* helyett csupán a’ te
metésre 47 rúpia fordittaték, ’s a’ hitelezők, ám
bár magok is szegények valának, ebben nem te
vének legkisebb ellenkezést, hanem úgy tekin- 
ték,  mintha ennek másként történnie nem is le
hetett volna. Hdgr.

R E N D K Í V Ü L I  S O V Á N Y S Á G .

A’ franczia tudományos akadémia’ egyik ülé
sében nem rég Larrey ur bizonyos férfiról tőn emlí
tést, ki a’ mint mondá, olly rendkívül sovány , 
hogy a’ bonczolók őt közönségesen élő csontváz
nak nevezik. Ezen férfi hat esztendő óta mindig 
ösztövérebb lön ’s végre húsa annyira megfogyott, 
hogy termete’ nagyságából harmad-fél hüvelknyit 
vesztett. Bőre közvetetlen látszik csontjain fekün- 
n i; az ránczos , összezsugorodott, ’s nincsen leg
kisebb kigőzölgése. Inai, szű-verése és szavának 
hangja rendkívül gyöngék. Mind e’ mellett szinto 
annyit eszik ’s iszik, mint akármi más vele egy
korú ’s ingatlan egészségű ember. Fejét, melly 
testének egyéb részeivel tökéletes egyenmé’-ték- 
ben van, vékony, rövid s majd egészen ősz haj
szálak födik. Nala a’ test minden belső munká
latit (functio) rendesen ’s legkisebb csökkenés- 
nélkül végzi, csupán a’ szemek szenvednek gyú- 
ladásban. Lélek-tehetsége élénk, ’s a’ physikai erő 
is nála nagy mértekben meg van. A szaradasnaif 
ezen állapotában e’ férfi négy magzatot nemzett, 
kik közül csupán egy holt-meg, a’ többi mind tö-
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kéletes ép termetű ’s egészségű.—- (És ez oily nagy 
csuda az emberi természetben? — Édes Larrey 
ur, kitetszik, hogy nincs ismerete Magyarország
ról! Itt csak két évtized előtt is láthatott volna 
többes példányban illy ösztövér termetet ’s élő 
transparent-et. Meg nevezzem őket? — Nem, 
nem; nyugodjatok békével magyar irók, magyar 
költészek!) . . .y.

M A G Y A R  Z S E B K Ö N Y V E K .  -

„Mellyik magyar zsebkönyv olcsóbb —  kérdé 
minapában egy asszonyság a’ könyvárosnál — az A u- 
r o r a , N e f e 1 e j t s vagy Urani a  e ?“ —  „Mind 
csak nem egyáru— felelt a’ könyváros — az Aurora 
és Nefelejts 2 for. 24 krajczár, az Urania 2 fo
rint.“ —  „Azon különbséggel—  mond egy idegen, 
ki épen ekkor lépett-be —  hogy az Aurorában a’ 
textus 2 for, a’ képek 24 krajczár; a’ Nefelejts- 
ben a’ textus 2 4 krajczár, a’ képek 2 forint. A’ 
három között pedig az a’ különbség, hogy az Au
rorában a’ képek drágák, a’Nefelejtsben a’ textus, 
az Urániában mindkettő.“ Igazfi.

R I T K A S Á G O K .

Egv Magyar napló-könyvébe következőket 
jegyze-föl, mint utolsó utazásában látott ritkasá
gokat :

Ápri l i s .  Magyar dámát fényes társaságban 
hazai nyelven hallottam szólani. —  Cz.. ur’ há
zában, ki rosszul él feleségével, rút a’ szobale
ány. — X . . . .  vármegyén keresztül utaztam, és 
kocsim’ kereke — nem türt-el. — M* helység’ 
kántora nem szereti a’ bort —  ‘s a’ kátékhoz is ért!

Május .  H..ban Z. . kyt kötözve vitték a’ 
bolondok’ házába, mert makacsul tagadta hogy: „ex
tra Hungáriám non est vita.“ — K** ur nemes bir
tokos dicsérte a’ H i t e l t !  — Y. . . .  vármegyében 
tiszt-uj/táskor senkit sem vertek-meg. —  Egy 
ifjút láttám élet-philosophiával.

Juni us .  Egy költő —  recensensével barát
ságosan ölelkezett. — Anatómiai előadásokon lá- 
ték egy igaz l é l e k i s  m é r e t e t  borszeS/.ben tar
togatva ; de azt is csak nehezen lehete az ó vi
lágból az újkori hallgatók’ számára megtartani. 
Ennek elvesztése nagy kárt okozna, minthogy 
eredetit most már nem igen kaphatni. — N** urat, 
ki naponként erkölcsi leczkéket tart, láttam, hogy

egy szegénynek alamizsnát ada ; ez mindazáltal 
nem olly nagy csuda, mert számos nézője volt. —■ 
Egy öreg ur Kisfaludy Károlyt ’s az uj iskola’ 
szellemét —  dicséré.

Jul i us .  B..testvérek szivből siraták meg
holt dús atyjokat, ki velők keményen bánt, ’s 
az osztozás is békességgel ment végbe. — P** tens 
asszony elűzte szobaleányát, mivel ura’ távollé
tében egy szép ifjú’ szerelmi levelét kezéhez ját
szotta. — L* kisasszony igen boldog természetű; 
minden bálban meg érzi: mikor elég a’ táncz —  ’s 
azonnal felhagy vele. — Pesten néhány bolt felett
magyar ’s egyedül magyar czi'm-irás van.

Hazuclia Ferenvz.
D E M O C R I T U S I  C S E P P E K .

Egy részeges napszámos panaszkodék beteg 
ágyában orvosának, hogy kinjai mellett még nagyon 
szomjúzik is. Az orvos gyűrűkkel rakott mutató 
úját homlokának szögezve, merő helyzetben hosz- 
szan tünekedett: mivel oltsa-el a’ nyavalyásnak 
szomját. „Azon ne törje fejét doctor ur! —  meg- 
szólamlék végre a’ hánykolódó beteg —  tessék csak 
ny a v a l y á mo n  segítni; —  sz ó  m j a m o n segítek 
én ma g a m i s.“

Z*ur nénje’ halála után, ennek hátramaradt 
hol mije’ összeírásához fogott. Unoka-öccse (cou- 
sine), ki a’ boldogult’ ruhájit a’ ruhatárból egymás 
után elős/.edegeté, ’s tolla alá mondá Z* urnák a’ 
felíratandó mineműket — többek közt igy szél:„egy 
bund a“ ,,De miilyen, édes Nellim! —  kérdéa’pon- 
tos összeíró fontos arczvonással — nyári - e  vagy 
t é l i ? “

X* szabó egy éltes urnák két nadrágot varrt, ’s 
midőn ez azokat felpróbálná, mindegyiket igen 
szűknek leié ’s e’ miatt korholni kezdé a’ ruha-mű
vészt —  „Hja , tens ur! —  menté magát ez szokása 
szerint —  illyen szűk most a’ módi ;  —■ a’ kor
s z e l l e m m e l  nekünk is egy iránt kell e l ő r e  ha 
l adnunk . “ —- „Igen , igen — visszapattant a’ 
zsémbes szüknadrágos, ki a’ szobában boszonkodra 
fel ’s alá talpalt ’s egyengető feszült lábait —  de 
mit használ nekem, ha majd az ut c z án nem  
h a l a d h a t o k  e l ő r e ? “ Szelrényety.

R E J T E T T S Z Ó .
Mennydörgők, dühödöm, kint, vélt, jajt, lángot okádom; 
Lábomat üsd-el: adok csöndes nyugodalmat Ölemben. Z.

A’ 30dik számbeli rejtettszó: Kántor.

Nyomtatja L ä n d e r e r .Szerkezteti^H e 1 m e c z y. —
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RÉVKOMÁROMI BÁTORSÁGOSITÓ INTÉZET.

A’ nemzetek’ virágzásának fő eszköze a’ ke
reskedés, úgy hogy alig lelhetni népét, melly a’ 
műveltség’ felsőbb polczára le'pett volna mindenfe
lé kiterjedt kereskedési pálya nélkül. Virágzásra 
azonban csak akkor emelkedhetik a’ kereskedés, 
ha annak folytatása bátorságba van helyezve. E’ 
bátorságba helyeztetésnek szükségét egyéb müveit 
nemzetek’ példájától indítatva, ne'melly honi ke
reskedésünket előmozdítói törekedő Hazánkfijai 
általlátván, vizen folytatott kereskedésünket az 
által kívánták megalapitni és divatba hozni, hogy 
egy bátorságositó (assecurans) Társaságot állítsa
nak, melly a’ szerencsétlen veszélyek’ esetére mér
séklőit dijért a’ vizen kereskedőknek kárpótlást 
szerezzen. E’ hazai bátorságositó Társaság fel is 
állíttatott, sz. k. Rév-Komárom városában néhány 
a’közjóért buzgó hazafiak’ Egyesülete által, ’s azt 
mint köz hasznú ’s alattvalói’ boldogságát eszközló 
Intézetet dicsőségesen uralkodó legkegyelmesb Ki
rályunk Iső FERENCZ veleszületett kegyelmessé- 
génél fogva 1807 martin's Iső napján költ fejdel- 
lui kiváltságlevelével (privilégium) megajándékoz
ni ’s tulajdon pecséttel felruházni kegyelmesen 
méltóztatott. Melly rév-komáromi privilegiált bá- 
torságosíló Társaság’ megalapítása, fenmaradása, 
növekedése’ tekintetéből annak tagtársai követ
kező egyességre léptek : Alul irttak a’ rév-komá
romi privilegiált Bátorságositó Társaság’ részvé
nyes tagjai, (actionariusai) minden az ezen Tár
saság és köztünk mint tagjai közt fenforgó akár
minő ügyes bajos tárgyakra nézve,- szorosan ’s 
inegmásolhatlanál lekötjük, alávetjük magunkat s 
részvényinket bírandó örökösinket, az ezen Tár
saság’ it élőszékének mint általunk választott Bí
róságnak (Judicium compromissionale) melly áll 
ezen n. Komárom vármegye’ csallóközi járásbeli 
Főszolgabírójából, továbbá sz. kir. Rév-Koniárom 
városa’ Im ájából, nem különben a' kik ezeket ezután 
hivatalaikban követendik’s az általunk esztendőn
ként részvény számszerinti szavazatok’ többsége 
áltál kinevezni szokott igazgató-tisztviselőkből, 
nevezetesen társasági igazgatónkból (director),

pénztárnokunkból (perceptor) és titoknokunkból Af- 
(secretarius) ; úgy hogy ezen Öt személyből álló 
társasági itélőszékünk, mind az ez előtt közgyiilé- 
sinkben hozott, mind ezután hozandó társasági tör- 
vényczikkelyink ’s rendszabásinkhoz képest, Tár
saságunk’ Ugyviselője által beadott, ’s a’ vádolt 
Féllel rövid utón közlött, szó vagy írásbeli vád- 
’s reá adandó feleletnél fogva, akármellyiket is 
sommás perben, megítélhesse, ’s a’ körülállások- 
hoz képest, törvényinket ’s rendszabásinkat áltál- 
hágó, vagy álnok módok által Társaságunk’ kárára 
dolgozó, vagy tisztviselőink iránt engedetlen ta
gokat pénzbeli általa meghatározandó büntetés
ben , sőt részvényei’ elvesztésiben is megmarasz- 
talbassa, ’s ítéletét tüstént, rendelendő Kiküldött
sége által, avagy általkisérő-levél (compassus) 
mellett végre hajtathassa ; nem élhetvén a’bukott
fél semminemű törvényes orvoslásokkal, kivevőn 
egyedül a’ birtokon kívüli felebbvitelt, és pedig 
a’ polgárokra nézve, a’ Rév-Komárom városa’ itélő- 
hivatálához, egyebekre nézve pedig t. n. Komárom 
Vármegye’ törvényszékéhez. Mellyről is adjuk ezen 
compromissionalis-kötésünket, nevünk’ aláírásával 
megerősítve. Költ ’s a’ t.
A’ T á r s a s á g ’ t ö r ve ' nye i  ’s r e n d s z a b á s a i  e’ kö

v e t k e z ő k .

l )  A’ rév-komáromi Bátorságositó Társaság’ 
pénztára (cassa) áll annyi részvényből (actia) a’ 
mennyi csak elkel: 400nak mindazáltal legalább 
is kell lenni. Egy részvény’ ára vagy becse 500 v. 
forintra határoztatik, melly sommát a’ részvénye
sek akár kész pénzben, akár fekvő javaikra in- 
tabulalt kötelező-levelekben tehetik a’ pénztárba; 
mindazáltal a’ részvények’ 10 p. centóját, az az 
minden részvénytől 50 forintot készpénzben azon 
felül a’ pénztárba be kell fizetniek. A’ bátorságo- 
sítandó somma’mennyisége pedig egyirányban fog 
állani a’ részvények’ számával. Olly nagy somma 
fog tudniillik egyszerre bátorságosittatni, a’ men
nyit felüt a’ részvények’ 10 p. centója. Ha p. o.
500 a’ ’részvények’ száma , akkor 2 5 000 v. forint 
vétetik kármentés alá. 2) A’ részvényesek elvál
lalt részvényeikről bizonyító-levelet kapnak a’ tár-
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sasiig' Igazgató-tisztségének aláírása ’s a’Társaság’ 
pecsétje alatt- 3) Esztendőnként tartandó társasági 
közgyűlés* alkalmával, az azon észt ndőbeli társa
sági foglalatosságok az igazgató-tisztség által a’ 
tagtársak elibe terjesztetnek, ’s az egész eszten
dei számadás megvizsgáltatván, a’bejött haszon el, 
vagy nem osztása a’ részvények’száma szerint sza
vazatokkal a’ részvényesek által fog elhatároztat
n i; kivevén ha hogy előbbi köz gyűlésben, a’ ha
szonnak több esztendőig a’ pénztárban hagyása 
végeztetett. 4) Ezen közgyűlésekben végzik-el a’ 
részvényesek , hogy a’ társaság több vagy keve
sebb esztendőig mi módon álljon fen; annálfogva 
csupán e’ határ-idő után, de mindenkor csak köz 
gyűlésben lehet személyesen avagy írás által a’ 
részvényekről lemondani, úgy hogy a’ ki ezt el
mulasztó, részvényes marad, ’s az azon eszten
dőben hozott végzéseket megtartani köteles. 5) 
Hogyha valamelly részvényes a’ Társaság’ bátor
ságára részvényeiért kész pénzt vagy zálogot , 
avagy kötelező-levelet tett a’ pénztárba, annak 
részvényi-jusai, ha megtalálna halni, örököseire, 
’s képében hagyottakra is kiterjednek: ellenkező 
esetben pedig, hogyha valainellyik Részvényes 
örökös, és végrendelés nélkül halna ki, tehát az 
elvállalt részvényei ezen Társaságra háramlanak 
minden jósaival egyetemben. 6) A" Társaság’ fog
lalatosságai ’ elintézésire ’s vitelire egy igazgató, egy 
pénztárnok ’s egy titoknok fizetéssel rendeltetnek, 
kiknek egyszersmind részvényeseknek kell lenni, 
’s részvény szerinti szavazatok által választatván, 
hivataljokat esküvés alatt fogják viselni. A’ can- 
cellaria’ segítségére egy jegyző avagy írnok, ha
sonlókép a’ részvényesek által meghatározandó 
fizetéssel rendeltetik, kinek is kinevezése az igaz
gató-tisztség’ jusai közé tartozik. 7) A’ közép
ponti pénztárnak, szükségesképen a’ társasági 
tisztség’ cancellariáján kell állani, ’s annak egy 
kulcsa az igazgatónál, másik a’ pénztárnoknál, 
harmadik pedig a’ titoknoknál fog tartatni. A’ 
számadást mindazáltal a’ pénztárnok tartozik vin
n i, a’ titoknok által vezetendő jegyzőkönyvvel 
megegyezőleg; a’ pénztár’ viteléről azonban az egész 
iga/gató-tisztség,adandá cautionalis levelénél fogva, 
egy mindenikért ‘s mindenik egyért jót-állani kö- 
teleztetik. 8) Minthogy a’ pénztárról főképen a’ 
pénztárnok számol, szükség hogy a’ cancellaria, 
hol a’ pénztárt tartani jó rend és bátorság meg

kívánja, ha csak lehetséges —  a’ pénztárnok’ laká
sán legyen, mellyben az érintett középponti igaz
gató-tisztség üléseit fogja tartani. Ha a’ válasz
tandó pénztárnok szállásán alkalmas helyet a’ can- 
cellariának nem adhat, akkor akárrnellyik igaz
gató-tisztnél állhat a’ cancellaria, vagy ha egyik 
sem adhatna helyet, más alkalmas helyre is által 
száliitathatik, a’ pénztárt mindazáltal bátorságos 
helyen kell tartani. 9) A’ középponti pénztár’ örö
kös helye sz. ’s kir. Rév-Komárom városa: hanem 
az igazgató-tisztség a’ pénztár’ nevekedő állapot- 
jához képest rendelhet fiók-pénztárokat is (cassae 
filiales). így rendeltetnek most fiók-pénztárul a’ 
bajai, monostorszegi és török-becsei statiók, hol 
is hasonlóul mint a’ középponti pénztárnál a’ bá- 
torságosítások az ottani társasági biztosok által 
elfogadtatnak; melly kisebb pénztárok’ igazgatá
sáról azonban az igazgató-tisztség köteles gondos
kodni. 10) A’ pénztárral semmi szín alatt keres
kedést űzni nem szabad : az igazgató-tisztség mind
azáltal abból bátorságos váltó vagy kötelező-leve
lekre, törvényes kamatozás mellett adhat-ki pénzt 
a’ Társaság’ javára ; de a’ kiadandó sommákért fe
lelni ’s jót állani tartozik, l l )  A’ kész pénzben 
beadott részvények’ kaniatra-adása hasonlóul az 
igazgató-tisztviselőségre bizafik hasonló kezessé
gük mellett; a’ beadó részvényeseknek azonban 
azon sommáktól esztendőnként 1 00tói 5 kamat —  
a’ részvényeikre esendő tiszta hasznon kívül —• fog 
fizettetni. 12) A’ pénztár’ ál lapot ját a’ részvényes 
tagtársak szabad tetszésük szerint akármikor meg
vizsgálhatják, csak hogy ezen esetben a’ vizsgálni 
kívánóknak, — akár egynek, akár együtt véve 
többnek —  legalább 50 részvénnyel kell birniok; 
ezen felül tulajdon nyugtatásukra szolgálván a’ vizs
gálat, az által a’ Társaság’ pénztárának költséget 
nemokozhatnák. 13) Előadandó nevezetesb és két
séges tárgyak’elintézésire köteles az igazgató-tiszt
ség kisgyülést tartani , s arra a1 közelebb rész
vényes tagokat meghini, kik is résztényszáin sze
rinti szavazatok által döntsék-el a’ kérdéses ese
tet; egyéb fontos dolgokban pedig a’ közgyűlések 
által rendelendő 4 társasági tanátsnok tanácsot 
tartani tartozik. 14) Ha a’ társasági igazgató
tisztség hivatalában hivtelennek találtatik, fen- 
tartják maguknak a’ részvényesek, az iránt köz
gyűlés áltál rendelendő itélőszékben a'dolog’ elin
tézését. 1 5) A’részvényeseket részvényiktől, egye-
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dűl csak a’ választott itélőszék a’körülményekhez 
képest hozandó ítélet által foszthatja-meg. 16) 
Mindennemű bátorságosítandó értékről a" bátorsá- 
gositő-leveleket (Firma, Polizze), a’ bátorságo- 
sitni kívánó Felek’ bejelentésire, középpontban 
az igazgató-tisztség maga, a’ kirendelt mellék 
pontokon pedig a’ társasági biztosok által szol- 
gáltatja-ki a’ társaság’ pecsétje alatt; mellyekért 
a’ történendő szerencsétlenség’ esetére az egész tár
sasági pénztár kezeskedik. 1 7) Ezen Társaság által 
kármentés alá vétetni fognak a’ Dunán, Páncso- 
vától kezdve Mosonyig és Bécsig, a’ Tiszán Sze
gedig, a’ Dráván Eszékig, a’ Száván Sziszekig, 
a’ Kulpán Felső-Iválóczáig fel ’s alá utazó hajók, 
a beléjÖk rakott terhekkel egyetemben, az e’ vég
re a’ részvényesek’ köz akaratjából státiónként 
kidolgozott árszabás (tariffa) szerint; inelly díj, 
vagy árszabási táblák a’ bátorságosi'tó helyeken ’s 
egyébült is ki fognak függesztetni. 18) Az olly 
terinesztmények, mellyek süllyedés’ esetében tel
jesen haszon vehetlenekké lesznek, minta’ repcze, 
dohány és gubacs, 25 p. centóval nagyobb díjért 
fognak bátorságositatni. Nem különben 19) Az 
aláfelé utazó hajók és terheik, —  minthogy azok 
nagyobb koczkára vágynak kitéve — negyedrésznyi 
díjjal feljebb vétetnek kármentés Alá, mint a’ fel
felé menők. 2 ü) A’ bátorságosító levél hez mellékel
tetnek a’ bátorságosítás’ feltételei, mellyek is egy
formán kötelezik mind ezen Társaságot, mind a’ 
bátorságosított Felet. 2 l )  E’ bátorságosító társa
ság jót áll, ka a’ bátorságosított hajó elindulá
sától fogva a bátorságosító levélben kitett rév
parthoz érkezéséig nappali utazásában (kivevőn 
azon esetet, midőn bátorságos kiálló helyre jnt- 
hatás’ okáért naplemenet után is kénytelen útját 
folytatni) hirtelen szélvész, mennykő-iités, jó 
alattság-vagy jó macskakötél szakadás, tőkére 
vagy karóra menés, partszakadás, úgy más be
bizonyított, csupa nyilványos ’s előre nem látha
tó szerencséilenség által elsüllyed, vagy elég. 22) 
Ha valamelly bátorságosított hajóból a’ kármen
tés alá vett terhet, a’ víznek csekélysége mi
att,  kisebb hajókra oszlatni (si ft öl n i) kellene, 
azon esetben a’ bátorságosított érték az illyen 
kisebb hajókban is, csakhogy azok jók legyenek, 
bátorságosítottnak tekintetik. 2 3) A’ Társaság ke
zességet vállal a’ kármentés alá vett értékért mind 
nyári mind téli hónapokban olly megjegyzéssel:

hogy a’ hajókban levő teher a’ jégjárás ellen h  
bátorságosítva lészen mind addig, míg a’ folyóvi
zén, mellyen a’ hajó utaz, a’ jég meg nem áll,  
inikoron is a’ bátorságosítás azonnal megszűnik, 
’s azontúl mind a’ hajó mind a’ benne levő teher’ 
gondviselése a’ bátorságosított felet fogja illetni. 
A’ megállott jég’ tisztára elmenetele után azonban, 
a’ félbe szakadt bátorságosítás folytatását veszi a’ 
bátorságosító-levélbeli révparthoz eljutásig.;24)Ha 
a’ bátorságosított hajó a’ nagy jégjárás miatt olly 
veszedelmes állásponton volna, hogy abban a’ 
terhet, nagy elszánás és vakmerő koczkáztatás 
nélkpltartani bátorságos nem volna, azon esetben 
abból a’ terhet a’ bátorságosított félnek szükség- 
képen kötelessége kirakatni, midőn is az ezen 
kihordásra, nem pedig a’ behordásra, tett költ
ségeket a’ Társaság fogja megtéríteni. 25) Az új 
fenyőfa hajók 3 esztendőig bátorságosít atnak, az 
igazítás után, ha azok uj bókonyokkal készítet- 
nek-fel, újra 3 évig; sőt ha megvizsgáltatvá» 
azután is jóknak találtatnak, továbbra is bátor- 
ságosíthatók. 26) Az ollyas tölgyfa-hajók, mel- 
lyekbe az elromlott tölgyfa-oldalak’ helyébe iga
zításkor, a" bálványt és prémet kivéve, fenyőfa 
oldalak tétettek, ezen változás után úgy nézetnek 
mint fenyőfa hajók. 2 7) A1 bátorságosított fél tar
tozik bátorságosítandó vagyonát jó hajóba rakat
ni, — a’ hajón levő kormányosnak ’s legalább 
két hajóslegénynek neveit, a’ hajóba rakott jó
szágok" mennyiségével, minemüségével ’s árával 
egyetemben, mind külön véve, mind egy sommá* 
ban, jó lélekkel, az igazgató-tisztségnek, vagy 
a’ pénztári hi/.tosnak írásban feladni, ’s azt arról 
is értesíteni: honnét? meddig? ’s melly sommá’ 
erejéig kívánja hajóbeli értékét kármentés alá ad
ni ? Az igazgató-tisztségnek és biztosoknak pedig 
kötelessége a’ hajókat, ha azok helyben vágy
nak, megvizsgáltatni, a’ távollevőknek állapotját e- 
gyébként kitudakozván. 2 8) Ha a’ bátorságosított 
hajó akárinelly okból, kivevén a’ víz’ nagy vagy 
csekély létét, ’s egyéb természet’ viszontagságit, 
egy helyben veszteglene, ’s az időből kiszámít
ható volna, hogy a’ bátorságosító-levélbeli rév
partig elérkezhetett volna; vagy ha épen útközben 
abból a’ bátorságosított teher kirakatnék , avagy 
eladatnék: azon esetben a’ bátorságosítás’ ereje 
megszűnik a’ nélkül, hogy a’ kármentési díjból 
valami leszámíthassék. 2 9) Ha valamelly bátor-

+■
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ságosított hajó veszélybe esnék vagy épen elsüllyed, 
ne: tartozik azt a’ bátorságosított fél vagy embe
re a’ társasági igazgató-tisztségnek azonnal vagy 
postán recepisse mellett, vagy ha ez nem lehetne, 
fogadott ember által, a’ maga költségén, érté
sére adni; addig is pedig, inig az által rendelé
sek tétetnének, a’ társaság’ költségére, a’ mit csak 
lehet, a’ veszélytől megmenteni iparkodni: a’ tár
sasági tisztség pedig köteleztetik kebeléből, vagy 
a’ Társaságnak’ ahoz értő tagjai közül egyet, vagy 
kettőt vizsgálat és kármentés vegett kiküldeni; 
különben a’ hitelesen megmutatott kárt elhinnie 
’s elfogadnia kell. Az illyen kivilágosodott sze
rencsétlenség’ esetében köteles az igazgató-tisztség 
8 hét alatt, ha pedig a’ károsodott tiisténti elég
tételt kívánna, a’ kár-vizsgálat után harmadnap 
alatt, 2. p. cento lehúzással, a’ kárt kifizetni. 
Három p. centón alul levő károk’ megtérítésére 
mindazáltal a’ Társaság magát nem kötelezi. 30) 
A’ veszélytől megmentett érték’ ára, úgy a’ kár
mentésre fordított költségek a* Társaság és bátor
ságosított fél közt, a’ kármentés alá ado't ’s a’ 
bátorságosított fél’ koczkájára hagyott somma’irá
nyához képest fognak felosztatni. 31) Ha a’ bá- 
torságosi'tani kívánó fél társasági részvényes, 8 hét 
alat t, ha pedig idegen, a' bátorságosftó levél ál tál vé
tel e k o r tüstént tartozik a’ kármentési dijt letenni. 
32) Azon esetben, ha a‘ bátorságosított érték hábo
rú’ alkalmával ellenséges beütések, népzendülés, 
vagy polgári zenebona, felsőbbségi törvényes vagy 
törvénytelen erőhatalom által egészen elveszne, 
vagy egy részében kár okoztatnék, a’ Társaság jót 
állásra magát nem kötelezi. 33) A'Társaság által 
fizetendő kárpótlásban a’ részvényesek részi ényeik’ 
számához képest fognak terheltetni: ellenben az 
esztendő’ végével a’ közgyülekezet’ végzése’követ
kezésében elosztandó haszonból vagy jövedelemből 
is a' ként részesülnek. 34) Azon váratlan szeren
csétlenség’ esetében, melly a’ pénztárban találtató 
pénzzel nem fedeztethetik, tartozik minden rész
vényes a’ trattákat (assignatio) elfogadni ’s kifi
zetni, mellyek tudniillik reá részvényei* irányához 
képest esnek , ’s az igazgató-tisztség által kivet
tetnek, még pedig a’ Társaság’részére háramlandó 
részvényei’ befizetett illetősége, ’s kötelezett zá
loga (hypotlieca) elvesztési büntetése alatt. 35)

Ha a’ Társaság’ czélja, java ’s előmozdítása’ te
kintetéből ezen törvényeket és rendszabásokat 
változtatni, vagy egészen eltorleni vagy más úja
kat hozni a’ részvényesek szükségesnek látnák: azt 
egyedül Társaság köz-gyülekezetében,mellyre min
den tagtársak levél által meghívandók, tehetni, 
midőn is a’ szabandó czikkelyek, törvény gyanánt 
fognak szolgálni, a’ mint is az, a’ részvények’ 
száma szerinti szavazatok által el fog határoztatni. 
Költ Rév-Komáromban feb. lödikán 1833.  Kia
datott a’ társasági igazgató-tisztség által. Szabó 
Lajos m. k. igazgató, Beöthy Gáspár m. k. pénz
tárnok. Molnár Lajos m. k. titoknok.

A N E K D O T Á K .

Egy serpenyő-foldozó czigány földes ura’ házához 
mene, hogy tudakozódjék: ha valljon nem akad-e valami 
munkája? A’ konyhában kit sem találván, az ebédlő te
rembe ment, ’s itt se látván embert, eszébe villan, hogy 
itt bizony lehetne valamit szép olcsón | be is vásárolni. ’S 
midőn ezen ágaskodó ideával körül nézgel a’ szobában, 
hallja a’ földes urat nagy haraggal befelé jóni. Mit csinál
jon? hova rejtezzék ? Hirtelen a’ fali-óra’ kolonczait takaró 
nagy tokba húzza magát. Az uraság bement a’ szobába ’s 
észrevevén , hogy az óra elállóit, oda megy, és mint rez- 
zen-meg, midőn a’ czigányt tokban találja. ,,Mit csinálsz 
te itt?“ kérdi tőle — , ,Sétálgatok tekintetes uram“ — 
felel a’ megrémült czigány.

Hasonló szándékú és mesterségü Czigány midőn bizo
nyos úri udvarba vetődnék , az ablakon által ott egy szo
bába tekint ’s b^nne senkit se látván, elhatározá, hogy 
azon nagy vassal, mellyen a’ serpenyőket szokta foldozni, 
a’ kályha' oldalát be üti 's magának ezáltal rést nyit a’ be
menetre. Szerencsétlenségére a’ szobában egy öreg ur mély 
gondolatokba merülve könyvet olvasott, kit a’ czigány 
csak akkor pillantott-meg, midőn feje már a’ szobában volt; 
’s a’ nagy vasat előre dugván meg szólítja a’ rá meresz
kedő Öreg urat: ,,nem vesz az ur pipaszár-siitő vasat ?‘*

R. . .  ur jelen volt, midőn a’ franczia nyelvből vizsgá
lattartatnék. ’S hallván hogy e’ szót ..cependanl“ (szpan- 
dan) egy tanuló helyesen olvasnár felszólal: ,,Ni ni Pro
fessor ur! nem jól mondja az, itten c z e p e n d a n t van.*4 
Egy kell helyesen olvasni, mond a’ tanító. ,,Öm , nem tu
dok hát én ehez4‘ ’s ezzel betevé maga előtt a’ könyvet.

A.
D. . n vásosában, mellynek lakosi magokat szertelen 

bilisággal a’ legtisztább ajaku ’s tollú Magyaroknak tart
ják , bizonyos üdéig mulatozván , egy fűszeráru» bolt előtt 
illy felírást olvasék : , ,Itten találtatnak mindenféle kiilsó 
országi vetemény-magok , lóhere-mag, v i z a - i k r a . “ 37.

R E J T E T T S Z A V A K .
Szent az egész; de fejét vesztvén: gaz czímje gonosznak.

A’ ki szabad, lábát vesztve, ne tűrje soha.
Hajdan mint kisded bennem nyugalomra találtál :

Most, ha megért az eszed — lábomat ejtve kövess.
37. . . .  r Egerből.

A’ 31dik számbeli rejtettszó: Á gy  ú.

iizerkeztefi H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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e g y  s ó h a j t á s .
Repül az éj; — a’ hegytetőn 
Szép bíborhajnal fejledez,

* ’S ahnt a’ hegy’ nyugolfele'n 
Egy víg folyamka ciörgedez.

Folyam’ partján, kié» gyöpön 
A’ lyánka’ csöndes lakja van,
Melly édes enyhet osztogat 
A’ bú’ sötét homályiban.

Ott él a’ lyán —• ott él a’ szív ,
Hol a’ hajnal’ viráginál 
Titkon szeret, — de mennyet ad 
Szerelmi bíijsugárinál. —

,,Ah szép kebel! virág-kebel!
Titkon ne rejts szerelmeket;
Nyiss nékem is hókebleden 
Siríg mosolygó képeket !<4

T á p u l.

MAGYAR SZÍNÉSZET! BÍRÁLAT.
Debreczen. A p r i l  \ l i l t n  1 8 3 3 .

A’ húsvéti szünnapok eltelvén, folyó h. Skán, 
a’ már egyszer nagy kedvességet nyert ^Amster
dam! hóhér"“ másodszori előadatásával kezdék-el 
színészink még hátralevő pályájokat. „Mester
mű a’ maga nemében“ úgymond a’ hirdetés, 
melly megérdemli az egésznek hacsak egy váz
lattal! (skizze) ismért elését is. —-  Amsterdam
ban azon fonák törvény uralkodék, hogy a’ hó
hérnak (bakó) kimultával, ezt tisztében mindig 
annak fija kövesse ; ki ha legkisebb hajlandósá
got sem érze magában atyja’ nyomdokit követni, 
erre törvény szerint is kénytetheték. E’ sors érte 
e’ játék’ fő személyét is , ki a’ legnagyobb ide- 
genség- sőt gyülölséggel viselteték azon hivatal 
iránt, mellyet születésénél fogvást kénytelen lé
vén viselni, attól egyedül szökés által menekhe- 
ték-meg. Húsz e'vig élt már titokban egy Hol
landiához tartozó szigeten , mint hajósmester ; 
hol polgártársi őt tisztelvén ’s becsülvén tökéle
tes boldogságát egyedül a’ titok’ felvflagosulha- 
tásának félelme akadályozd« ■— Nemcsak köz

nép tisztele ót, kinek jo tettiért hálával tarto
zék ; a főbbek is megismerék a’ nemes szivii ha
jósmester’ bücsét ’s érdemit: mellyet egy báró, 
ment lévén azon előítélettől, hogy a’ születés
nek érdemet tulajdonítson, azzal kivána bebizo
nyítani, hogy fijának, a" polgári eredetűnek vélt 
hajósmester1 leányával történendő egybekelését 
nem csak ne akadályozza, hanem az ebben meg
egyezésért a’ hajósmesternél maga esedezzék; 
ki is rettegvén a’következéstől, ha származása fel- 
födöztetnék, a’ szerető páruak házasságát el
lenző. — Midőn a’ báró’ kérésinek csak nem en
gednie kellene, ekkor tünt-fel nyugalmának egy 
vészthozó csillaga Adriánban , a’ sziget’ főbirája’ 
rokonában, ki a’ hajósinesler érdemelte dicsé
retet ’s hódulatot magának akarván tulajdonitni, 
ennek ellensége volt. Adrián szenvedélyesen sze
rető Margitot, a’ hajósmester’ leányát. Egy gyer
mekkori hathatós benyomás elolthatlanná tevő 
képzeletében az amsterdámi hóhérnek képét, ’s 
ezt a1 hajósmesterben találván-fel, azzal bosszu- 
lá-meg szerelmének Margittól megvettetését, hogy 
a’ hajosmester1 kilétét felfedező, ’s ezen felül a’ 
leánytól szeretett bárófinak élete után töreke- 
dék. —  A’ két szerelmest legérzékenyebb hely
zetben találván (legalább úgy kellett volna len
n i) , midőn Margit kedvesének tudtára adja 
Adriánnak —  élete után leselkedését, ’s tőle el
búcsúzik, mivel atyja szökés által kivánta magát 
’s leányát megmenteni; fegyverrel támadja-meg 
a’ boldog szeretőt, féltékenység’ dühétől gerjedt 
vérszomját kielégítendő. Kénytelen levőn a’ meg
támadott magát védeni, a’ bajvivás a’ megtáma- 
dónak elestével végződök : kinek lélek-romlott- 
sága annyira mene, hogy véglehelletével is meg
támadó félnek az ártatlant nyilatkoztatna-ki, a 
zajra odagyülekezettek előtt. —  A’ sziget’ főbíró
jának befolyása által, ki óhajtva várá az alkal
mat, hogy a’ hajósmesterrel felebbvaloságat érez
tesse , a’ bárónak fija ártatlanul, de törvények 
szerint, mert a’ haldoklónak számos tanúk előtt 
tett vallomása többet nyom , a’ bűnösnek itelt 
szeretője’ bizonyságánál, halálra kárhoztatott:
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?s ezen igazságtalan ítéletet, a’ születésénél fog
va ’s már régen holtnak vélt amsterdámi hóhér
nak kell vala leendő vején végbe vinnie. — Fo
lyamodott ugyan a’ halálra kárhoztatottnak atyja 
felebbi pártfogáshoz, fijának megkegyelmezteté- 
seért; de az érzéketlen bird készakarva szándé- 
kozván elmellőzni a’ kegyelem’ kora érkeztét, az 
ítélet’ kivitelének siettetését is a’ törvényből idé
zett czikkellyel leplezé. — Nincs mentség, nincs 
szabadulás; el kell veszni a’ legártatlanabbnak, 
’s a’ halálos csapást annak kezétől vennie, kinek 
leányában a’ világ’ legnagyobb kincsét reményié 
bírnia: ’s az igazságtalan ítélet’ eszközének azon 
kellett először is végbevinni rettentő hivatalát, 
kinek atyját olly igen tiszteié, ’s kit leányának 
kezére legméltőbbnak itéle. Ki engeszteli-raeg 
a’ két nemes atyát szomorú sorsukkal, ’s ki adja 
vissza a’ szeretett ifjút az imádott leánynak? — 
Egy olly nagylelkű ’s nemes, mint borzasztó gon
dolatnak kivitele. —  Minden kérelem’ ’s könyör
gés’ ellenére sem lágyulváa-meg a’ kegyetlen bí
rónak kő-szive , a’ hóhérnak született már kezébe 
veszi a’ pallost; kimegy a’ vesztő-helyre , hogy 
e<ry durva de ősi törvénynek eleget tegyen : de a’ 
halálra itéitnek feje helyett ön jobb kezét vágja- 
e l , ’s igy szabaditja-meg magát a’ törvény’ telje
sítésétől, valamint leánya’ kedvesét a’ haláltól; 
mert bizonyos abban , hogy mig a’ bíró más hó
hért hozatand , addig a’ báró, fijának kegyelmet 
hoz. He is teljesedék népi sokára reménye, ’s 
az iszonyú fájdalmat a’ bárónak megérkezte fe- 
lejteté-el vele: ki fijának kegyelmet, ezen durva 
törvénynek eltörültetését, neki polgári just, a’ 
bírónak pedig hivatalától elmellőztetést hoza. —»■ 
A’ kárpit legördülvén , a’ két szerető’ egyesülé.- 
sét előttünk elfedezé«

Csudálni lehetett azon eleven érzést, mel
lyel C z e l e s z t i n  az amsterdami hóhér’ szere
pét adá ; különösen a’ végső felvonásban, midőn 
kézvesztve, halavány arcczal ’s a’ tett-szülte fáj
dalom" jeleivel lép-fel: mi az egész darabnak elű- 
adatását olly tökéletessé bájolá előttünk. —  Mar
git’ a’ hajósmesternek leánya’szerepét inkább sze
rettük ’s óhajtottuk volna S z é k e l y Z s u z s á n n a  
által előadatva látni; ki hogy méltó lett volna 
e* szerep’ vitelére, a’ martz 21 kén adatott „Ham- 
let“ Shakespeare’ remekében viselt Ofélia szere
dének előadásából, kivált midőn ennek elme*za-

varultát ábrázoló , következtetém : ámbár B a 1- 
l á n é ’ előadása is megérdemli a’ dicséretet; de 
kiki tudja, milly kedvező benyomást tegyen a’ 
nézőre, kivált a’ játékszínen fellépő szépnem, 
ha a’ helyes előadás, a’ hol úgy megkivántatik 
mint a’ virágzó Margit’ szerepében , egyszer’s- 
mind ifjabb korral egyesül. Itt pedig a’ szinte 
ügyes S z é k e l y  Z s u z s á n n á n a k ,  egy épen 
korosabbnak illő, Öreg törvényszolga’ hitvesének 
szerepe, ’s ebben tehetségéhez képest igen szűk 
hatáskör engedteték. —  A’ légközelebb elő
adatandó színdarab , ,Angyal Bandi“ volt. ’S nem 
fojthatám-el azon kedvetlen érzést magamban , 
melly bennem annak meggondoltára gerjede, hogy 
egyedül a’ jobb ízlésű darabok’ híja okozhatja az 
,.Angyal Bandi, Zöld Marczi , ’s Tündér Ilona1" 
falusi darabok’ műveltebb játékszíneinkről ki nem 
küszöböltetését; mellynek okát ha nem ebben 
kellene keresnem, úgy nem a’ legkedvezőbb íté
letet volnék kénytelen hozni olly közönség felől , 
hol ezek’ előadatására is számosán jelennek-meg.

Április’ 13kán ,,A’ favorila , vagy a’ feje
delem’ kedveltje“ Hagemann Gusztávtól, magyarra 
fordítva dr. Pataki József úrtól. Érzékeny szo
morú játék , mellynek közönséges volta felment 
az ismértetési kötelességtől. Ebben C z e l e s z 
t i n ,  mint Federigo kapitány ’s Laura’ szerető
je ;  B a l i a  mint Ortiglio , Laura’ öreg atyja; 
K ő s z e g h y  Theodor fejedelem1 szerepében; 
S z é k e l y  Z s u z s á n n a  mint Laura, a feje
delem’ kedveltje; B a l Ián é., a’ fejedelem’ nagy
lelkű hitvese1 Amália’ szerepében, tökéletesen meg- 
felelének azon élőleges feltételnek, mellyet ben
nünk e’ darab iránt, a’ hirdetésben tett Ígéret 
gerjesztő, hogy t. i. „soha sem tünnék-fel fel
ségesebb színben az emberi gyöngeségek , mint 
ebben; ’s igazán itt látni, a’ baívélekedéseken 
messze túl, egy ártatlan hibát az erény’ oltárára 
téve.44 ’S hogy a’ nézők is ezen ítélettel hagyák- 
el a’ játékszínt, ’s igy az előadás a’ szerző’ czél- 
ját elérte , bizonyitá a’ köz megelégedés. Itt sze
rencsésebben valának a’ szerepek elosztva: Cze-  
l e s z t i n n e k  az érzékeny szerelmes, B al Iá
nak a’ keseredett atya, B a l l á n é n a k  a" feje
delmi méltóság, S z é k e l y  Z s u z s á n n á n a k  
az ártatlan szerelem , ’s ön feláldozás juta ; kiki 
a’ maga körében- A’ következő napon ,,B o h o 
Misi, de hájas44 czimü vígjáték vala előadatandó.
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Czimét tekintvén, ezt is a’ Zöld Marcziak ’s An
gyal Bandiak’ sorába helyezne'm, ha a’ köz ked- 
vességü Koczebue’ neve mellette nem állana. De 
az előadás , a’ mint másoktól hallám, csak ugyan 
megfelelt a’ czimnek , ’s belőle, kivált annak 
ve'gén, valóságos komédia lön. A’ tréfának szint- 
ugy vágynak bizonyos kitűzött határi, mellyeket 
a’ ki általhág , az Ízlésnek törvényei ellen vét ’s 
elfelejti, hogy itt közhelyen mutatja túlságos tré
fáit , ’s hogy ítélő bírája egy egész közönség, 
ítélő biró ebben csak a’ műveltebb osztály lehet, 
nem pedig az, melly annál nagyobb kedvét talál
ja valamiben, minél szembetűnőbb: ’s amazét 
ennek kegyénél bizonyára mindenkor elébe kell 
tenni annak, ki magát azok közé számíttatni 
kívánja.

Április’ 16kán, kettőztetett ügyekezettel (V  
mint tapasztalánk) , ’s először adatott-elő „Az 
őrültek’ háza Dijonban“ t. Deáki Filep Sámuel 
úrtól magyarra fordítva. A’ jelenlévők’ száma bi- 
zonyitá, milly különbséget tesz a’ publicum a’ 
színdarabok’ tekintetében; elegendő ösztön, mindig 
jeles darabok’ előadatására. A’ milly kedvvel fo
gadtatott egy év előtt Pesten a’ német, szintúgy 
hódolónak itt a’ magyarnak ; ’s örülök azt mond
hatni, hogy a’ játékszint szint olly megelégedés
sel hagyak-el. C z e l e s z t i n  mindazt kielégité 
az őrült Eberhard’ szerepében, a’ mit Shakespeare’ 
remekeiben magát olly kitünőleg különböztető 
színésztől várni lehete. K ő s z e g h y  a’ gonosz
ságiban megrögzött vad Düíie’ szerepét, valamint 
Ba l l á  né ennek hitvesét, jól adák. D é z s i  
fiatal színészben szép idomokat (Anlage) vevék- 
észre ennek előszöri látásakor; ajánló külseje, 
minden erőltetés nélküli ’s természetes előadása, 
tiszta ’s kellemes hangú szava , egy leendő jeles 
színjátszót hagyának benne sejdíteni; ha kettőz
tetett iparral sietend C z e l e s z t i n  ’s B a l i a  
derék mestereinek nyomait követni: kivált az 
elsőjén azon szép tulajdonságot, hogy ne bizar 
kodjék annyira a’ súgó’ segedelmében, hanem 
űgyekezzék szerepét sajátjává tenni; a’ midőn 
szavaival több érzést egyesíthet, ’s általok a’ 
nézők’ lelkére nagyobb benyomást okozhat. A’ 
fejér személyek’ öltözete helyes Ízléssel válasz
tatott , hol nem olly szembetűnő a’ különbség; 
de a’ férfiaké korább időbe képzelteié velünk a’ 
történetet. A’ díszletek’ elrendelése, valamint

az egész előadás, megfelelt azon előleges Ígéret
nek, hogy „kettőztetett ügyekezettel:“ inelly- 
nél többet, hol nem telik, kívánni sem lehet. —  
Mai napra egy eredeti, még csak Kolozsvárit 
egyszer adatott vígjáték van hirdetve , ezen név 
alatt: „12 óra“ mellyről a’ legközelebbi postán 
közlendein jegyzetimet.

Hdgr.

A1 FRANCZIA NEMZETI-GÁRDÁK’ SZÁMA.

A’ franczia nemzeti-őrség martzius’ 2 2dike 
előtt 1831,  midőn az magát csak ideiglen (provi- 
sorie) s szabad vállalkozás után képzé, 3,572,924  
főre terjedt. Jelenleg, hivatalos összeszámítás 
szerint 5,729,052 főből áll , melly nagy számból 
1,947,846,  tartalék-seregnek van rendelve; a’ 
többi 3,781.206 felosztatik 1,871,073 községi 
(communal) ’s 1,82 3,95 8 kerületi (cantonal) 
gyalogságra, mellyhez még tartozik 19,025 pat
tantyús 620 álgyűval; 54,723 árkász (sappeur) 
’s aknász (mineur), viszont 2,012 tengeri katona’s 
1 0,41 5 főnyi lovasság, 5 7 departementban 19,494 
helységből kerületi (district) bataillonok állítta- 
tának, mindegyik 2966 embert számlál. A’ főbb 
vezérletekkel 260 veterán-tiszt van felruházva, kik 
között 5 generalhadnagy, 4 general, 130 ezre
des ’s egyéb tábornok-tiszt találkozik. Ezenkí
vül a’ király még 121 őrnagyot, ’s 2847 segéd
őrnagyot (adjutant-major), egy főig régi katoná
kat alkalmazott a’ nemzeti őrséghez. A’ főorvo
sak’ száma 125,  a’ segédorvosoké 2415. E’ nem
zeti őrségből egy millió tökéletesen fel van fegy
verkezve ’s 724,0 00 bír formaruhával. A’ moz
duló nemzeti-őrség , melly háború’ idején azon
nal kiállhat, egy millió ’s 945,899 főig erős ’s 
mind 20— 3 5 esztendős férfi ’s igy legszebb vi
rágnépe Francziaországnak. Ezek közt foglalko
zik 1,231,033 nőtelen férfi, 393,053 feleséges 
férfi, magzatokkal, 156,096 feleséges férfi mag
zat nélkül, 4019 özvegy ember, ’s a’ t.

B É K A -  M U S I K A.

Sir St. John Normandiában hosszabb ideig 
mulatván, egyéb nevezetességek közül ezt is be
széli : E’ tartományban vannak a’ tavasznak bi
zonyos előkövetjei, mellyeknek beköszöntő énekét 
legkevésbé mondhatnék költőinek. —  Ez varangy
vagy békavartyogásból áll,melly mindjárt napalkony
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után veszi kezdetét ’s ege'sz éjszakán által szünet 
nélkül tart, ’s egyszersmind olly szörnyű lármá
val, hogy csupán az, ki e’ förtelmes hangásznt 
mellett nőtt-fel, képes szemeit bezárni. E’ lár
ma itt olly nagy és fülsértő, a’ mint azt me'g 
sehol sem hallottam, hozzá ke'pest semmi a’ leg
erősebb fíircsattogás. E’ vidéken mindegyik pos- 
vány, tő és patak a’ fülemiléknek ezer meg ezer 
illy versenytársaival bír. E’ pokolbeli vartyogás- 
sal, melly éjenként Aristophanes’ kar-énekesit 
idézé emlékezetembe, egy egészen másnemű hang 
vegyül össze, mellyet, mióta élek, csak Caen’ szom
szédságában hallottam. Egy tavaszi éjszakán ki
sétálván egy hangot hallék, melly kisded haran
gok’ távul csöngéséhez hasonlita, ’s hirtelen és 
különös módon érdeklé füleim’; megállapodám fi
gyelve , ’s míg e’ hangoknak okát fejtegetném, 
különböző helyeken mint föld’ méhéből emelkedve 
száz illy kisded harang csendült-meg, úgy hogy 
az egész térmezőt körösleg e’ különös musika 
folyá-be. Most meggyőződéül , hogy ez nem le
het más , mint egy madár’ vagy va la melly bogár’ 
e's féreg’ kiáltása , ’s hallgatám folyvást e’ tá
volból ezüst-tisztán csengő bájhangzatot, midőn 
ugyan ezen hang egyszerre lábaimnál is hallata 
magát. Most a’ titkot megfejtve gondolám ’s a’ 
hangokat a’ sáskáknak tulajdonítottam , mellyek 
t. i. illy módon szoknak egymással szerelmes 
párbeszédet folytatni. De midőn eziránt a’ pa
rasztoktól, kik véleményem szerint e’ dologról leg- 
bizonyosbat tudhatának, tudakozódnám, azt hal
lottam, hogy e’ nyájas, szelid harangozok nem 
egyebek —-  békáknál. —- Mások ismét a1 gyí
kok’ bizonyos nemének tárták , ismét mások —— 
zöld békáknak. Legnagyobb hihetőség pedig az , 
hogy e’ kellemes hangászok valóságos békák 
voltak. ...y.

A’ BR1TTEK’ FOGADÁS-VÁGYA.

Atalányosan isméretes a’ britt-nemzet Cha
raktere , mellynél fogvást szüntelen fogadni sze
ret, a’ mi néha különös bohósággá fajzik. A’ fi
gyelmes vizsgáló könnyen okára akad ’s eltalálja, 
hogy az a’ mély belátásnak egészen tulságig vitt csa- 
pongásától, az ujságkivánás’ ingerétől, ’s ennek 
kielégítését tárgyazó vágytól származik. Egy tu
dós ember előtt, ki igen jól ismerő a’ britt szigetet,

dicsérni kezdők az Angolok’ életmódját. „Vall
jon hogy lehet szeretni — úgy mond ez —  olly
országot, hol minden csekélységen fogadások tör
ténnek ? gondolják csak el, még enéltemen is fogad
tak ! Egynap kilovagolván, daczos lovam el kapott; 
azon pillanatban már hallám kiáltani „nyakát 
szegi“ „nem szegi“ „50, guinea!“ „áll“ Lovam 
egy sorompónak vitt, reménylém hogy ott feltar
tóztatják, de épen nem úgy lón; mert a’ fogadást 
tett Angolok utánam futván, harsány torokkal 
kiálták : „Fogadás“ ; ós senki sem mert utamba 
állani. Kalapom egyik felől, parókám más felől 
repült a’ földre, hova magam is kénytelen valék 
gördülni, enntudatom vesztve fekíivém i t t , a’ 
nélkül, hogy a’ fogadók közül tudtam volna: ki 
nyert, ’s ki vesztett.“ —

S í —p F.

KÜLÖNBSÉG A’ FELESÉG, ASSZONY ÉS HITVES 
KÖZÖTT.

A’ férfi szeretetból vesz f e l e s é g e t . ,  ké
nyelemből a s s z o n y t ,  ’s connexióért h i t v e s t .  
Magáért tartja a’ f e l e s é g e t ,  házi-barátit mu
lattatni az a s s z o n y t ,  ’s a’ világért a’ h i t 
ves t .  Gazdaságra ügyel a’ f e l e s é g ,  házra az 
a s s z o n y ,  a’ benne uralkodó tónusra a’ hi t 
ves .  Ha megbetegszünk, ápolgat bennünket a’ fe 
l e s é g ,  meglátogat az a s s z o n y ,  ’s mint-Ié- 
tünket tudakoztatja a’ h i t v e s .  —  Ki szokás 
sétálnia’ f e l e s é g g e l ,  kikocsizni az a s s z o n 
n y a l ,  ’s utazásokat tenni a’ h i t v e s s e l .  A’ 
f e l e s é g  osztozik gondjainkban , az a s s z o n y  
pénzünkben, a’ h i t v e s  adósságinkban. Ha meg
holtunk, megsirat a’ f e l e s é g ,  panaszra fakad 
az a s s z o n y ,  ’s gyászt veszen-fel a’ h i t v e s . —  
Egy e s z t e n d ő  múlva férjhez megy ismét a’ 
f e l e s é g ,  6 hó n a p  múlva az a s s z o n y ,  ’s 
ha t  h é t i  condolentia után a’ h i t v e s ! !

Szeírényety.

R E J T E T T S Z Ó .
Én egy hire* város vagyok ;

Vedd csak első felemet:
Abban leled nevét annak,

Ki építe engemet.
Vég részem is egy uagy város ,
A’ tengerrel is határos:

Bírta magyar király is.
Kúrolyvarrol.

A’ 3 2 dík szám beli rejtettszavak : I g a z  —  B ö l c s ő .

Szerkezteti H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ GÁRDA-VITÉZEK’ GYERMEKE. *)
Egy estve, most annak ke't eve —  mond a’ 

franczia elbeszélő — egyik leghiresb generálunk
hoz mentem. E’ nap nem azok közé tartozott ugyan, 
mellyeken látogatőkát fogada házához : még is 
történetből néhányan nála összejövének. Kandallő 
mellett ülénk ’s meghitten mulatozánk együtt, mi
dőn egy szolga jő ’s Jacquot Lajos urat jelent i- 
be —  ’s erre tüstént egy fiatal hajőstisztet látánk 
szép férfias Hiedelemmel belépni. Egyszerű neve 
’s lényének csinos külseje igen feltűnő contraszt 
vala; ’s a’ generál és hitvese őt olly szives haj
landósággal fogadák, hogy az ifjú férfi a’ jelen- 
voltak’ egész figyelmét magára vonta. Jacquot ur 
egy deli legfölebb 20 esztendős férfi volt. Arczá- 
nak a’ tengeri élet barna szint ada, magas hom
lok, két fekete sas-szem, es szabad, nyílt tekin
tet jelelék a’ lelkes bátor vitézt. Toiletteje szint 
azon figyelmet gerjeszté, mellyet személye. Noha 
egy hajós-ifjoncz’ formaruhája igen egyszerű ’s 
a’ s/em rajta hímes csillogást hasztalan keres: 
még is Jacquot uron a’ ruha gyönyörű idomban ál
lott, feszesen fekiivék az testén ’s bájlőn tiinte- 
té-ki a’ szép egyenmértékes termetet. A’ fiatal 
tisztnek valami szokatlant ’s igen érdekest kelle 
magán hordoznia , mert a’ vizsga szem, mellyet 
mind az magara von , ki egy terembe lép, sokkal 
tovább ’s élénkebb részvéttel nyugovék rajta, 
mint sem egyéb közönséges embereknél. Törté
netből valamennyi szem a’ formaruhának ugyan
azon egy darabján, melly a’ többi részekkel kü
lönös contrasztban mutatkozék , függött. O t. i. 
egy szép, finom hódkalapot tarta kezében ’s azon 
egy régi összelődözött coearda volt. A’ generál 
csakhamar sejté: miért álmélkodnak vendégi s 
hitvesének titkon intett , ki is ez intést nyájas 
mosollyal viszonzá; Jacquot pedig, ki ezt észre- 
vevé , tetőtől talpig elpirult. De ez koránsem a’ 
vétkes szégyen’ lángszíne volt, hanem a’ szerény

*) E’ sz«*p ’s érdekes töredéket a’ való életből, mellyet 
a’ bécsi Th. Z. idei számaiban franczia kútfő után 
közlött, méltónak véltük, tisztelt honosinknak itt ma
gyarul adni. A' redact io.

szemérem’ szép bíbora. A’ general látván az ifjút 
tisztes zavarában, kezét nyujtáneki, mondtán: 
„Lajos , te derék fi vagy!“ A’ general’ hitvese 
hasonlag kezét nyújtotta , mellyet Lajos forró 
tisztelettel ’s nemes nyájassággal csókolt-meg. 
E’ futó jelenés mindnyájunkat igen érdekle, de 
arra senki sem gondolt, hogy a’jelenésről bővebb 
felvilágosítást kívánjon. Azonban az ifjú férfi’ el- 
érkezése félbeszakasztá a’ mulatságot ’s egy se 
volt elkészülve annak fonalát azonnal ismét fel
fogni. ’8 ím most egy élemült katonatiszt, ki egész 
estve szőtalan ’s magaba vonultán ült, fülemel
kedik székéről ’s a’ generáltól nyers katonai han
gon kérdi: ,,Ez tehát a’ Kegyed’ Jacquotjap 's 
ez ama’ nevezetes cocárda?“ ’S feleletre sem vár
ván, vévé a’ kalapot Jacquot’ kezéből ’s figyelem
mel vizsgálá. Úgy látszék, mint ha meg akarná csó
kolni azt ’s midőn imígy szemei merőn a’ cocár- 
dán függnének, nehéz konycsepp gördült tisztes 
szakállára. Ez utóbbi látvány a’ jelenvoltak’ új
ság-ingerét egészen felkölté ; mindenki odahagyá 
ülését ’s ment nézni a’ titokteljes cocárdát, ’s né
hányan a’ generált esengve kérék: legyen e’ kü
lönös talánynak oedipusa. „Ah uraim ! —  vála
szolt a’ generál —  ez egy igen egyszerű törté
net !“ — „Ah egy felséges történet! —  szólt közbe 
az érdemes agg tiszt —  ha Kegyed Madame azt 
ezen uraknak elbeszélné, meg vagyok győződve, 
hogy mindenki’ szíve megilletődnék.u Most az 
egész társaság fenhangon esdeklett. A’ generálná 
tehát férje’ intésére következő elbeszélést kezde; 
a’ fiatal tiszt pedig, mint saját történetének hőse 
kénytelen volt hallgatni azt:

Napoleon és Sándor orosz császár együtt lé
vén , az első meg akará emennek vitéz sergeit mu
tatni ’s e’ végett nagy katonai szemle (revue) 
tarfaték. Napoleon öntetszéssel lovagolt a’ csá
szári gárdák’ hosszú sorain végig , hirtelen meg
állapodott egy gránátos előtt, kinek arczán iszo
nyú sebhely látszik vala. Egy pillanatig büszkén 
nézgelé ő t ’s végre Sándor császárnak*iJ!y szavak
kal mutatta-be : „Sire, mit ítél olly katonákról, 
kik illy sebeknek is ellentállnak?“ —  „De mit
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itel Sire, hasonlag oily katonákról, kik illy se
beket vágnak?'4 válaszolt Sándor császár szeren- 
esés lélekébrenséggel. —  „Azok mind meghal
tak“ — monda az ősz gránátos a’ két fejdelem’ 
szójátékiba avatkozólag. Sándor a’ gránátosnak e’ 
szavaira díszes udvarisággal fordult Napóleonhoz 
’s mondá : „Síre, látom, On mindenütt diadal
mas.“ „Nekem a’ diadalt gárdám szerzi“ viszonzá 
Napoleon, a’ gránátosnak érzékenyen köszönve.

E’ katonai szemlélet után néhány napra Na
poleon a’ gárdatanyán sétált; ’s meglehet, hogy 
ugyan ekkor Spanyolország’ elfoglalása volt eszé
ben, vagy talán azon Öreg gránátos is ,  ki őt olly 
szerencsésen ragadá-ki zavarából — ’s ime a’ grá
nátost hirtelen megpillantja. Az ősz katona egy 
köven ült ’s keresztbe vetett térdein egy kis, leg- 
fölebb két esztendős gyermekesét tánczoltatott. 
A’ császár előtte megállt; az agg vitéz mindazál- 
tal nem kelt-föl ’s csak ezt mondá : „Bocsánatot 
Sire, hogy ülve maradok, ha feláilnék, Jacquot 
sivalkodni fogna ’s ezt Fölséged nem venné ked
vesen.“ „Jól mondod — felele Napoleon — Jac
quot a’ te neved ?“ —  „Jacques Sire! — ’s az
ért híják e’ kisdedet Jacquotnak.44 — „Fiad ő?“ 
—  „Igen is , Sire! anyja egy becsületes marko- 
tányosné volt, kit tiz hónap előtt egy uhlanus 
karddal nyakban sujta, épen midőn a’ jó asszony 
az ő férjének, ki egyik lábát elveszté, egy po
hár pályinkát nyújtott. Már mindketten meghal
tak ’s e’ gyermek árva.44 — ,,’S te őt gyermekül 
fogadtad ?“ —  „En ’s többi társaim. Mi őt anyjá
nak , ki már ekkor megszűnt élni, iszakjaban 
találtuk. A’ gyermek rivalt , hadarászott, mint 
egy lóvesztett huszár ’s gyomra üres, mint egy 
kifosztott bőrláda. Apja , ki még lélekzett , el
beszélő tördelt hangon nekünk, mint leié ezen gyer
mek’ anyja Fölséged’ szolgálatában halálát. S erre 
mindnyájan a’ kis ficzkót gyermekül fogadtuk, ’s 
mivel én valék első, ki reá akadtam , köz meg
egyezésből én levék nevelője is-“ —  Napoleon egy 
pillanatig némán tekinté a’ gránátost, ki a’ gyer
meket csöndes kedvvel ugrándoztatá térdein ’s az
után igy szólt hozzá: „Jacques, én adósod va
gyok.44 — „Nekem S ire?—  sebeimért e’ keresz
tet nyertem , én vagyok adósa Fölségednek.“ —  
„Adósod vagyok azért, a’ mit nem rég Sándor 
császárnak helyettem feleltél.44 —  „En nem fe
leltem rosszat.“ —  „Nem, valóban nem, ’s én

meg akarlak jutalmazni. Mit kívánsz ?“ —  „Lel- 
kemre mondom , nincsenek szükségim ; de ha Föl
séged nekem örömet kíván szerezni , ajándékoz
zon valamit e’ gyermeknek, az neki szerencsét 
hozand.44 —  „Szívesen“ — válaszolt a’ császár. 
Jacques felállott ’s a’ gyermeket karjára vévé, míg 
Napoleon zsebeiben ajándék után fürkészett; né
hány darab arany volt minden , a’ mit talált ; de 
ezeket ismét zsebébe rejtette, mert ő nem pénz 
által nyeré gárdáinak szeretőiét. Végre nem tud
ván , mitevő legyen, kezébe akadt a’ burnót-sze- 
lencze’s ezt adá a’ gránátosnak. Jacques mosolygva 
nézegeté az ajándékot. „Sire! gondjai hihetőleg 
nyomosb dolgokon járnak, különben mint adna 
egy gyermeknek, ki még járni sem tanult, hur- 
nót-szelencze't ajándékul ?“ —  A’ császár felelni 
akart, midőn észreveszi , hogy valami hátul ka
lapját rángatja ; megfordul ’s látja, hogy a’ gyer
mekese, ki a’ gránátos’ karján ült, kis kezeit a’ 
kalapzsinór alá feszíté ’s a’ rajt levő cocárdával 
játszott, s,Lássa Fölséged —  szól az agg vitéz —  
e’ gyermek okosabb, mint mi, ő úgy cselekszik 
mint Fölséged, azt veszi-el, a’ mi neki tetszik.44 
—  „No ’s tehát, válaszolt a’ császár , legyen is 
az övé.44 — És a’ császár leoldozta kalapjáról 
a’ cocárdát ’s adá a’ gyermeknek. Jacques a’ kis 
fiút ugrándoztatá karján ’s mondá : „No ’s mu- 
tasd-meg O Fölségének, hogy már beszélni is 
tudsz.“ A’ gyermekese nevetgélt, kezecskéit ösz- 
szeveregeté ’s gyöngéd kis ajkával rebegte : „Vive 
l’empereur.44 —

Az öreg gránátos még ezután igen sok ter
hes utakat tőn. Nem sokára Parisba jőve, innét 
Madridba ment, majd viszont Varsó falainál Ter
m ett; Moszkóviáig nyomult vitéz társival *s Napó
leont egészen Elba szigetig kiséré. Jacquot e’ ne
héz vándorpályán mindenütt követte, majd az 
óriás termetű gránátosak mellett futkosott, majd 
a’ pogyász-szekeren üldögélt, néha meg az öreg 
nevelő hordozta karjain. Egy kis kardot viselt 
oldalán ’s fején egy katonasipkát, mellyet már 
hegykén jobb fülére tolt; ’s fúta a’ sípot — hango
san , mint akármelly csalogány. Jacquot az agg 
vitézek közt mindinkább növekedék. A’ gránátos 
nem tudta most, mint viselje nevendéke a’ cocár
dát, végre egy gondolatnál megállapodott: a’ co
cárdát t. i. egy medaillonba zárá ’s imígy a’ gyer
mek’ nyak ba függeszté.
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Nyolcz év forgott-le, *s ez időszám a’ mint 

Franeziaországot a’ dicsőség’ ’s hatalom’ legma- 
gasb fényfokára emelte,  úgy viszont az alázat’ 
legmélyebb porába is süllyesztette. Napoleon St. 
Ilonába száműzetek ’s a’ franczia gárdákat elosz
latták. A’ szegény Jarques is most sebeivel, be
csület-keresztjével ’s kis Jacquot fiával haza tért. 
Lajos, ki ekkor a' szerencse’ balságát már is
merni kezdé, gyakran mondotta n<kern azután, 
hogy szivének semmi sem fájt inkább, mint mi
dőn látta , hogy vitéz gyáma^yja — ki az előtt a’ 
nehéz fegyverrel ’s háti iszákkal egy nap 15— 20 
órányi utat ton —■ most néhány órai gyaloglás
tól csak nem halálig lankasztva omlott az ország
úton össze, jóllehet egy nyomoré vándor-bot ’s 
egy kis ruhabutyor vala minden terhe. Ő napon
ként gyengültebb lön. Holmi rozzant istállókban 
tölté sokszor az éjszakát, és Jacquot gyiijtögeté 
össze itt ott a’ szalmaszálakat, hogy az ősz grá
nátost befödhesse. Éjenként ébren fekiitt mellet
te ; ő hozá neki a’ kenyeret , mellyet esdeklé- 
sire a’ szánakozás nyújtott. —  De végre Jacques 
annyira elerőtlenűlt , hogy kénytelenek voltak 
egy puszta romhajlékban éjszakázni, hol a’ sze
rencsétlen agg vitéz Iegyőzetve a’ test’ fájdalrni- 
tó l, akarat ellen e’ szavakat nyögé : ,,Jacquot, 
egy csepp pályinkát, vagy meghalok !í4 —  A’sze
gény fiú sírt, az országúira ült-ki ’s {igyekezett 
az elmenők’ szivét könyörre indi'fni. Hasztalan, 
már csak nem kétségbe esett, midőn egy gondo
lat villant-fel benne, egy gondolat, mint a’ mos
toha sors és hálás szeretet azt szülheti. Térdre 
esett, levevé a’ medaillont nyakáról és zokogva 
mondó: ,,Isten ! jó Isten! csak egy csepp pályin
kát adj Jacques atyámnak !“ — E’ szavakat fen- 
hangon isrnétlé és sírt. E’ pillanatban egy ur kö- 
zelgett, ez kérdezé a’ gyermek’ bajait, ki is neki 
bús történetét híven elbeszélte, ’s azt illy sza
vakkal fejezé-be: ,,Jacques atyám meghagyta, 
hogy e’ cocardára, míg élek, gondot viseljek; ő 
azt mondotta, hogy e’ cocárda engem védelmez, 
hogy e’ cocárda egyetlen kincsem , egyetlen sze
rencsém, ’s én inkább egyik karomat vesztem-el, 
mint sem e’ cocárdát; de ha maga jó ur nekem 
most csak egy sous-t fog is adni, ún oda enge
dem, ’s én pályinkát veszek Jacques atyámnak.44 
—  Az idegen, illetődött szívvel feleié: ,,Még 
atyádnak maradtak baráti, kik azt, mit nekik

Isten adott, régi fegyveres társukkal örömest 
osztják-ni eg. Vezess engem atyádhoz.44 — ’S e’ 
férfiú.. .“ —

,,E’ jóltevő férfiú — közbeszólott hé vei az 
ifjú hajóstiszt —  e’ jóltevő nemes férfiú engem 
koldus gyermeket karjai közé vett; ő Jacquest 
palotájába hozató s gyámja lön odasorvadt életé
nek ’s a’ világtól elhagyott árvát is mint saját 
gyermekét nevelteté-fül ’s még folyvást újabb jó
téteményekkel halmoz engem!'4 — A’ fiatal tiszt 
könnyezve mondó e’ szavakat’s midőn a’ generál és 
hitvese kezüket nyújtanák neki, sűrűn omlónak a’ 
hála’ könnyei szép arczán alá. A’ generál meg- 
szólanilék most: ,,Te elhallgatod történeted’ vé
gét, ’s nem említed, a’ mit egykor neked fo
gadtam : t. i. hogy akkor majd visszaadom neked 
ismét a’ cocárdát, ha tetteid által azt megérdem- 
léd, úgy, a’ mint mi érdernlők-meg a’ miénket. 
—  ’S az urak látják, hogy a’ cocárda már kalap
ján van; mert Lajos jelen volt Algier’ bevételé
nél ’s kapitánya , ki őt mint őnkénytest vivé ma
gával, hajóstiszti formaruhában kiildé hozzám

. u vissza.

MAGYAR SZINÉSZETI BÍRÁLAT.
Debreczen. April  18ihán 1833 .

Tegnap adatott-elő legelőször, ’s ,,a’ mint 
látom44 egyszer’smind utólszor: ,,XIl óra, vagy 
a’ véletlenül nyert örökség, *s a’ kisértő lelkek’ 
vándor éjjele.44 Egészen uj , az az: még igen éret
len,  vigsággal elegy (mit is a’ nézőknek gyakori 
hangos nevetésük eléggé bizonyi'ta) , tüneményes 
nézőjáték 4 felvonásban; mellyről ha korábbi 
Ígéretem le nem kötelez vala, inkább szeretteinÖ
volna hallgatni mint gáncsolni , mire most kény
telen vagyok; sajnosán esvén mindenkinek hibákra 
találni ott,  hol mindent lehető tökéletességben 
lenni kívánna. A’ játék’ tartalma egy huszár ka
pitány által Kun László’ idejében (tudták-e még 
ekk' r: mi a’ huszár?) a’ cseszneki várban kísér
tő lelkek’ alakja alatt lappangó haramia csoport’ 
megfogatása. E’ kapitánynak huszárjai „kurázsis44 
emberek vagy „ficzkók44 voltak, kik ,,lénungot ’s 
mondurt44 kaptak , mert különben — nem is le
hettek volna talán katonák. A’ haramiák még 
pipáztak is Kun László’ idejében; a’ mellyekre 
nékem is ,,muszáj44 volt Jutka korcsmárosnéval 
a’ 4ik felv. első jelenetében mondani, hogy „mit
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beszel ollyan zöldeket 's a’ t.“ — A’ mi a’ vé
letlenül nyert örökségét ille ti, ez a’ jutalinazan- 
ddra nézve egy a’ haramiák’ fogságában 5 eszten
deig sanyargott leánynak kezében all ; melly hogy 
igen véletlenül nyert örökség volt légyen, eléggé 
világos abból, hogy egyik fél sem mutata egymás- 
iránt legkisebb hajlandóságot is; ámbár a‘ leány
nak sikoltásából , midőn a’ huszár kapitányban 
szabaditójára tekinte , már azelőtti isméretségö- 
ket következtetem. —  Ha valamelly darab, az 
azt előadó színjátszóban sem gerjeszt maga iránt 
tiszteletet, kinek mindenkor leginkább kellene 
érezni annak méltóságát: mi csuda, ha nézőink 
elegületlenül tckintének az előttük levő ^nyílás
nak résén“ keresztül. —  Azt , ki a’ csinosodás- 
nak ’s művelődésnek szentelt helyen igy elfelejtke- 
zek annak méltósága felől,nem akarom megnevezni; 
hanem csak azt mondom, hogy míg az illy esetek 
nagyobb figyelemre nem méltatnak , addig játék
színünk erkölcs’ iskolájának nem neveztethetik.*)

Hdgr,

K Ü L Ö N F É L E  C S E P P .

K ö n y - c s e p p .  Néhány év előtt P— n egy 
szeretette méltó kisasszony életének virágjában 
hunyt-el. Temetésére számos nép gyűlt össze. Min
den, ki a’ dicsőültnek jeles erkölcseit isméié: fia
tal, koros, férfi ’s asszony együtt könnyeze. E’ 
zokogok közt jelen volt a’ boidogultnak testi lelki 
barátnéja N— a kisasszony is, ifjabb testvérével. 
’S midőn amaz látná, hogy körülötte mindenki 
hullatja sós cseppjeit, csupán testv ére nem ; igy 
szóla hozzá feddőleg: „Ufcyan L— i! mint allha- 
tod-meg, látván, hogy minden ember sír ’s te egy 
könvre sem fakadsz ?‘4 —  ,,Ah hisz’ én is örö
mest sirnék, ha otthon nem feledtem volna zseb
kendőmet,4* vala a’ felelet.

B o r - c s e p p .  Egy gazdag ur, ki köz tudo
más szerint igen örömest mulata teli poharak 
mellett, lek ül d i szolgáját a’ pinczébe , hogy leg
jobb, legkedveltebb borából hozna föl az éike- 
zendő vendégek’ számára ; ’s illyen fontos szavak-

Kéretik a’ Redactio, hogy azon kifejezéseket, mel
ljek a’ többitől e’ jeggyel ,,—“ külöoböztetnek — 
’s magának a’ szerzőnek tulajdoni, minden kihagj'ág 
és változtatás nélkül közölje, Áz ,.a’ mint lá»om(i egy 
játszó személj nek szójárása, ’s legalább öOszer előjő 
e’ darabban. A' beküldő.

kai bocsátja-le őt a’ hordók’ sorai közé : „Vigyázz 
—  úgy mond — ki ne öntsd; mert tudd-meg, 
annak minden cseppje egy arany.'4 „Úgy? —  
viszonzá az inas —  most értein, miért van olly 
nagy becsben Nagysád a’ vendégek előtt.“

G y ó g y - c s e p p. N. orvos múlt tél'utolján 
J. külvárosba beteghez hivaték. Kinyomozván an
nak állapoljat cseppeket rendele a gyógyszertár
ból. A’ mint a’ bevétel’ módját a’ sínylődő előtt 
elszavalni akarná, ez boszonkodva szakasztja félbe 
az orvos’ oktató beszédjét, mondván: „Ugyan 
minek pénzt adni-ki cseppekért a’ patikába? ho
lott itthon is elég hull az eszterháról.44 £ fc

F u k a r  csepp.  Bizonyos társaságban, hol 
csupán férfiak voltak, lépdaganatról panaszkodék 
egy vagyonos, de mellette igen fukar agglegény, 
mellyre a’ jelen volt orvos hirtelen, házasságot 
vagy lovaglást ajánlott. —  Az életét féltő zsu
gori rö\ i d gondolkodás után csak azt kérdezte: 
„ugyan mellyik jár a kettő közül már kevesebb 
költséggel ?“ E. J.

D e ni oc r í tus  i c s e pp.  Voltaire két egy- 
testvér úrral nagyon öszvezördiilt, kik közül egyik 
költő , másik pedig vívó (Fechter) volt, ’s ez 
ntólsó őt azzal fenyegető, hogy fülét levágja. Ek
kor Voltaire ezt irá pártfogójának Choiseul her- 
czegnek: ,,A’ két ** testvérrel nagy bajom van: 
az egyik verseivel sérti naponként fülemet, a’ 
másik pedig azt épen le is akarja vágni. A köl
tővel ugyan magamis megfogok mérkőzni, de a’ 
vívót Fenséged méltóztassék magára vállalni; mert 
nekem az én f ü l e i m k e l l e n e k ,  h o g y  
h a l l j a m azon di c s ő  t e t t e k e t ,  mellyekkel 
Fenséged honunk’ történetit gazdagítja.“

Szekrényesy.
t a l á n  y .

Van ő, de nem láthatni,
Test, de meg nem foghatni.
Morog, tör, ront, nyakon ver,
’S nem bánthatja az ember.

7.
R E J T E T T S Z Ó .

A megavult várak’ ’s tornyok’ bús romjain élek,
Láb nélkül nevemet tudja az, a’ ki szeret, 

ßennem Ijánykádnak kisded keze rejtve, — tekintsd csak— 
Téve utómat elől ’s téve élőmét utói.

37.. Vgerléi.
A’ 33dik számbeli rej'ettszó : K o n s t a n t i n á p o 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’ K I K E L E T H E Z .
Nyisd-fel ah! nyisd rózsa-kebled’

Bájos arczu kikelet!
Fejledezzen égi lepled

E1 kopár halom felett.
Áldd mosolygó zöld reménnyel 

Ah! viszont e’ holt mezőt,
Szenderítsd korányi fénnyel 

Pamlagán a’ könnyezőt!

Bár az ifjúság’ delére
Törtek itt a’ végzetek ,

’S én ujúlt tavasz’ hevére 
Többé nem derülhetek :

Még is édes — tájaidnak
Andalogni zöld gyepén —

Uj remények boldogitnak
Néma csönded’ ünnepén.

Karjaid közt majd a’ kétes 
Szívnek szellemszárnyain 

Messze szállók a’ söte'tes 
Fellegeknek árnyain.

Rózaa-szelletid’ hősében
Veszteségem’ föllelem ;

Szívem enyhül vágyhevében,
’S elmerül a’ gyötrelem.

’S kellemében míg felettem 
Illatos meződ virul,

’S dal rebeg-le itt epedten 
Fülmiléknek ajkirul:

Szebb világ felé lebegve
Szent örömkéjt élek én —

Szent örömkéjt — szenderegve 
Báj-ölednek édenén!

Vihary Elel

A’ LOSONCZI ÁGOSTAI HITVALLÓ ISKOLA.

Jelen lapjainkban több ízben vetettek már 
szóba tanító intézetink, bármilly nemzet’ müveit, 
ségi előhaladtának e’ biztos mérlegei; ’s ámbár 
csak falusi iskoláink’ felűleges vonalmira figyel
tető a’ szemlélet ’s elmellőztettek a’ városiak —• 
mert ezekről gyakrabban olvashatni örvendetes 
tudósításokat — : tudván azonban e’ részben is 
több rendbeli hijányinkat, nem lesz talán érdek

telen a’ losonczi ágostai hitvalló iskolának követ
kező ismertetése:

Alig szólamlott-meg hathatósan az 1825ki 
országgyűlésen nemzetünk’ buzgó óhajtása nyel
ve’ ügyében; alig jelöltetett az ki, mit a’ ne- 
mesb lelkek régóta kívánva kívántak, fogalmink’ 
közlendhetésinek egyetlen eszközéül : már is a’ 
losonczi ág. hitv. egyház —  melly híveivel, a’ 
többnyire tót ajkuakkal, ezelőtt ugyan csak min
den negyedik, most pedig minden harmadik va
sárnap’ ’s hétközben is honi nyelven zengedezteti 
a’ Mennyeinek dicséretét; mellynek gyűlésiben 
csak magyarul szólamlik-meg az ajak ; mellynek 
jegyző- ’s anyakönyvei csak magyarul vitetnek —  
jól tudván , hogy nevendékinkben gyökerezik tu
dományos előléptink’ ’s egykori rnagasbulásunk’ 
reménye , elöljáróinak buzdítására —  kik közül 
az érdem’ hálás elismeréséül elég legyen megem
lítenünk t. Domanoveczi Z m e s k a l  Gábor  in
spector urat, minden szép ’s jó ügyekezetnek, 
különösen nyelvünk’ egyeteműlésére czélirányos- 
nak , munkás gyámolát, és tiszt. F r e c s k a  Sá
mu e l  urat, az egyháznak p é l d á s  prédikátorát 
(hisszük, hogy a’ „ p é l d a  s“sal fejeztük-ki 
diszlő tulajdonit a’ tiszteltnek)— tulajdon ’s te
temes költségén egy iskolát alapított, mellyból 
á l t a l á n  kizáratott a’ tót nyelv ’s mellyben a’ 
tudományok syntaxisig berekesztőleg magyar és 
latán nyelven taníttatnak. Megáldá e’ szíves és 
jótékony ügyekezetet a’ gondviselés, melly [ten
ger viszontagság’ közepette nemzetünkkel meg
tartó nyelvünket is; mert ezóta számosán gyü- 
lekszikLosonczra, e’ magyar ’s tótság közötti vá
laszpontra felsőbb vármegyéink’ tót ifjúsága, olly 
számosán, hogy a’ melly ezelőtt három tanító 
alatt köz kedvességü előhaladást mutatott honi 
nyelvünkben, egy negyediknek szükségét is mul- 
hatlanná teve. Kész volt a’ nevezett egyház e’beli 
hijány’ pótlására is , múlt martz. 2kán önköltsé
gén toltvén-be a’ megnyílt tanítói-széket azon 
édes reménnyel, hogy ügyekezete a’ vidékre is 
sikeresen hatand. 160  fiú- és 60  leánytanitvány 
vetélkedve előzi most a’ haza’ törvényes kivánatit.
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Élénk örömre hevűlten dagadoz a’ hazafi buzgó
kebel, látván a’ köz vizsgáltatáson, hogy azon 
nevendékek is , kiknek szüleik meg töredezve se 
mennek-el a’ magyar hangon , nemcsak magyarul 
felelnek a1 tudományokból, hanem zsenge mun- 
kácskáikat is úgy fogalmítják (concipere) és lel
kes!) költőink’ remekeit olly honi hévvel szavalják 
e l ,  mellyel büszkélkedve akarják elfelejtetni tót 
szánnazatukat. Magyar lelkesedés pezsegteti vé
rüket ereikben ’s hiszik érzeteiknek bájos nyel
vünkön tökéletesb kifejezhetését; a’ mesterem
ber, tapasztalásából tudván a’ honi nyelv’ elke
rülhetetlen létét, ebben nevelteti magzatit ’s ha 
valamellyikében tudományok után epedő nemesb 
szikra rejtezik, kétszeres áldozatot tesz gyer
meke által a’ hazának.

így siet Losoncznak ág. hitv. még alig fél
százados egyháza a’ korszellem kijelelte czél felé 
s igy nyújt reményt Nógrád’ tót egyházai között 

l e g e l s ő  és b i z o n y o s  megmagyarodásának; 
mi is hogy minél előbb meg fog történni, kezes
kedik híveinek eddig kitüntetett kész buzgóságat!o o o

- t - y .

PERE LACHAISE’ TEMETŐJE PARISBAN.
Pater Lachaisenak 3̂ hajdan gyönyörű lak

helye s mulató kertje, ma Parisnak egyik leg- 
sze hb ’s 1 egnagyobb sirkertje. Kert tehát most 
is mint hajdan, mikor még a’ mindenható atya 
lakta, de nem vigalomé többé: a’ fájdalmas em
lékezet vont benne magának sátort, a’ holtak 
tanyát; árnyékos lúgosai ’s lomb-ernyőzte folyo
sói közben sir- ’s emlékkövek emelkednek maga-O
san néhol ’s kellő rendezetben , máshol ismét 
omladozva, mint Lachaise’ palotája* falai. A’ szál
lás benne méreg-drága; ugyan is két méternyi 
földért 500 franc nem mindig elég ár, kivált 
ha valaki nem egynéhány esztendőre, hanem 
örökre, mint gondolja, vásárol nyugalom-helyet. 
A’ sírkövek’ száma 30,000nél többre megy ; fel
írásaikat olvasván, nem foghatja-meg az ember, 
mint lehetett valaha e’ világon annyi derék, an
nyi jeles, elfelejthetlen férj, felejthetlen hitves, 
felejthetlen szüle, magzat, testvér, rokon ’s a’ t. 
’s mellette még mind erényes, erkölcsös, józan, 
munkás , példás életű; úgy hogy épen nem csu- 
dálhatja többé: miért maradt, miért van annyi

*) Jesuita ’s 14Lk Lajos1 gyóntató atyja.

rósz, annyi vétek’s bűn a’ világon; mert hiszen az 
erény mind ide költözött, mind temetőkbe futott. 
Az egész sirkert 50 ’s még néhány osztályra van 
elkülönozve, ’s mindenikét legalább egy pár nagy 
érdemű vagy nevű porok dicsőítik. így mindjárt 
a’ 3ik szakaszban Abelard ’s Heloise égőn sze
relmes pár gothusi szellemű sirhalma diszlik, 
mellyet nekiek Lenoir Sándor emelt ISOOban’s 
melly csakugyan a’ boldogtalan kedvesek’ hamvait 
fedi. A’ 8ik osztályban Regnault de Saint-Jean 
d’Angely nyugszik, ki talentumit Napoleon’ despo- 
tismusának olly gyáván eladta volt, ’s kit a Ne
mesis ezért utóbbi éveiben olly kegyetlenül bün
tetett, —  számüzöttségéből halállal küzdve tér
hetvén hazájába vissza, ’s kiadván lelkét azon pil
lanatban, mellyben régi lakása’ földét lábaival 
először ismét erintheté. Ugyan egy nap vete szen- 
vedésinek, szániüzöttségének ’s életének véget. 
A’ lOik osztályban szinte hemzsegnek a’ nagy
ságos halottak, benne mind báró, gróf, mar
quis , vagy herczeg pihen, alszik az urban, mun
kás életéből (legalább sírkövük ezt mondja) job
bára korán , mint Isten’ kedvesi kiszólítva , az e- 
gész józan emberiségnek kimondhatatlan fájdal
mára; nyugszik azonban ’s épen —  fájdalom! —  
közepettök egy plebejus is , Simon mester a’ fő
város’ bérkocsis-egyetemének főfő seniora , mint 
pórhamu a’ nemes por között. -— Tovább e’ mél- 
tóságos poroktul a’ 15ik osztályban Chenier hires 
költő nyugszik ; ott a’ jó szivü Saint Pierre, ki 
az örök békét ’s közönséges lefegyverzést olly bi
zonyosnak álmadozta. A’ 2 ükben Labedoyer’ ’s 
Neynek látszanak sírjaik. Az elsőnek sírkövén 
egy özvegy nő látható , könyben ázó szemekkel 
karjait egy kisded gyermek felé, ki még alig 
hagyható bölcsőjét, nyujtva-ki, illy szavakkal: 
„Egyedül még érted lángoló szeretetem, édes mag
zatom, tarthat ez életben vissza !st Ney’, a’ fran- 
czia sereg’ Ajaxa’ sírjának szögletein négy to
poly emelkedik magasra, mint ő maga egykor 
köz huszárból a’ magas vezérségig; —— ezeket 
köztisztelet ülteté oda. A’ 24ikben Lanjuinais 
fekszik, egy azon ritka statusemberek közül, 
kiknek characteri állandóságuk politikai pályájok’ 
végéig szünetlen hiv; megnem ijedt ő a’ hata
lom’ pálczája e lő tt, meg nem az erőszakos nép
düh előtt; merészen ellenszegült Robespierre’ 
túlságos tettinek, ellene Marat’ vérszomjának *
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pörbe ideze Bonaparténak minden nyomát, mel- 
lyet a’ respublica’ földén mint monarcha foglaló- 
lag tenni akart. —  Isten nyugosztalja! — A’ 
35ikben Beaumarchais1 tetemei nyugszanak, ki 
szege'ny nemzetse'gből származván 40 sous-val 
lépett a’ világba ’s később az éjszakamerikai sza
bad világnak, midőn az angol jármát lerázná, 40 
millió francot kölcsönzött. Közel hozzá fekszik 
Dávoust, Lefebvre , Massena. Mennyi őriás egy 
pár nyomnyi téren! —* A’ 38ikban Foy’ sírem
léke legszebb, a’ nemes haza állította azt érdeme 
szerint a’ nemes polgárnak, ez egyszerű felírás
sal: ,,Foy rnunkájitól nyugszik itt ’s tettei kö- 
vetendik őt.14 A’ 40ikben Moli éré "s Lafontaine’ 
egyszerű sírjaik láthatók. Mellettük mindjárt 
Tallien, a’ szerencse’ szeszélyinek nevezetes 
bábja. Ez , ki Gallia’ sorsát laptaként hordozá 
kezében, utóbb koldus-nyomorán hala-meg, an
nyi értéket sem hagyván, mennyiből őt eltemet
hetnék. Tovább tőle David, a’ hires művésznek 
állított emlékkő díszük, alatta szive nyugszik 
egyedül, többi testét, mint számüzöttét, idegen 
föld nyomja. A’ felírások, mind fájdalom’ hang
ján Írottak ugyan, de többnyire ferdék, Ízetle
nek, buták , mint bérlett költői szülemények. A’ 
magasb költői ész, nem alkalomra teremtetett. — 
Végső szélén a’ sirkertnek egy szomorú fűz lom- 
bozta sirdomb alatt fekszik egy ifjú öngyilkolt, 
mert, úgymond sírköve : ,,Taedebat miser am sine 
vita vivere vitám.44 (Élet nélkül ezen czudar életet 
élni meguntam.) Éznás .

A Z  É L E S  L Á T Ó .
Majd minden hitelt felülmúl ama’ hires L u 

d o v i c o ,  római rézmetszőnek éles látása. Gyak
ran nagy szegénységgel vala kénytelen minden 
ügyessége mellett is e’ derék művész küzdeni, 
szorgalma csak szigorán elégíté-ki mindennapi 
szükségeit, míglen egyszer bizonyos szikár köl- 
tész jőve hozzá egy középbecsü költeménnyel, 
mellyet Xdik Leónak , akkoron uralkodó római 
pápának szándékozott ajánlani ’s kérte: metszené 
az imént nevezett pápának mellképét rézre. A’ 
művész valóban el is készítő azt a’ rendelt időre, 
de azon feltét alatt, hogy szabad legyen az ál- 
talnyujtáskor jelen lennie, ügy lón. ,,Mint le
het az —  kérdé első megpillantásra a’ pápa —— 
hogy illy közönséges költeményt illy tökéletes 
metsz-mű díszesit?’4 ’s kíváncsiságot nyilatkoztata

ismerni készítőjét. Ekor előlép a’ szerény Ludo
vico ’s bebizonyítja munkáját. Szégyenbe merü[- 
ten állott a’ költesz, midőn hallá, hogy a’ mű
vész’ részére 1000 forintot parancsol a’ pápa ki
fizetni ! —  Neki bátorodik e’ kegyelem’ megérté- 
sére Ludovico a’ nemes szivű művész. ,,A’ köl- 
tész’ munkája mind —  igy szólott — ő rendelé- 
meg azt nálam, rézmetszésem’ minden vonásit 
az ő költeményének szavai töltik, azért díjamat 
vele osztandom.4'’ Bámulva nyult Leo egy nagyító 
üveghez , de még nagyobb álmélkodással látá a’ 
mondottak’ valóságát, midőn az egész költeményt 
szóról szóra a’ mellkép’ vonásiban leié. „De mint 
lehetséges illy remekművet készíteni a’ szemek’ 
megrontása nélkül44 kérdé a’ pápa. „Az szemem
nek szerkezete -— viszonzá Ludovico —  vagy 
is azon természettől vett adomány, hogy nem 
csak nappal látok világosabban egyebeknél, ha
nem éjjel is igen tisztán.4’ -— Tüstént e’ vallo
más’ igazságát is megkísérteni kedve jött Leónak, 
a’ szobát sötétre huzaté, ’s egy beirott papiros 
darabot ad elébe, hogy olvassa. Alig kezdi a’ 
művész olvasni, ’s ím ájulásba omlik; mert tör
ténetből az odanyujtott papiros épen testvérének, 
ki egy párviadal’ következésében a’ kormányzó 
által halálra kárhoztaték, megitéltetése vala. — 
Az igazságos Leo, kitől az Ítélet’ helybenhagyása 
függött, módot talált a’ megkegyelmezésre, ’s 
mind a’ költészt, mind pedig ’s főkép a’ jeles 
művészt gazdag ajándékkal ereszte-el magátol.

F O G V Á J Ó .
Agathokles, Syrakusának harmíncznál több 

éviglen bitorlója, végre magára gerjesztő a’ sokat 
szenvedett polgárokat. Nyilván kikelni a kegyet
len öreg ur ellen senki sem bátorkodott. De szo
kása lévén minden. asztal után kitisztogatni fogait, 
tollat parancsola. Használta cseléde az alkalmat, 
’s az eszközt méreggel fente-be. Az inhus csak
hamar rothadni ’s Agathokles gyötretni kezdett; 
kínainak azonban csak ama’ tüzhalom vetett ve
get , mellyen félig elevenen, szóló-tehetsegtőí 
megfosztva, de örömest elhamvadott.. Fellelhetni 
ezt Diód. sic. XXIik könyvének maradványiban 
*s mutatja , melly roszúl látszik némelly magyar 
tudósnak a’ Társalkodó 28ik számában, hogy 
fogvájó a’ v i l l á n a k  v a l a m i v e l  i f j abb  
t e s t v é r e  ’s h i h e t ő l e g  a’ t i s z t a s á g o t
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k e d v e l ő  c s i n o s  V e l e n c z e i e k ’ t a l á l 
mánya  vo l na .  A’ ki legelőszer húsba hara
pott , már alkalmasint rászorult ez eszközre ’s 
nem várta-meg a’ világ’ csinosodását; melly a- 
zonban sok becsületes embernek nem tette kö
telességévé, hogy illy csinoskodó szerszámot tart
son. Ellenben a’ görög Anthologiában láthatni 
Krinagorástől egy epigrammát, mellyben ő Lucius 
nevű barátjának sas-tollat küld kedveskedésül, 
melly ke'ssel metszve , kékre gyönyörűn festve 
van , ’s a’ lakomának fogak közé szorult marad- 
ványit kifeszítni alkalmas.“ Karancstúji.

MOST FOLYÓ SCHACHJÁTÉK.
A’ b e r l i n i  schachjátszó társaság a’ ham

b u r g i t  egy nyilványos játékversenyre idézé ’s 
e z ,  e’ becsület-viadalra örömmel ajánlkozott. 
Mindegyik rész abban egyezett-meg: hogy e’ par
tiénál —  mellyben Hamburg f e j é r  kövekkel 
játszik ’s első húz —* a’ n é me t  játékrendszert 
követendik. (Itt t. i. a’ rochade állapított ’s a’ 
közfigurák vagy parasztok non passer-ra vannak 
szorítva). Egy második későbbi partiénál pedig, 
mellyben Berlin lesz a’ húzásban első , az o l as z  
játékrendszert fogják követni. (Itt szabad rochade 
’s a’ parasztoknak szabad haladás engedtetik). A’ 
kölcsönös húzásokat eddig levelek közlék, de 
mostantól fogva a’ hírlapok viszik hírűi ’s neve
zetesen Hamburg’ részéről a’ „Correspondent“ ’s 
heti tudósítások ; Berlin’ részéről pedig a’ „Vossi 
újság.u —  A’ húzások’ jegyzése a’ szokás sze
rinti: A B  C ’s a’ t. a’ fekvő vagy horizontális;
1. 2. 3. ’s a’ t. pedig a’ függelékes vagy perpen- 
dicularis sort az az lineát képzik. Mindkettő a’ 
fejér figurák’ fekete szög-koczkáján kezdődik. Az 
eddigi húzások imezek:

1) Fejér (Hamburg) paraszt E 2. — E 4.
Fekete (Berlin) paraszt E 7. — E 5.

2) Fejér futó F 1. — C 4.
Fekete futó F 8. — C 5.

3) Fejér paraszt C 2. — C 3.
Fekete királyné D 8. — E 7.

4) Fejér ló G 1. — F 3.
Fekete paraszt D 7. — D 6.

5) Fejér paraszt D 2. — D 3.

CSALHATATLAN ISMERTETŐ JELEK.
Ha egy dámának keztyője leesik és szom

szédja lassan ’s húzódozva nyúl utána ; elhiheted,

hogy e’ két személy: f é r j  és f e l e s é g ;  —  
de ha a’ szomszéd hirtelen bukik-lo ’s mintegy 
röptiben emeli azt fel: már az más !

Ha egy ur a’ dáma mellett befekszik hin
tája’ egyik szögébe ’s botja’ gombját érteti hall
gató szájához, az bizonyosan: f é r j  és f e l e 
ség;  —  de ha hátát meg sem dülesztve, a’ dá
ma’ shawlját gyöngéden tartja térdein ’s nyájas 
fogait látod szüntelen fejérülni: már az más!

Ha henyén ül egy ur a’ dáma mellett a’ 
szi'nház-logeban ’s csak a’ publicumon jártatja sze
m eit: az f é r j  és f e l e s é g ;  —  de ha félig a’ 
dáma felé fordulva majd a’ színpadra, majd ismét 
a’ dámára tekint: már az más !

Ha egy ur valamelly dámát vezetve, merőn 
maga elébe néz ’s szótalan ballag mellette: az 
f é r j  és f e l e s é g ;  —  de ha lépteit aprózva 
többszer a’ dáma’ elébe hajol, szemébe néz ’s 
vele hevenyen beszél : már az más!

Ha azt mondja egy kisérő ur a’ boltban egy 
dámának, hogy ezt vásárkor olcsóbban lehet 
majd kapni: az f érj  és f e l e s é g ;  — ha el
lenben minden kiszemelt portékára ezt szórja: ez 
szép, ez gyönyörű, ó csak ezt tessék választani: 
már az más!

Ha egy dáma énekel ’s a’ mellette álló ur 
hideg marad ’s a’ kótát se fordítja-meg: az f é r j  
és f e l e s é g ;  — de ha már jóval előbb két 
újával a’ kóta’ szélét fogja, hogy azt hirtelen 
megfordíthassa : barátom, ez más —  egészen más!

Szekrényeit/.
A N E K D O T A .

Egy gazdag sebész, szegény iskolamester 
rokonának, ki tőle több levélben segédet kért 
—  röviden imfgy felelt: „nekünk tudósaknak 
tömérdek költségünk , sok bajunk , sok gondunk
van; be boldog Kegyed, hogy ostoba!“

Ayitraxerdahely Lúrinez.
t a l á n y .

Gyönge az én lényem, ki vagyok százféle veszélynek 
Téve, de még is nagy hasznú tagocska azért.

Nékem az embereket van niegrettentni hatalmam,
’S ellenük én tUzemet lángba borulva lövöm;

És noha viz’ közepén (iszom többszörié, csodáljad,
Még is azon rú  nem képes eloltni tiizem.

Károlyvárról.
A’ 34dik számbeli talány: S z é l ;  rejtettszó: C s ó k a .

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



TÁRSALKODÓ.
36 szám P e s t ,  május 4dikén

ESZTERHÁZY HERCZEG’ VÁRKASTÉLYA KISMAR
TONBAN.

E’ szép ’s jeles négy-tornyu lakkastélyt Ga- 
lanthai Eszterházy Pál herczeg magyarországi ná
dor épitteté 1683ban fejdelmi pompával, melly- 
ben a’ városnak fordított oldalon négy külön 
nagyságú, a’ másikon pedig egy 157 mázsa ne
hézségű harang szemlélhető» E’ nagy testen Esz
terházy Miklós most élő herczeg tetemes költség
gel létesítő Moreau arehitektus’ tervei szerint 
azon változtatásokat, mellyek maiglan sincsenek 
egészen elvégezve; 1805ben tétetett talpkövük 
le ’s ebbe külön pénzeken kívül egy e’ czélra ké
szült emlékirás is. Azon változtatás , melly a’ 
vár’ éjszaki részén történt, hol t. i. a’ két nagy 
torony egész földig bontatott-le, az uj terv sze
rint tökéletesen kész. Azon oszlopközi sétahely 
(Peristyl), mellynél két tágas kocsizható feljárás 
van, tiz korinthi oszloppal van ékesítve , melly- 
hez az oszlop-fejezeteket (Capitäle) bécsi szobrász 
Lavini jeles Ízléssel ’s művészileg készité, ki is 
mint művészeti diszremeklő ezelőtt is hírnévben 
álla már. Ez oszlopokon négyszögben a’ 3dik 
emeleten egy nagy kerületű hágcsó-erkély (Ter
rasse) nyugszik. A’ csucsalék’ (Risalit) minden 
oldalán van egy torony, mellynek legfensőbb ré
sze egy ujdon épült szép láthelyet (Belvedere) 
képez , mellynél a’ fő párkányok pompás czikor- 
nyákkal büszkék. Különös figyelmet érdemel a’ 
vár’ ezen oldalán alkalmazott felvonó-erőmű (Auf
fahrtmaschine) , melly 1812ben építtetett- Ezt 
herczegi erőművész ’s erőmű-igazgató Langenrei- 
ter találá és készítő. Az egy óraműhez hason
lítható ; csupán egy ember huzza-fel , melly után 
egy vagy két személy minden egyéb segédeszköz 
nélkül hét vagy nyolczszor ereszkedhetik fel ’s 
alá egész a’ 3dik emeletig, minden emeleten 
tetszés szerint kihághat, vagy bizonyos helyből 
szabad akarat szerint fel ’s leszállhat, Még olly 
előlátás vagy óvó készület is van hozzá idomít
va, hogy még azon esetben i s ,  ha kötele vagy 
megszakadna, vagy talán törnék benne valami, 
az erőmű minden veszély nélkül tüstént magatói

megállapodik* Különös tekintetet érdemelnek a’ 
palota’ fejdelmileg felkészített szobáji, hol a’ nagy 
terem’ padlásozatját (Piafond) úgy nézhetni, mint 
a’ régi művészet’ tökéletes remekművét; a’ szép 
kápolna, mellyben nagy ünnepen a’ hangászat, 
különösen a’ nagy Haydn (József) , Ő herczeg- 
sége’ hajdani főhangász-mesterének egyházi nagy 
miséje adatik*elő; ’s a’ herczegi levél- és pénz
tári hivatal. —  Egyébiránt a’ kastélynak két ka
puja van , mellynek egyike a" várpiaczra, másika 
egy oszlopközi sétahely által az udvari kertbe 
vezet. Ez utóbbi csak az uj építésnél nyittatott- 
meg ’s ez okból törték keresztül a’ vártest’ ezen 
oldalát. A’ várudvar négyszöget képez. Belsőjén 
a’ fő bejárás felett következő emlékirást olvas
hatni: Kismarton me a Matthia Corvino rege pro 
corona Hungáriáé archiducatui Austriae titulo pi- 
gnoris datam , rara fidelitas comitis Palatini JVicolai 
Eszterházy familiae acquisivit anno MDCXXII, 
dara virtus comitis Ladislai Eszterházy regno 
familiaeque suae perpetuavit anno MCCXL1X, 
stúdiósa industria comitis Pauli Eszterházy Gene
ralis antemontani pro família sua Eszterházyana 
e fundamento erexit, ac ta li, qua vides, forma 
decoravit anno MDLXXXIII.

A’ várpiacz, melly a’ vári árok’ betöltése ’s 
a’ szentháromság-oszlop’ lebontatása által neve
zetesen tágult és szépült, a’ herczegi lakkastély’ 
különös díszére szolgál. E’ téren tartatnak a’ vá
ros- ’s herczegi részről a’ heti vásárok ; ugyan
ott szemlélhetni azon szép szökőkutat is, mellybe 
a’ legtisztább ’s egészségesb hegyvizet őn-csők ve
zetik. E’ tér korlátozza a’ vaskaput, mellyet úgy 
nézhetni, mint a’ felső városkaput, indly a’ be
vetett külvári telkekhez ‘s a’ zsidó városba vezet. 
Nem kevésbé méltók nevezetre az istálló ’s a’ fő 
őrházak. Ezek I793ban épültek Eszterházy An
tal herczeg alatt Herizy bécsi arehitektus muter- 
vei szerint. Ez épület két osztályból áll, melly
nek mindegyike toskáni rendű oszlopzattal diszül. 
Az istálló 20 hátas ’s 80 igás lóra van osztva, 
hol a’ lókagylók salzburgi márványból faragvák ’s 
még ezentúl két szökőkuttal is bir. Ezen épület-
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ben van egy nagy kocsivár (Wagenburg), ’s ren
delt lakhelye az egész istálló-személységnek.

Említést érdemel a’ nagy cancellaria épület 
i s , melly a’ városi klastrom-utcza’ nevezetes ré
szét foglalja-el. Ez azon apácza-monostorbul ido- 
míttatott vala cancellaria épületté, mellyet Ildik 
József eltürle ’s hol a’ herczegségi uradalmak’ 
igazgató, főszámtartó, építő’s erdősz tisztségét, 
az adószedő ’s tiszttartó hivatalt ’s a’ börtönhá- 
r.at találhatni. Ezen épületnek van két nagy ’s 
két kis kapuja. —  A’ várkert, melly 17 54ben 
franczia kert-sztilben készült, Miklós herczeg ál
tal nagyittatott-meg ’s 1801 tői kezdve néhány 
millió pengő forint költséggel változtatott újabb 
angol izletü természeti kertté. Tervét Moreau 
herczegi architektus készíté. A’ nagy csatornán 
kivül, melly az egész kerten keresztül csavarg 
s külön zuhatagokat (VV asserfall) képez, a’ több 

kisebb nagyobb tavakon, kellemes ligeteken, 
gyeptéreken, árnyas sétahelyeken ’s válogatott 
legszebb fanemeken kivül (ezek közt több külho
ni) különösen nevezetre méltók a’ melegházak ’s 
a’ patent erőmű. A’ növényházak kétségkívül ritka 
természeti drágaságik végett a’ legnevesbek közé 
tartoznak az ausztriai birodalomban. Ezek nyolcz 
nagy házat foglalnak-el, mellyek a’ kert’ újabb 
intéztetésinél egészen ujlag készültek. Az első 
házban , melly két osztályból áll , csupán olly 
külhoni növények tartatnak, rnellyeknek melegebb 
égöv honjuk. A’ 2dik ház csupán ujhollandi és 
capi (reményfoki) különnehiü növényekkel van el
látva igen nagy példányokban. A’ 3dik ház két 
nagy narancsfa-osztályból áll, mellyek egy ma
gas terem által választatnak középen ketté, melly 
szobrok ’s magas tükör-oldalakkal van kellőn felé
kesítve. Mindegyik osztály szép, egészséges, 
mindennemű ’s különös nagyságú fákkal, mellyek 
száma (a’ legnagyobb daraboké) 300at felülha
lad, van beszegve. A’ 4dik ház, úgy mint a’ 2dik, 
csupán ujhollandi ’s capi növényeket foglal , de 
csak kis példányokban. Az 5dik ház két osztály
ból áll ; elseje 200 nemű famíliát (nemet) ré
szint virágzó, részint kellemes szagu pelargoniát 
bír ; a’ másik pedig csupán kövér ’s bevonó, szö- 
vedékes növényeket, pedig külön nemüeket. A’ 
6dik ház a legnemesb gyümölcsfajokkal kérke
dik p. o. ananásszal ’s t. e’ félékkel. Ezen épület 
négy osztályból áll ’s mindegyik e’ finom növény

faj közül egy évi folyamatot (Jahrgang) képez , 
melly elválasztva a’ többitől különös bánásmód’ 
tárgya. Az erőtetett természet olly jó előmenet- 
tel koronázza itt a’ tenyésztő művészetet, hogy 
e’ nemes termésből évenként mintegy 400 darab 
érik tökéletesen meg. E’ négy osztály’ fenékalja 
olly külhoni (exotisch) növénységgel van általá
ban diszesítve, mellyek’ természete a’ ház’ mér
sékletivel (temperatur) megegyező; az előalzat 
(Vordergrund) az ablakoknál szintecsak növény
iskolának van határozva, hol t. i. az e’ czélra 
készített ültetvényesben (plantarium) majd vala
mennyi forró éghajlati v. övi növényt tenyészte
nek ’s évenként nagy számban sokasítanak. A’ 
7dik házban, melly négy osztályú, részint virá
gokat , részint gyümölcsöket, részint más termé
szeti szüleményeket (Xaturproducte) nevelnek. 
Végre a’ 8dik ház öt osztályból állván csupán 
gyümölcstenyésztésül szolgál. —  A’növény-ország’ 
ezen ritka palládiuma, mint az egész kert’ elin- 
téztetése is létét csupán E. Miklós herczeg’ alko
tási szellemének köszönheti ; egészben 60,000  
növényfajjal dicsekszik ’s a’ dologértőben vagy 
avatottban érzelmet ’s bámulást ébreszt.

A’ gőzerőmüvet Watson Dávid készíté Lon
donban , mellyet Miklós herczeg személyesen 
szerze’s 1803ban Kismartonba szállittata; ez vala M 
egyszer’smind első az ausztriai birodalomban.

A’Mária-tempíom, melly nevét Lichtenstein 
hgné’ keresztnevétől vévé, hasonlag Miklós hg 
alatt épült 1806ban Moreau’ műterve szerint, ( 
melly nem messze áll a’ vártól egy magas hegyen. 
Küldiszét is jóniai oszloprend emeli; a’ peristyl 
homlokzattal (Frontispice) van diszesítve, mellyhez 
jobbról ’s balról szép lépcsőzet vezet. E’ mula
tóház távúiról, jelesül a’ Fertőn keresztül kelle
mes és meglepő kilátással kedveskedik. Ugyan
azon hegyen a’ templom’ közelében van egy 16 
álgyuból álló pattantyu-tár (Batterie), melly nagy 
ünnepléseknél dörgése által reszketteti a’ földet.
A’ nevezetes calvaria több kápolnán kivül két 
templommal bír. A’ nagy templomot magassága 
’s mesteri építés-neme nevesíti. A’ nagy oltár 
magas kúpot (piramide) képez ’s igen közel mel
lette van még két mellékoltár is. A’ kis tem
plomban van a’ remete sz. szűz (Maria Einsiedel) 
csudatevő képe, melly a’ távúiról odasereglő 
buzgó néptől tiszteltetik. E’ calvariahegy a’ város’
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plébániáját képzi, mióta 2dik József a’ barát- 
monostort eltörle'. Elöljárója a’ várprépost.

Egyébiránt a' vártelken (Schlossgrund) lát
ható meg a’ könyvnyomtató intézet is , kávéház 
azon két darab úgy nevezett uj e'pülettel (Neu
gebäude), melly lSIOben juta létre, hol a’ her- 
czegi tisztek’ egy része lakik ; szemlelhető to
vább a’ nagy vende'gfogadó, több kalmár- ’s mes
terbolt ; szép szökőkút, hová hegyviz vezérelte
tik ’s a’ herczegi gránátos őrség. A’ pattantyus- 
ság, az ehez tartozó szeme'lység közönségesen 
Fraknóban tartózkodik, hol is a’ herczegi fegy
vergyár van. Kismartontól egész Mühlendorfig 
már régibb időtől fogva gesztenye-sétány jegyzi 
az utat ki, mellyet Eszterházy Antal hg egész 
Wimpassingig terjeszte 1792ben. Nem nagy tá
volságban a’ vártól a’ pozsonyi utón van a’ her
czegi vadas-kert, mellynek területe 2 300 hold 
’s kerülete 9956 öl. Körösleg be lévén fallal ke
rítve , 2 5 sétány (Allee) által van a’ kert át
szelve. A’ vadas-kerten kívül van még ott egy 
nagy vadfa-rekesz (YVildgehäge) ’s benne a’ kü
lön szárnyasvadi menedék s lappangtató helyeken 
kívül két fáczányos.

Novak Dániel, architeklus.

K I N C S - Á S Ó K .
Egy isméretlen jelenti közelebb múlt na

pokban bizonyos kisvárosi tanácsosnak , hogy ő 
egy nagy kincset tud a’ város’ határán (fundus). 
Öröm-ittasság szállá-meg itt az érdemes elöljá
rókat; kiküldöttség neveztetik a’ kincs’ általvéte- 
lére ’s e’ fejszédítő hagymáz-hír szárnyra kapván, 
csak hamar több mint 2000 ember ásóval kapá
val felkészülten követi a’ kiküldöttséget, kik kö
zött a’ kincsmutató a’ városnak pompásabb ko
csiján vitetett. Az erdőnek egyik bájosabb részén 
megállapodván, a’ kincsmutató egy nyílt tágasabb 
helyen újával nagy kört képez, kuruzslói szokás 
szerint különféle titkos szóhangokat dörmög, hogy 
a’ jelelt körből az ördögöt kitiltsa ’s kiszentel
vén azt, e’ szavakat mondja: „Most a' törvény
nek adom által a’ kincset“; a’ kiküldöttség pe
dig a’ jelelt körbe állván , feleié: „mi pedig ezen 
alattunk rejtező kincset törvényesen általvesszíik.“ 
—  Ezek után a’ felebb említett munkások’ tömér
deke neki esék a’ helynek ’s azt hihetőleg föld’ 
fogytáig ásta volna, ha csak félnapi veritékes

munka után a földalatti kőszikla ellent nem áll 
vala. De mihelyt a munkások sziklára akadtak, 
a’ szárnyas kedv’s heves buzgalom csökkenni kez- 
de. Történt azonban, hogy a’ közel tartózkodó 
urodalmi csősz a’ nagy szokatlan zsibajt meghal
ván, a’ kincsrejtő völgynek bérczére siet-fel, kit 
a’ kincsásó póremberek meglátván, azt paraszt
ruhába öltözött sátánnak gondolák; nagy része 
utána iramodék, hogy a’ hátán sziire alul kidom
borodó holmit, mellyet a’ pórbölcseség pénznek 
hive, tőle elvegyék. Hozzája közelgvén keresz
teket hánytak reá ’s agyon-ütéssel fenyegeték , 
ha a’ kincset, melly nála van, nekiek általadni 
vonakodik. A’ szegény pseudosátán mentegeti 
magát, hogy nála egy peták sincs, annál kevésbé 
kincs ; de a’ veszedelmet hirdető, mindig zordonabb 
fenyegetéseknek utóbb kénytelen engedni, hátáról 
leoldja tehát’s oda adja nekik:— Ke n y e r e s  ta
r i s z n y á j á t .  —  Ekkor egy a’ fenyegetődzők közül 
így szólamlék-meg: „Ah ismerem már, ne bántsuk, 
hisz az N. uradalom’ csősze.“ —  „Nem, nem — 
rivalá a’ sokaság — az eleven ördög ez , ne hi- 
gyetek neki, csak csősz’ képében jelent-meg.“ —  
Míg ezek igy történtek, a’ kiküldöttség kérdi a’ 
kincsmutatót: ki legyen ő? „En —  úgymond —  
már öt esztendős koromban Lincz városánál mint 
generalis harczoltam.“ — Itt egymás’ szemébe 
néz a’ kiküldöttség ’s végre a’ kincsmutatőnak 
helyét boszusan a’ pompás kocsiban elfoglalván , 
azt kényszeríti gyalog haza menni. —  Most azon 
folynak ’s pedig hevesen a’ tanakodások: ki fi- 
zesse-rneg a’ napszámosak’ munka-bérét ? —

N,

NEVEZETESEBB HORDÓK EURÓPÁBAN.

Kunics Mihály ur, a’ kertészeti társaság 
rendes tagja és veteményezés’ tanítója 1 832ben 
közrebocsátott egy értekezést, mellyben előszám
lál minden, Európában találkozó, nevezetes nagy 
hordókat, jelesül: a’ heidelbergit, Ausztriában 
a’ klosterneuburgit, Galant hai Eszterházy Miklós 
ő herczegsége’ hordáját Yasvárott és mélt. Ga- 
lanth. Eszterházy Miklós grófét, melly Tata vá
rosához félórányira Bay helység’ határán épült 
pinczeboltban találtatik és 1400 akót foglal ma
gában ; de mindezeknél is nagyobbnak, az az első 
óriási hordónak állítja Szulínyi Antal űrét Nagy
szombatban , melly — úgymond —  2110^ akós.
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I gaz,  hogy gróf Eszterházy Miklós’ Ő 

Exc—jónak volt már Pápán Veszprém vármegyé
ben egy 1440 akós hordája, melly magyar kezek 
áltál készült, de ezen edény nem annyira a’ művész’ 
ügyetlensége , mint a’ fának kor-és korhordozása 
miatt a’ szolgálatnak megnem felelhetett. Ennél- 
fogvást a’ többször említett haza’ nagyja, mint 
minden honföldi ritkaságnak, szépnek ’s jónak 
indala’os kedvelője, a’ pudvásnak helyébe egy má
sik , sokkal nagyobbat törekvék létre hozatni , 
melly szándékában a’ vele együtt nemes buzgalmu 
urodalmi kormányozok hathatós segéd kezeket 
nyújtónak, beszerezvén Klopfinger János pesti 
kádártól a’ készülőben volt 2150 akós hordót, 
melly azon időtájon, midőn Kunics Mihály ur az Eu
rópában találkozó r i t k a  n a g y s á g ú  hordókat 
számba vette ’s nyomtatott értekezését az emberi 
társasággal közlötte, nem csak él t , de borral is 
töltve már egy évvel az előtt készen állott, a’ mint 
az most is jó nemű borral az őt látni kívánóknak 
kedveskedik. Nem feledkezett-meg az értekező 
ur Donner Márton pesti kádár ’s polgárnak mű
vészi ügyességét szóba hozni ’s dicsérve említni; 
de mint is költhetni-fel máskép a’ művészekben ’s 
szép tehetségű férfiakban a’ fentebb törekedés’ Ösz
tönét, mint ha értelemmel párult szorgalmuk ér
dem szerint, legalább a’ hon’ kebelében , ismé
ret essé tétetik. Ugyan azért Klopfinger János 
pesti polgárt ’s kádármestert itt méltán úgy em
líthetjük, mint honunknak egyik ritka tehetségű 
művészét; ő 2150 akós hordót alkotott’s igy az 
39j akóval nagyobb, mint sem Donner Márton’ 
müve. Ezen óriási hordót láthatni Bay hegyben 
fekvő urasági pinczeboltban , 7 nyergen áll, 22 
vas abroncs övedzi, mellyek öszvesen 6580 fon
tot nyomnak. A’ hordónak hossza 3 öl 2 láb ’s 2 
hiú elk; közép-mérője 2 ö l , 5 láb 2 hüvelk; fe
nekének kiterjedése 2 öl 3 láb 3 hüvelk ; a’ mi 
belső szerkezetét illeti, egészen úgy van alkotva, 
mint egyéb kisebb hordók, semmi kifeszítő do
rongja vagy egyéb kapcsolafja nincs.

Ribiúntzky János.
DEMOCRITUSI  CSEPPEK.

„Az istenért, Doctor ur! — panaszkodék 
egy asszonyság házi orvosának , kit korán reggel 
hevenyen hivatott magához, hírét hallván a’ tönkre

silányító Gr i p p e  vendégnek (a’ nátha’ uj ke
resztneve); —— az istenért gondolja csak -— sze
gény férjem az éjjel egymás után h ú s z s z o r  is 
t ü s s z e n t e t t ! “ —  „O azon máskor legegy
szerűbben segíthet Nagysád —  válaszoló nyug
tató hangon az orvos —  majdha megint húszszor 
méltóztatik O Nagysága tüsszenteni, mondja 
Nagysád is húszszor reá „ p r o s i t ! “ —

Egyik londoni színház’ csarnokában olly nagy 
lolongás támadt (mert ott is értik ám a’ tolako
dást), hogy egy csinos öltözetű fiatal embert agyon 
meg agyon nyomtak. Az ott jelenvolt Barington ne
vű hires tolvaj azonnal jajgatva borult a’ holttestre 
’s azt mint szerencsétlen ö c c s é t  sirató. Min
den körülálló szívből sajnáló ő t; ő pedig egy bér
kocsit hozata ’s azon a’ holttal együtt magát 
Hunter orvos’ házához viteté. Útközben Barington 
levonó a’ holtnak minden ruháját, a’ nála volt 
drágaságokkal együtt; ’s midőn a’ kocsi az or
vos’ háza előtt megállott, a’ házi urat lehivat
ván, a’ holtat két guineeért neki eladta, maga 
pedig —  elhajtatott. Másnap az ifjúnak tehetős 
rokoni mindegyik londoni újságban tudakoztaták 
az elveszettet ’s Hunter orvos ekkor felszólalt: hogy 
a’ leirt holttestet egy isméretlen neki adta-el; de 
ő már azt — ne vegye rósz néven a’ nemes famí
lia — „ s p i r i t u s b a  e l t e t t e . “

Szekrénytsy.
A N E K D O T A .

A’ falusi őr szokása szerint részeg fővel 
házából kibiczegvén, láncsájára támaszkodva, az 
épen felkelő’s fényesen világitó holdba ne'ze, kér
kedve ezeket mondván: „Hm, hold uram —  én még 
is több ’s nagyobb vagyok náladnál —  mert én min
den estve, te pedig csak minden hónapban egy
szer vagy t e l i . “

Xyilrazerdahely Lőrinci. 
R E J T E T T S Z Ó  

Első tagját a’ lánykának 
Rózsa-ajkán szeretem;

’S ha még termete is illyen,
Psyche mellé ttltetém.

Két első tagja az állat- 
Országban visel szakállat.

Az egész, úgy tartom é n ,
Van egy puszta’ közepén.

M. . . .  r.
A’ 35dik számbeli talány: Szem.

Szerkeztet*! H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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K Ö L C S E Y .
T á r g y .

„Genius száll az énekes’ mellébe,
„Melly szelíden ömlő dalra h ir; 

„Elmerülvén lantja'1 zengzetébe 
„Szíveket ragadni égi mív !44

Kölcsey Ferenci.

Elvonuló Kárpátok1 tövében,—
A1 Rúnának ősz hulláminál,

Lelkesült, nagy honfiak’ körében
Lelkesült, nagy honfi-dalnok áll-,-»

Ám de nincsen lant müvészkezébe’,
Hajdan a’ hont zengve, — most honi 
Törvényt alkot, ’s íme szólani 

Génius s z á l l  az E n e k e s  m e l l é b e !  —

A’ kincsért, — mellyen hó szerelemmel 
Csügg ő ’s a’ hon — ősi nyelvéért,

Küzd a’ szónok férfi-érzelemmel, —
Hogyha kel l , áldozna érte vért. —

Keble kész repedni, ’s viva vív,
— Ó bár mindig líszna szép örömben ! —
És az ajk szór mennykövet, — különben 

Meíly s z e l í d e n  ö ml ő  d a l r a  hív.

’S a’ ki csak hazája’ szent javára 
Él ig y , — annak hálatelve fon 

Zöld boro8tyán-eda*e homlokára 
Érdem-tölgyfiizért a’ drága hon.

Es a’ férfiú iránt szivébe’
Érez kétszeres csodálatot, —
Kit már eddig vágyva hallgatott 

E l m e r ü l v é n  l a n t j a ’ z e n g z e t é b e .  —

Fussad lelkes! lelkesen pályádat, —
Ó milly e'gi pálya nyilt neked! — 

lm Te boldogítandod hazádat,
*S ó örömmel hallja éneked’.

’S hogyha néked hódol minden szív,
Legszebb dijt találsz tenérdemedben,
’S mondhatod majd büszke érzetedben: 

„ S z í v e k e t  r a g a d n i  é g i  m ív !44
B érezi Béla.

MAGYAR SZÍNÉSZET! BÍRÁLAT.
Debreczen. Május’ 1 tőjén 1833. 

Apri 1 is* 2 7kén S z é k e l y  Z s u z s a n n a ’ ré
szér® először adatott-elő : „Czimbellin Czigaro,

vagy a’ spanyolországi fekete-sereg.44 Cordua 
Pedrarias spanyolodnak idylljéből, német nyelven 
irta Piccolomini, magyarra fordittatott Pesten.—  
Nem tudom, ollyan-e maga az eredeti, vagy 
csak annak megcsonkittatása teve azt itt olly tö
kéletlenné; több helyen nem elég tisztasággal 
fejlének-ki a’ személyek’ történetei ’s a’ játék’ 
tartalma sok tekintetben kétségben hagyá a’ né
zőket. Abból mindazáltal , a’ mit kiveheték be
lő le , igen hasonlónak találám e’ darabot Pre- 
ciosával, mit a’ játék’ cziméből is észrevehetni. 
—  Az előjáték’ végével megjelenő férfi ’s leány
alakok’ öltözete, melly állal ezek,  az életet 
példázván , azonegy helyben ’s a’ nézők’ láttára , 
hol fiatal hol öreg alakot vehetőnek magokra; 
valamint az ezen két korhoz illő sebesebb ’s las
súbb kettős táncz , a’ nézők’ tetszésit megnyerő: 
de nem az eredeti négyes czigány-táncz. K o
v á c s  Czigarót a’ fekete sereg’ legöregebbikét 
’s Ba l i a  ennek fiját Ditirambót jól adák. Hor
tenziától, a’ jósló czigányleány’ szerepében, az 
ezelőtti előadásinál fogva ’s különösen mai napon 
sokkal többet reménylettünk. —  A’ darab’ ’s 
előadatása’ hijányit egy részről kipótolá a’ hely
beli hangász-karnak ügyes játéka; kiknek fel
léptüket az eddigi fülhasító trombitások’ helyébe 
köz megelégedés jutalmazd. A’ válogatott hazai 
’s idegen darabokban, nevezetesen B o k a  Ká
r o l y  a’ hegedűn ’s P u j k a  Samu az erdei 
kürtön (Waldhorn) tünteték-ki hangászi tehetsé
güket. Az egészet K á l má n  egy ügyes magyar 
táncczal fejező-be.

Április’ 2 8kán ez úttal utoljára adatott- 
elő : ,,A’ lengyel király’ házassága.“ Egy igen 
müveit, udvari vígjáték 3 felvonásban ; mellynek 
mind isméretes foglalatja, mind helyes előadatása 
közkedvességet nyert. C z e l e s z t i n  a’ királyt, 
B á l l á  a’ kalisi herczeget, K o v á c s  az öreg 
Lovinszky grófot, D ö m e ,  ki nem reg lepett-ki 
a’ súgó’ födele alól , Dideszki komornyikot jól 
játszák. Helyesen adá-elő S z é k e l y  Zz uz s án-  
na,  várakozásunknak ma inkább megfelelve, 
Franzeska komornát; kin egyedül a’ különben
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jól választott felső öltény alatti fejér atlasz bő 
nadrágot kívántuk volna nem látni: melly inkább 
egy czirkasszi vagy török , mint lengyel leányt 
illete. Szerepe'nek töke'letesen megfelelve játszék 
B a l l á  né mint Eliszka , Lovinszky gróf leánya; 
ki az épen ma érkezett bírálatra czélozva, tán 
megbántottnak érezvén magát az ,,amsterdami 
hóhérban“ említett Margit’ személyére tett meg
jegyzés által, egy kis ellenitéletet szőve szere
pébe; mellyben igen helyes észrevétel az, hogy 
,,sokkal könnyebb rósz, mint jó bírálatot írni“: 
mellyhez én ezen bővebb magyarázatot valék 
kénytelen tenni: hogy valóban sokkal könnyebb 
rósz, de nem mint jó bírálatot írni, mert ezt 
úgy is mindenki tudja. Játék után C z e l e s z -  
t i n ,  tagtársinak nevűkben elbucsuzék , egy hó
napra Miskolezra menendők; melly idő múlva 
ismét vissza szándékoznak jöni, ha addig a’ház- 
héjára rakott üres fészket más pár gólya einem 
foglalja.

Jáiékszini birálafimat szerencsémnek tartom 
azon örvendetes tudósítással befejezhetni, hogy 
a’ még csak alig két hónap óta létező helybeli 
casino-egyesületnek további létele 143 részvé
nyes által nem csak biztosítva van (győzvén a’ 
régi konoklaton, hogy egy isméretlennek annyira 
gyűlölt de igazságos kifejezésivel éljek , melly 
valóban sehol sem illeszthetőbb, mint a’ hol va
laki azért nem akar a’ casinonak részvevő tagja 
lenni, mivel ük-apja még azt sem tudta: mi a’ 
casino ’s még is boldog volt) ; hanem tettel akar
ván bebizonyítani azon körlevelében tett állítást, 
hogy ,,valami csak a’ maga nemében jeles és de
rék, többnyire egyesületektől vévé eredetét“ : 
részvények által, mellyeknek számuk ’s értékük 
még bizonytalan, városunkban ugyan a’ réginek 
helyén, magyar játékszint szándékozik építeni. 
Még csak szándék a’ javaslatnak kivitele ; de a’ 
mellynek valósulhatását ismét egyedül a’ konok
lat akadályozhatná o t t , hol t. Nánásy Gábor ur
20,000 p. forinttal, t. Péczely József prof. ur 
50 ugyan annyi p. forintos részvénynek árával 
’s mások is nevezetes áldozattal akarják a’ szán
dékot gyámolítni; ’s hol a’ bennünket most el
hagyott színészi társaság is, olly szembetűnő je 
leit vala szerencsés tapasztalni a’ magyar játék
szín iránti pártfogásnak.

Hdgr.

A Z  U T Á N Z Ó  M A D Á R .

Amerikában igen sok szép ’s jeles madár van 
’s ezek közt főkép emlékezetre méltó az úgy ne
vezett utánzó vagy gunymadár. Az ő kellcmteljei, 
fürge ’s gyors mozdulatit, szemeinek eleven játé
kát ’s azon ritka ügyességét, mellyel minden ma
dárnak saját hangját maga körül felfogja ’s utá
nozza, nem lehet nem csudálni. E’ különös tulaj
donok mellett ő maga is mint madár igen erős 
és kellemes szóval bír, melly minden hanglej
tésre ’s fordulatra alkalmas, a’ rigónak harsány 
nyers szavától kezdve egészen a’ kopaszfejü sas’ 
rekedt víjogásaig. Legnagyobb hűséggel utánozza 
ő az oraginálok’ rhythmusát ’s hanglejtésit, sőt 
néha e’ hangoknak még saját tehetségiből fen
tebb erőt ’s kellőbb zengést is ad. Erdőkben kell 
őt egy szép reggel hallgatni, midőn ezer madár- 
torok a’ levegőt énekkel ’s édes csevegéssel tölti; 
ő illyenkor egy magas bokron vagy gyerkefán ül 
’s melódiája’ csudás bájával maga körül mindent 
árnyékba tesz. Ekkor az emberi fül csupán az 6  
szavát hallja ’s minden egyéb hang az Övéhez ké
pest csak erőtlen követésnek tetszik. Mindazál- 
tal ő nem mindig utánzó csak, neki is van saját 
éneke, mellyet azon emberek igen jól ismérnek, 
kik Amerikában nevelkedtek-fel. Ezen ének tel
je s , merész zengésű ’s változatos lejtéssel gaz
dag. O felhagyás nélkül énekel fél sót néha egész 
óráig is. Ha valaki illy gúny vagy utánzó mada
rat házánál tart ’s ez magát hangászi jó kedvé
nek szabadon általengedi, az embernek álmél- 
kodni kell azon, a’ mit hall. O a’ házi kutyának 
olly természetesen füttyent, hogy ez felugrik, 
farkát csóválja ’s ura’ elibe szalad* Majd viszont 
csipog mint egy kis csibécske, mellyet megti
pornak ’s im azonnal elősiet a’ tyúkanya berzenked
ve ’s feszített szárnyakkal, elősiel kirregve kotogva, 
hogy szegény szülöttét oltalma alá vegye. — 
Majd ismét a’ kutyaugatást, macskamávogást, 
egy rozzant talyiga’ vagy kenetlen szekér’ csi
korgását utánozza —  *s mind ezt a’ legkülönösb 
természeti húséggel. Bár mi hosszú énekre ta
nítsa is valaki, ő azt egészen ’s pontosan ismét
li ; a’ kanári madár örvényző dalát ’s a’ virgi
niai fülmile’ harsány zengzetét olly tökéletesen 
követi, hogy a’ dallók, mellyeket utánoz, végre 
féltékenységből elnémulnak, míg ő mint bőszült 
karmester rendes hangjátékát kettős tűzzel foly-
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tatja* Az mindazáltal bizonyos, hogy ezen után- 
zási-vágy saját sze'p énekének nem kevess^ árt; 
mert a’ rigónak melodiás hangja közé sokszor a’ 
kakas’ kiáltásit keveri ’s alig hogy a’ kék ma
dár’ énekét utánzat által szépíti, csak hamar is
mét a’ kellemetlen hangú fecskefecsegést, veréb- 
csirimpolást vagy idétlen tyuklármát szövi-bele. 
Még számtalan más hangokat is utánoz ’s a’ meg
lepetett figyelő álmélkodva tekint körül, nyo
mozza a’ különféle állatokat, mellyeknek szere
peit az utánzó madár itt olly hiven ’s egyedül 
játsza. (O ha a’ lélekvándorlást még ma is hin
nék, nem mondhatnók-e méltán: „A’ Magyar 
holta után Amerikába költözik*1? nem mondhat
nók-e, ezen utánzó madarat hallván : ,,ah! ez egy
kor földink volt Európában“ ?) ....y

MESÉS TÖREDÉK AZ ÁLLATORSZÁGBÓL.

E gy  u s z k á r’ (Pudli) k é r e l m e .  En sze
gény, de becsületes uszkár mindig szorgalmasan ’s 
híven szolgáltam uramat, megőrzém házát ’s va
gyonát tolvajoktól, kikkel igen sokszor újat kelle 
húznom. Hűségemért nem kívántam gazdámtól se 
pénzt se ruházatot, megelégvém azon csontokkal, 
mellyeket ő asztaláról nekem vetegete ’s más 
többé használni nem tudott. Éjjel nappal gondo
san ügyeltem mindenre, valami csak uramnak 
tetszésire ’s kényelmire szolgált, nem óhajtván 
egyebet, hanem hogy oldala mellett nyomoru 
éltemet folyvást tengetni engedje. Jó ideig élős- 
ködém már így, de bal sorsom egy állatkeres
kedőt hozott a’ városba, kitől uram egy majmot 
vásárlóit; ’s ez most a’ maga rósz ugrálási ’s bo
hóságnál egész kedvét betölti. El vagyok már 
én becsületes vén uszkár felejtve, el vannak ed
digi érdemim, már csontot sem kaphatok többé 
sovány élelmemül; sőt mi több: midőn minap 
ezen csapdi állat velem kötekednék , torkon kap
ván azt jól megráztam; uram ekkor reám meg
haragudván , irgalmatlan megvert, mintha házá
nál még legparányibb szolgálatot sem tettem 
volna neki ; vén dögnek nevezett bőszültében s 
elhajtással fenyegetett. Ah! illyen bánásmód meg 
is fölötte igazságtalan! Ennélfogvást esedezem az 
öszves emberiség e lő tt, hahogy valahol uszkár- 
kórház találtatik, méltóztatnék engem abba föl
vétetni.

Végzés .  Minekutána az emberek közt is 
főleg igen kevés intézet találtatik az elaggott hű 
szolgák ’s özvegyek’ méltó ápolatára: annál ke. 
vésbé reméllhetvén egy uszkár-kórház’ felállítta
tását, az esedezőnek panaszos kérelme ezúttal 
nem teljesülhet. jyj ^

O R O S Z  N É P Ü N N E P .
Szokás Oroszországban, hogy minden fényes 

alkalommal, p. o. békekötés’, koronázás’, fölség- 
házassága’ idején a’ császári udvar ünnepet tar
tat. Illy ünnepet ölének 1790ben is , midőn a’ 
svéd-béke megköttetett. A’ téli császári lak előtt 
piramis-kúp’ formára két húsz húsz ölnyi magas 
állás vala építve, mellyeknek körülfutó lépcsőji 
mindennemű sült ’s főtt étellel valának rakvák ’s 
mindegyik’ tetején egész sült ökör díszelgő,az egyik 
aranyozott, a’ másik pedig ezüstös szarukkal 
ékesítve. A’ kup-állásokat egészen rózsaszínű se
lyem borítá ’s az ökröknek is csak szarvaik lát
szanak: , mellyek’ Iehozására dij vala kitéve. —  
Egy álgyulövésre, melly az ünnep’ kezdetét je

lenté* csoportosan tolakodék elő a’ nép ’s mohón 
esék neki az állásoknak; boldog volt, ki egy 
darabka selymet víhatott-ki magának; az étkek 
mindenfelől hullottak-le, míg végre egy pár iz
mos hajóslegény a’ tetőre ért ’s magáévá tévé a’ 
derék pecsenyét díszítő szarvakat ’s ezzel a’ 100 
rubel értékű dijt. —  Midőn már a’ piramisok 
megürültek , nem messze tőlök ugrókutak nyilá- 
nak-meg, és sebesen lökődék a’ piros és fejér 
bor-folyam magasra, honnan szivárvány görbület
ben ereszkedett vissza, hol már kalapok várák , 
mellyekből aztán mohón szörbölé azt a’ kurjongó 
örömbódult nép. Némellyek az ugrókutak’ tete
jére kezdőnek mászkálni, hogy az egész borpa
takot felfoghassák, de vakmerőség szülte hevü
ket hideg vízzel egy vizipuska’ (fecskendő) ereje 
hűtté-meg.

Ö N B E C S - É R Z É S .
Egy londoni hajóslegény, estve későn kény

telen lévén valamellyik távolabb eső külvárosba 
menni, útközben rabló támadá-meg , ki pénzét 
vagy éietét kiváná tőle. De ő erejében bizakod
ván , egyiket sem volt kedve oda-adni, hanem 
nyakon ragadá a’ szemtelen ficzkót ’s egyenesen 
hurczolta a’ békebiróhoz. E z, miután panaszát 
meghallgatta volna, kinyilatkoztatta, hogy az
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angol törvények szerint valakit börtönbe csak úgy 
vethetni, ha a’ vádló megesküszik, hogy a'rabló 
neki halálos félelmet okozott. —  ,,M it, halálos 
félelmet? — felriad a’ hajóslegény —  átok, ha 
ez igaz; még egy ember se dicsekhetett e’ föl
dön , hogy engem félelembe ejtett; azért inkább 
csak bocsássa-el az ur, mert illy hazugságra nem 
esküdhetem.“ ’S ott hagyá a’ rablót —  bíróstul.

Sz—p F.

H U S K I S S O N ’ E M L É K E .

Newton’ közelében a’ vasút mellett láthatni 
jelenleg egy fejér márványlapot felállítva ’s ezen 
illy tartalmú felírást: ,,E’márványlap, mint szemé
lyes tisztelet’ és szeretet’adója itt azért állittaték- 
fel , hogy jegyezze azon helyet , hol sept. lökén 
1830 a’ vasút’ megnyittatása’ napján Hus k i s -  
son Vi l mo s  urat (azon jeles férfiak’ közepet
te ,^kit őt környezék) talentominak ’s hasznos 
életének teljes virágában egy váratlan baleset éré, 
mellyből halála következett ’s imígy Anglia egy 
jeles kormányférfit, Liverpool pedig egy közösen 
tisztelt nemeslelkü képviselőt veszteít-el ; —  egy* 
bal eset, melly a’ legnemesb büszkeség’ és dia
dal’ pillanatát , mellyet valaha tudomány ’s em
beri szellem ünnepelt, siralmas gyásszá változ- 
tatá, melly az összegyűlt ezerek’ sziveit iszon
nyal tölté ’s mindenkinek fájdalmasan idézé vi
szont emlékezetébe e’ már elfelejtett igaz mon
dást: közepette az életnek nyomunkban a’ halál!“

....y
G Y Ó G Y - C S É P P .

N. vármegyében bizonyos parasztnak lába 
zúzás által veszélyesen feldagadt ’s nagy fájdalma 
miatt a’ hideg is gyütré szegényt. Szerencsére 
az éppen ott keresztül utazott ’s a’ fogadóba 
szállt megyebéli orvoshoz folyamodik; ki is tüstént 
ott teremvén a’ szokott vizsgálat után cseppeket 
rendele a’ betegnek belső munkálatra, fájós lá
bára pedig kenőcsöt : melly szereket a’ vele hor
dozni szokott kis tárbői haladék nélkül neki meg 
is küld. A’ paraszt ezen gyógyszereket azonnal 
használni kívánván , sietve bontogatja az edény
kéket; hanem vagy az orvos’ meghagyását fáj- 
dalmi közt nem érté, vagy természete’ sugallását 
követé, megérezvén szagáról a’ kisded palaczk’

szeszes tartalmát, úgy okoskodik, hogy ezzel, 
mint pályinka-nemüvel jó lesz megkenni dagadt 
lábát, a’ mit mindjárt teljesít; a’ kis csuporban 
találtató kenőcsöt pedig bevételre szánván, irós- 
vaj-képen jó szelet kenyérre fen ’s jó étvággyal 
elkölt. E’ fonák orvoslásnak következése lön, 
hogy a’ beteg szemlátomást — jobbula. Harmad 
nap múlva az utjából visszatért orvos megláto
gatván a’ szenvedőt, szinte örüle az adott sze
rek’ sükerének: hanem a’ mint tovább kérdezős
ködnék , azt hallja tőle , hogy az a’ sűrű portéka 
egy kis has-csikarást okozott neki. Megértvén itt 
az orvos a’ történteket boszonkodva kiált-föl: 
„Csuda, hogy meg nem dermedtél tőle!“ ,,Mi
csoda? —  felele a’ paraszt —  az urak magok 
sem tudják, mi jó .“ —  Ezen jót még se mérnök 
mindenkinek ajánlani.

0«
A N E K D O T Á K .

K ** barátommal utaztam Békés’ tájékán; 
épen ekkor oszlott a’ föld’ fagya ’s itt szokás sze
rint igen nagy sár lévén, lovaink, mellyek jó 
utón se messze szaladtak volna , itt ott sok ü- 
téssel veréssel vontatának-ki bennünket a’ pos- 
ványokból. Elfogyott utoljára béketürésünk ; ’s 
K ** barátom azt mondotta: ,,No nem laknám 
itt fél Békésért.“ —  , :Biz uram, pedig itt ellak
hatnék, mert ez áldott m a r h a t a r t ó föld“ —  
felele a’ kocsis.

Két tudós versenygett a’ magyar nyelv’ tisz
taságáról. A azt mondá , hogy ő egy idegen szót 
sem szenvedne-meg, hanem mindent m a g y a r u l  
tenne-ki. Erre B igy szól: „hát p. o. a’ H i s t ó 
r i á t  hogy tennéd-ki magyarul?“ — „ Kr ón i ka  
— felel amaz hevenyében — hisz készen van e’ 
régi jó magyar szavunk.“ X.

R E J T E T T S Z A V A K .
Az életnek hajnalában

Nincs, ki ezt nem kedveli;
De riszája rósz a* vénnek,

’S így amaz1 sem kell neki.
Tanúrhj Sándor.

Első hárma^nem áll, sőt hangját rántva ’s viszasan
Száll ; az egész nyakadat nyomja ha rajta vagyon. 

Végső hárma mohos várak ’s tornyok’ diiledéke.
Visszafelé az egész lábröviditve moraj.

M .. . .  r.
A’ 36dik számbeli rejtettszó: K e c s k e m é t .

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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HÁLA-SZÓ A’ KASSAI DÁMÁKHOZ.

(Nemzetisedégiink’ ügyeben.)

Gyöngyvirág! a’ nemzetnek,
Szitlyaföld’ leányai!

A’ tisztább honszeretetnek 
Szép, nemes példányai !

Erényiekért — mivel szíven 
Hordozzátok nyelvünket,

Íme nyújtjuk forrón, híven 
Néktek köszönetünket. —

Milly öröm az valahára,
Hogy a1 jelesb mostani

Magyar is már önjavára
Látszik bölcsen aggani! —

’S milly kilátás jövendőre,
Hogy szeretett Hölgyeink

A’ nemzeti szép szellemre
Önmagok már Ösztönink ! —

H azám ! rád illy szép kezdetből 
Sok jó fog derülhetni,

Mint a’ tavasz’ nyilt kebléből 
Rózsák szoktál: fejledni.

Fogjunk kezet a’ közjóra
Honfitársak! szív szerint

Hölgyeinkkel; ím az óra
Erre buzdít ,  erre int! —

K. V. J. é* T. H. J.

SZEMILYUK BARLANG’ LEÍRÁSA.

Komárom vármegye’ dunántúli részében , a’ 
vértesi hegyek’ nyugoti oldalában Szőlősi falu’ 
határán van egy barlang, melly természeti alka
tára szintúgy , mint a’ sötét előidőbül egész e’ 
mostankorig fenmaradt regés mondák miatt neve
zetes. —  Miután az ember e’ hegy’ alján elter
jedő sovány szőlőkön keresztül vergődött ’s mint
egy óra-negyedig folyvást hegyfelé gyalogolt, 
egy meredek nagy kősziklához ér, mellynek kö
zepén egy csaknem négyszegletes nyílás t írni le
élő , melly mivel a’ hegynek csaknem kellő te
tején van, tiszta időben 4— 5 mérföldre is el
látszik ’s messziről külső alakzata szemhez ha
sonlítván, azt Szemlyukának vagy közönségeseb

ben S z e m i l y u k á n a k  szokás nevezni. Az 
említett nyílás a’ barlangba fő bejárásul szolgál, 
magassága három, szélessége pedig két öl. Van 
ezenkívül még más két bejárás i s , az egyik a’ 
barlang’ bal oldalán: ez egy szűk ’s igen szoros 
lyuk, melly a’ hegyoldal’ bozótos sűrűjéből vi- 
szen a’ barlang’ belsejébe , azon csak térden állva 
mászhatni-be ’s mivel felül egy legalább is 10 
mázsa nehézségű szikladarab minden pillanatban 
lezuhanással fenyegeti az embert, az itteni be
járás félelmes és borzasztó. A’ másik mellékbe
járás jobbról van a’ fő nyitáshoz közel, de mi
vel hozzá a’ meredek kősziklák miatt csak igen 
terhes fel ’s lemászás után juthatni, rajta a’ bar
langba csak igen ritkán mennek ; ez szemmérték 
után egy öl magas és 1  ̂ öl széles üregből vagy 
hasadékból áll; ’s mivel e' hely nincs élőfákkal 
körülnőve, mint p. o. a’ fő-bejárás’ alja, ’s en
nél kévéssé emeltebben is fekszik, belőle jobbról 
a’ komáromi megye’ dunántúli termékeny, kies 
vidékét , balról pedig szép erdős hegyeit egészen 
láthatni. —  E’ barlang’ belső hossza mintegy 
30 — 35 öl, szélessége, a’ hol legtágabb ’s öblö
sebb, 10 , a’ hol pedig legszűkebb, 8 ö l ’s igy 
mintegy 300 négyszeg ölet foglal magában. Ma
gassága, a’ hol legnagyobb 4 , a’ hol legkisebb 2 
öl. E’ barlang’ falai sok ezer mázsát nyomő grá
nit kősziklákból állanak, tetejét pedig természet
től formált ’s gothusi építés’ módjához némileg 
hasonló négy boltozat fedezi. Az előbb leirt mel
lék-bejárás mellett jobbról a’ barlang’ belsejé
ben látszik egy emberi kéz által durván vésett 
és sütőkemenezéhez vagy tűzhelyhez hasonló al
kat,  felül van egy a’ barlang’ falán keresztül- 
ható ’s kémény helyett szolgáló szűk lyuk, e’niel- 
lett pedig ezelőtt mintegy 15— 1 8 évvel egy kőbe 
vésett kis víztartó gödröt is (cisterna) mellybe 
3— 4 akó viz fért-el, lehete látni, de ez most 
már omladvány-földdel ’s kövekkel be van temet
ve. E’ barlang’ tetején és csak nem legközépeft 
van egy gömbölyű, kerek lyuk, mellynek altme
rője 2 öl. Ez a’ fő ’s jobb oldalú mellék-bejá
rással párulva olly világosságot ad a barlangnak.
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hogy enne'l a’ szabad külső világosság sem na
gyobb, kiveve'n a’ barlang’ hátulső részét, melly 
mivel a’ fő bejárástól éjszakra elhajlik, jóval ho
mályosba mindazáltal a’ jó szem nappal szint
úgy a’ legkisebb tárgyakat is tisztán kiveheti. 
Ugyan ezen barlang1 hátulsó részeben van még 
egy keskeny szoros lyuk , mellyen már sok me
rész szerencsebajnok igyekezett behatni, de tud
tommal még egy se hozott hírt a’ hegy’ gyom
rának belső alkotásáról. Megjegyzésre méltó itt 
még az , a’ mit ezen tájnak pórnépe általányosan 
hisz, hogy t. i. ezen mintegy félmérföldnyire 
terjedő hegyszakasz’ belseje üres. A’ barlangról 
pedig a1 köznép1 szájában következő mondák lé
teznek :

A’ viharteljes tatár-járáskor ezen tájék’ 
lakosi a1 zordon ellenség1 kiméletlen vadságától 
félvén, több (7? ) faluból e1 barlangba rejtezé- 
nek,  itt kerestek menedéket ’s minekutána ma
gokat élelemmel és vízzel ellátták, a’ fő ’s jobb
ról találkozó mellék-bejárást befalazták, csupán 
balró 1 a1 hegyoldal’ sűrűjébe vezető szűk nyílást 
vagy kijárást hagyván-meg, melly nekik levegőt 
’s egy kevés világosságot juttatott. El is érkezett 
a1 szilaj vad Tatár ’s mivel e’ tájékon sehol népre 
nem akadt, sokáig nem merészkedett tovább nyo
mulni, attól tartván, hogy valahol tőr vettetik 
neki. A’ barlangba rejtezett sokaságnak azon
ban élelme mindinkább fogyott, de főkép vizben 
kezde mindig nagyobb szükséget látni, ’s e1 szük
ség végre oily nyommasztó lón , hogy egy sze
gény asszony , ki két kisded gyermekivel együtt 
a1 barlangban vol t , már több napiglan se maga 
se gyermekei1 számára egy csepp vizet sem kap
hatott, attól tartván sorsosi, hogy majd utóbb 
magok is hasonló Ínségre jutandnak. A’ szomju- 
« íg’ epesztő fájdalma végre hatalmat von a’ gyen
ge asszonyon ’s ártatlan apródain , elhatározd 
magában, hogy rejtekhelyét odahagyja ’s készebb 
a1 gyilkos vad ellenség’ fegyvere által elveszni, 
mint sem illy kínosan elepedni ’s a’ szomjúság 
miatt szenvedni halált. Kivánczorgott tehát a’ 
barlangból ’s lement a’ hegy’ aljában csörgedező 
fris patakhoz, hol is azonnal az ellenség’ kezébe 
akadt ’s szive elrémülvén az iszonyú fenyegeté
sektől , csupán azáltal vala képes életét megmen
teni, hogy sorsosit elárulta ’s hollétöket felfe

dezte °). Megtudván a’ vérszomjas pogány imigy 
a1 nép’ menedékhelyét, azonnal seregesen ott 
termett, a’ barlang’ tetején levő lyukat kitörett* 
és sok ártatlan lelket kénkővel vegyített szalma
füsttel kegyetlenül benfojta. —

E1 regés előadás’ hitelességét talán ekép 
lehetne kivíni: 1.) A’ fentebb leirt sütőkemen- 
cze és víztartó gödör nyilván mutatják , bogy e1 
barlangban valaha emberek tartózkodtak. 2.) A’ 
sűrűbe szolgáló szűk kijárásnak alja olly síma ’s 
lecsiszolt, hogy azt mesterség által is nehezen 
lehetne tökéletesbítni; ’s ezt nem más , mint a’ 
bujdoklók’ számos ki- ’s bemászásuk okozta. 3*) 
Bizonyítványul szolgál végre leginkább az itt ta
lálkozó számos embertetem, mellyek ezelőtt 16 — 
17 évvel itt még olly bőségben hevertek, hogy 
velők szekeret lehetett volna terhelni. Kapo- 
nyák, oldalbordák, kéz- ’s lábszárak, kisebb ’s 
nagyobb ój-ízek nagy mennyiségben heverének 
szerte a’ barlang’ oldalain ’s a’ természettől for
mált padokon. Ezen állításom’ igazságát bebizo
nyítják olly utazók ’s tájismerők, kiknek idejök 
volt ugyan ennyi év előtt e’ természeti ritkasá
got szemügyre venni.

Itt még azon ellenvetést gördíthetné valaki 
állításom’ elibe, hogy e’ tetemek nem lehetnek 
olly régiek, mint millyeknek a’ fentebbi hagyo
mány Uraditio) mondja* azonban ezt könnyen 
ki lehet az igazsággal egyeztetni. E’ barlang a’ 
viz’ színétől legalább is 40 ölnyi magasra ’s így 
már hidegebb légkörben fekszik; ’s mivel annak 
iszonyú szirtfalai természetesen hidegek, nem 
csuda , ha ezek a’ kénköves csontokat rothadásban 
késtették. Azonban nem ritkán akadhatni most 
is még korhadozó emberkaponyákra, kéz- ’s láb
szárakra; főkép ha az embere’ Faunusok’ kápol
nájába most talál felandalogni, midőn abban ke
véssel az előtt a1 kincsszomjas telhetlenség a’ tü- 
redékeny föld’ gyomrát kifordítván ’s gödröket- 
vésve kisértvén a’ helyett hogy kincseket szedne, 
talán ősrokonának hamvadó csontját ’s porló ka- 
ponyáját veté-ki békecsöndéből! —

Loytch Imre.

*) Ezen asszony1 — a’ mint mondják — sokak’ áldoza tá
val megmentvén életét,  e1 történetet életben maradt 
honosival közlötte; ezek által pedig egész a’ mostan- 
korig fenmaradt ’s imigy a’ feledés’ sötétségiből ki- 
víratott.
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Egyedül hazámfiainak javokat igazán óhajtó 
czelbol közlöm, ezelőtt felőle két evvel tett rövid 
érintésem után, mind a’ két magyar honbeli pol- 
gartarsimmal mesterségemben több évi használás 
által sikerült foganatunak bizonyított találmányom’. 
Mint tudva van, eddig minden férfiszabó kerül* 
hetlenül, noha még sem egész czélirányosság- 
gal, mellesleg pedig jó költséggel, mindennemű 
férfi öltenyeg ruhákba a’ külföldről hozni szokott 
’s úgy nevezett párisi és kemény vásznat (Pariser 
und Steifleinwand) használta ’s általam kitaní- 
tottakon kívül maiglan is használja. E’ helyett 
honunkban igen helyesen ’s a’ czélnak felelőbbleg 
alkalmazhatni a’ honi pátyosz vagy szösz-kender
ből szőtt durva vastag vásznat; kiszabván t. i. 
e’ durva vászonból a’ ruha’ gallérjába , elejébe 
’s a t. szánt részeket ’s mint szokás azokat előbb 
levarrván, azután arab mézgás (gummi arab.) vízbe 
(egy lat arab. gummit á rész icze vízben felol
vasztva) mártott szivacscsal (spongia, Bade
schwamm) kell megnedvesiteni ’s nyomban leva
salni. Kik falun-lakások, vagy bármi más aká- 
dályaik miatt gummit nem szerezhetnek , hozzá 
hasonló foganattal használhatják a’ nyers burgo
nya’ (pityóka, krumpli) kifacsart levét is, egyre 
megy mind kettő, csak hogy elsőnél a’ bánás 
rövidebb. Ebből az eredő haszon következő l . )az  
illy vászonnal készült munkák sokkal szebben es- 
nek-ki ’s jobbak, tartósabbak , mint az említett 
külföldi vásznuak; minthogy e’ magyar vászon 
levarráskor puha ’s igy könnyebben ’s kénysze
rint illeszthető, nem mint az előbbi feszes, ke
mény ’s rideg. 2.) Ha az illy vászonnal készült 
ruhát nyomás éri, mi főkép a’ magyar öltöze
teknél utra*elrakatás vagy behajtogatásnál úgy 
szólván kerülhetlen, nem törik öszve, nagyobb 
rugalmassággal (elasticitással) bírván ezek mint 
amazok. 3.) E’ szöszkender-vászon1 rőfe 9 
sőt 12 krral olcsóbb, mint ama’ külföldié ’s igy 
azon pénz is , melly ez utóbbiért eddigelé a’ ha
zából kiszivárgott, itthon marad, mi pedig nem 
csekély summácska ; mert tegyük-fel, hogy Ma
gyar- és Erdélyország 12 millió lakosi közül j í  
rész, az az egy millió visel posztó öltenyeg ruhát 
’» ez egy millió esztendőtszaka legalább is egy
szer csináltat uj ruhát, mellyhez egy egy rőf ke
mény vászon szükséges, már igy esztendőn által

9 sőt 12 millió krajczár marad idehaza, az az 
150,  vagy 200 ezer ft. Melly megmaradó ha
szon azonban összehasonlithatlanul csekély ahoz, 
melly mellesleg a’ hazai vászon használás’ utján 
e’ honi szorgalomágban ered. Illyen vászon-már 
több év óta egyedül saját műhelyemben eszten
dőnként 1600— 2000 rőf dolgoztatik fel.

Bátorkodom továbbá egy úttal az itt követ
kező kis figyelmeztetést közre bocsátani: Hazánk 
tavas vidékin nyaranta találtató e’ két madár
1.) bibor-gém (ardea purpurea Lin. Purpur-Re- 
cher), mellynek hosszú hegyes orra sárga, felül 
barnás , szemszélei sárgák, közepe fekete, nyak
fedő tollai sárgák, mindkét oldalán a’ nyaknak 
’s a’ nyakszirton fekete toliakból álló vonás me
gyen főtül kezdve a’ törzsökig, begye alatt csüg- 
gő hosszas tollai fejéres hamuszinüek, a’ fejtető 
hátulsó résziből vagy tarkóbul egy szál hosszú 
pompás fekete toll mereng, testét fedő tollai sár
ga ’s barnák, hosszú lábai feketék. 2.) Vak- 
varju-gém (ardea nycticorax Lin. Nacht-Rohr- 
drommel), orra vastag, tompa’s középszerhosszu, 
szemkörülete vörös, közepe fekete, fejtetőjét 
valamint hátát is végig sötét-zöld toll borítja, 
szárnytolla hamuszinü, nyaka és mála (egész has
alja) fejér, lábai hosszak és barnák. A’ .him’ 
kaponyája’ hátulsó résziből 2 vagy 3 hosszú pom
pás fej ér toll nyulong, mellyeket midőn haragszik, 
egyenesen az ég felé torzaszt. Kéretnek általam 
a’ vadászatban gyönyörködő hazafi urak- és pol
gárok, hogy e’ madarak’ tollaira szert tevén , ne 
tekintsék azokat csekélységnek, mert a’ magyar 
disz-köntöshez illőbb, szem-bájlóbb tollat nem 
is képzelhetni, mint az ezekből fűzött pompás 
forgó. Kik magok használni nem tudják, azoktól 
én örömest megvásárlóm, a’ fekete tollakat fő
kép drágábban fizetendem mint a' fejéreket.

Kottyúl Ádúmt
pG4ti po lgár , és férfi szabómester«

A’ D É L S Z A K I  É G H A J L A T .
Szinte megnevezhetlen érzés szállja-meg az 

utazót, ha az egyenlitőhez (aequator) közelit ’s 
az egyik hemisphaeriumbol másikba általkelven, 
a’ csillagokat, mellyekhez szemei gyermekkorá
tól fogva szoktak, mindinkább a láthatár sze
lére vonulni ’s végre egészen elenyészni látja. 
Semmi sem o k o z h a t  emberben olly mély benyo
mást, semmi sem emlékezteti őt olly elevenen
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arra : niilly szörnyű messze szakadt szeretett ho
nától ’s kedves anyaföldjétől, mint egy uj ’s 
előtte egészen isméretlen égboltnak szemlélete. 
A’ nagy csillagok’ csoportozati, az itt ’s amott 
elszórt fellegek , mellyek fejéres fényökkel tej- 
uthoz hasonlatnak , végre az égüreg, hol a’ leg
mélyebb sötétség uralkodik, minden egyesül, hogy 
a’ délszaki égnek egy különös, egészen saját ter
mészetet ’s alakot adjon, a’ mi még azokra is 
hatalmas befolyást gyakorol, kik a’ csillagtudo
mányban járatlanok lévén, az égbolton szemöket 
mint valamelly szép mezei virányon legeltetik. 
A’ nélkül hogy az utazó egyszersmind füvész le
gyen , megisméri növényzetéről (vegetatio) már 
a’ forró éghajlatot ; észre veszi, mint nem csil
lagtudós is , hogy ő többé nincs Európában, mi
dőn a’ látkörön a’ hajó’ nagy csillagképet’s Ma
gellan’ kénköves felhőit emelkedni látja. Az éj- 
napegyenleti tartományokban ég , föld és minden, 
valami csak neki ékességül szolgál, külhoni (exo- 
ticus) charaktert veszen-föl.

HÁZASSÁGI SZOKÁSOK SAMOG1TZIÁBAN.

A’ Samogitáknál uralkodó házassági szoká
sok több tekintetben hasonlók a’ régi Rómaiaké
hoz. A’ leendő feleséget erőszakosan ragadják-el 
az atyai házból, mindazáltal a’ ragadónak sze
repét nem a' vőlegény viszi, hanem a’ leánynak 
két vagy három rokona. Menyekző’ napján az uj 
hölgy három Ízben körüljárja férjének tűzhelyét, 
azután megmosatnak lábai ’s ugyan azon vízzel, 
mellyel e’ mosakodás történt, házi eszközt, nyo- 
szolyát s a’ hivatalos vendégeket egymásután 
rendre meglocsolják. Erre a’ menyasszony’ szá
jat mézzel dörzsölik-meg, hihetőleg annak pél
dázatául, hogy jövendő férje iránt ajakiról csak 
édes szavak fakadjanak. Ezen ünnepélyes szer
tartás után a’ hölgynek arczát befedik fátyollal 
’s a’ háznak valamennyi ajtajához elvezetik. Mind
egyik ajtó-küszöbön megáll és lábával gyengén 
toppant, mire őt a’ jelenlevők, rozs, zab, bor
só, lencse *s mákszemmel dobálják, hozzá e’ 
szavakat mondván: „Ha te jámbor és hiv ma
radsz ’s a’ háztartást mint asszony jól viszed, úgy 
becsületben fogsz élni és szükséget nem szen
vedsz.‘‘ — Ekkor leveszik róla a’ fátyolt ’s min

den vendég asztalhoz ül. Estve az ifjú lánykáknak 
azon kell lenniök, hogy a’ menyasszonynak okos 
móddal haját levághassák —  ’s azután erővel viszik 
őt Hymen’ ágyába. ...,y

A’ DEBRECZENI VÓFÉNY’ MEGHIVÓ BESZÉDE.
,,Az én nagy jó uram, úgymint N. N. uram, 

és jövendőbeli házastársa, úgymint N. N. tiszta 
szívből, szeretetből szólittatja kegyelmeteket 
először: az isten’ anyaszentegyházában a’ hitnek 
’s a* szeretet’ arany lánczával leendő öszvekötte- 
tésének meghallgatására; annakutána pedig egy 
pártái ételnek elköltésére, és egy kancsó bor’ 
kiürítésére, és egy kevés mulatságra szívesen 
látja kegyelmeteket minden házok’ népével együtt. 
El ne felejtsenek kegyelmetek kést, villát s ka
nalat magokkal hozni.44 Közli Hdgr.

A’ TŰZ MINDENT MEGTISZTÍT.

XlVdik Lajos egy előkelő vétkesnek meg 
akara kegyelmezni. Kanczellárja Voisin ekkor vo
nakodott pecsétet nyomni a’ kegyelmező levélre. 
A’ király élvévé tőle a’ pöcsétet ’s miután az érin
tett tárgyban élt vele, ismét visszá akarja adni. 
Voisin azt illy szavakkal tolja-el magától: A’ pe
csét mocskos, többé nem veszem kezembe. —— 
„Milly férfi!44 —  mondá a’ király ’s -a’ kegyelem
levelet tűzbe veti. „M ost— válaszolt a’ kanczel- 
lár —  a’ pöcsétet ismét kezemhez vehetem ; 
a’ tűz m i n d e n t  m e g t i s z t í t . u

R E J T E T T S Z Ó .
Én hajdan a1 Magyarok közt 

Nagy iir voltam , lehettem 
Ma pedig majd minden ember 

Uralkodik felettem.
Három első betűm azent ma ,

Bár nyomor« férfi rég,
Hanem egyet ha hozzá té s z ,

Jobb sorsa is lehet még*
Nyugvó hely a’ végső szótag,
Szereti azt ifjú és agg,

Nélküle ágyad sincsen.
• Károlyrárról.

A’ 37dik számbeli rejtettszavak: B á l .  — J á r o m .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ m o s t  f o l y ó  Schach-  
j á t é k b a n .

Fekete futó C 8. — E 6.
6) Fejér futó C 4. — B 5.

Fekete futó C 5. — B 6.
7) Fejér futó C l .  — E 3.

Szerkezted H e 1meczy.  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ M A G Y A R H O N I  E R D ŐKR ŐL .

Tavaly Soborsiirban Forray bárőné’ jószágán 
mulatván uiegösmérkedteni Hubényi József úrral 
az arad-tnodenai uradalmakban erdős/.hivataise- 
geddel, ki épen akkor a’ soborsini uradalomhoz 
tartozó rengeteg erdők’ rendbehozásával foglala- 
toskodek. Mind műveltsége , mind különösen az 
erdőszségben , valamint a’ nemzeti gazdaságban 
mély tudománya csak hamar tiszteletre buzdítot
tak iránta, melly még rőt id de lelkes együtt
mulattunk alatt a’ soborsini őserdőkben ba
rátsággá is változott. A’magyarhoni erdők’ allapot- 
járől, a’ nemzeti gazdaságról, ’s jóllétről gyak
ran értekezvén, fájlalva említette: mi igen ös- 
méretlen a’ nemzeti gazdaság’ alapos tudománya 
még közöttünk; ’s mi igen elfogultak vagyunk 
különösen az erdészetben, a’ nemzeti jóllét’ 
ezen gazdag forrásában. Nemes lélekhez illő szán
dékkal vágyván a’ magyarhonnak, — mint annak 
most már honosított fija, — tudománya ’s hiva
tala’ körében clly szolgálatot tenni, mellyből a’ 
nemzetre tetemes haszon báramoljék, elsőben is 
arra fordító ügyekezetét, hogy erdészeket ’s kü
lönösen magyar erdészeket neveljen , egy ezen 
végre Aradon felállítandó erdész-intézetben. A’ 
Nádor Hubényi ur’ óhajtását nemcsak helyben
hagyta, hanem létbe-jövetét tetemesen is segí
tette. Azonban , míg ezen erdész-intézet magyar 
erdészek’ művelésében annyira juthat, hogy az er- 
dősztudományból a’ magyar közönséggel a’ honi 
erdőkre nézve közölhessen valamit, — nem le
szek úgy vélem alkalmatlan, ha Hubényi ur által 
raegkéretve, némelly czikkelyeit, mellyek a’ prá
gai erdész- és vadász-folyóirásban (Forst- und 
Jagd-Journal) németül kijövének , magyarra for
dítom ’s e’ lapokban közlöm; igen óhajtván, hogy 
a’ nemzet Hubényi ur’ gondolatit figyelmére mél
tassa. —  Ezen első, mellyet itt közlök, érdekére 
nézve különös szivrevételt érdemel. ——

— ,.Hubényi József urnák, az arad-modenai 
uradalmak’ erdőszhivatal segédjének irománya 
Csermői’s Got osdiai Faschc József úrhoz aranysar
kantyús vitézhez, ns Arad vniegye' fő ügy\édéhez..

(Most m. alispán) több megyék’ táblahirájához ’sa‘t. 
magyar erdészek’ művelése felől.“ *) —  „Tekin
tetes ur ! ts Uraságod azon bizelékeny megbízás
sal keresett-meg , hogy Csermő jószágához tar
tozó erdőjit rendbeszedjem ’s ezen jószágban álta
lában czélirányos erdő-gazdálkodást hozzak lábra. 
Noha most hivatalos dolgaimtól ellepetve, fel
vállaltam még is a’ munkát azon körülmény mel
lett , hogy az aradi uradalmak’ közelgő eladatá- 
sával nyugalmi állapotba jöhetnék, és annyival 
inkább , mivel ezáltal azon kedves helyzetbe ju
tok,  t. Uraságodnak szolgálni, azután alkalmam 
nyílik a’ hazának ’s kivált Arad vármegyének , 
niellyhez oily örömest tartozom, használni.

„Meggyőződvén teljesen a’felől, hogy, ha czélt 
akarunk érni, szükséges isméretekkel ellátott er
dőtisztet kell felvennünk ; ollyannak felvételét 
t. Uraságod megengedd ’s egészen belátásomra 
bizá. Hogy e’ fontos tárgyban olly megtisztelő 
megbízásnak tökéletesen megfeleljek, szíikséges-

#) A’ k i a d ó 1 j e g y z é k e .  — „A1 magyar nemzet ma
ga kiművelésében valóban óriási lépésekkel halad elő
r e ’s kortársai (Zeitgenossen) között figyelmet gerjeszt. 
Én már az , ,Aufmerksamer Forstmann“ban 111. köt. 
2. füzet 3. 1. úgy szinte a1 IV. k. I. füzet 79. lapján 
szóltam arról. Az utóbbi helyen félben szakadt ’s be 
nem végzett erdő-statistika’ folytatását több időm mel
lett fentartom magamnak ; bogy így az olvasót azon sok 
erdei nevezetességgel, igen czélirányos elrendelések
kel , és nagyszerű vállalkozásokkal megismértessem. 
Ezen közönséges erdész- és vadászfolj óirást alig kez
deni kiadni ’s már is kedvesen tapasztalatain , hogy 
azon ország’ legtávolabb vidékiről jőnek tudósítások 
’s hogy iránta legélénkebb részvételt mutatnak. Német
ország’ sok erdésze , ki olly hiedelemben él, hogy azon 
országban az erdészet’ javítására ’s emelésére semmi 
sem történik, ezen kiadás’ folyta közben könnyen 
meggyőződhetik a’ felől, hogy a’ magyar nemzetnek 
a’ legmerészebb vállalkozások’ valósításira a’ mint ereje, 
módja, úgy eltökéltsége is nagy mértékben vagyon. — 
Bizonnyal az erdégazdasa'g nem sokára ott is gyöke
ret fog verni ’s akkor látni fogjuk: mi nagy munkás
sággal fognak a’ legnagyobb sivatagok mosolygó tá- 
jjikká változni. Annál fogvást minden magyar erdészt 
nagjszivii nemzete’ nevében hivok-fel, hogy az er
dészetben is hordjanak anyagot öszve római munkák’ 
felállítására, ’s az itt következő írást annál örömes- 
tebb közlöm, minthogy abból nemcsak azt vesszük, 
ki hogy nevezetes férfiak gazdaságukat rendszeres 
lábra akarják állítani: hanem hogy tiszteik’ miivelt- 
ség-lépcsőjőt is szemügyre veszik. — Sajnálhatni, hogy 
még ez olly igen ritka eset. —
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nek tartom t. UraságoJelül alapiéi elimet kÖ/leni 
az erdészek’ különféle tiszllépcsőji’ műveltsége fe
lől,  különösen a’ magyar erdőbirtokosakra fi
gyelve. Én t. i. mint mulhatlant megkívánom:“

i .  „Egy erdősztől a’ tartomány (vidék) nyel
ve’ ösméretét. Néhány gymnasialis osztályt, mel- 
lyeket nálunk, hol annyi fiatalság járja a’ latin 
iskolákat , a’ közönséges iskolai tanításhoz szá
míthatni. Jó kézírást. A’ számvetésből a’ számo
lás’ négy nemében készséget mind egész, mind tört 
számokkal; az egyszerű ’s öszvetett hármas sza
bályt ; a’ társasági számvetést; tizedes töredé
keket ; négyezést és köbözést ; (Quadriren und 
Kubiren), mint szinte a’ négyszeg és köbgyökér- 
kivonást. — A’ lap- és testinértudományból (Flä
chen- und Körpermesskunst) legalább annyit, hogy 
minden helyen egyenes vonalt tüzhessen-ki ; egy 
vágást (Schlag), egy mezdét (Blösse) ’s illy ki
csiny lapniérést megtehessen ’s felszámolhasson ; 
továbbá a’ fák’ köbtartalmát (Kubikinhalt) akár 
gömbölyűk, akár faragottak, kiszámíthassa. —  
Azt is ki kel! számolni tudnia: mennyi ácsfa(Zim- 
nierholz) telhetik-ki különféle mértékben egy 
fadarabból, és mennyi deszkát, léczet ’s a’ t. 
vághatni egy fűrészezölönkbül (Sägeklotz). Némi 
készséget a’ laprajzolatban. A’ természettudo
mányból általányos fogalmakat a’ természetről; az 
éghajlat’ ’s fekvés’ munkálatit; a’ legfontosb föld’ 
’s kőnem’ (kőfaj) isméretét; a’ fanövények’ er- 
dőszi felosztatásit ;a’ fanövények’ terméséről, táp
lálékáról és növéséről a legszükségesbet; a’ leg
kiválóbb honi erdeifák’ különös természettörténe
tit ; végre az erdőknek ártalmas bogarak’ isme
retit. —  Az erdősztudományból a1 fanevelés’ , 
erdővéd’, erdőhaszonvétel’, és becsülés’ legszük- 
ségesb tanulmányit és alapelveit, hogy vala- 
melly adott kerületben a’ famennyiséget helyesen 
megbecsülhesse. — A’ vadásztudományból a’ je
lesebb vadak’ természettörténetit, azok’ tenyész
tésit, védjet, vadászatát *s haszonvételit.—  Az 
urbáriumból legalább azt, a’ mi az erdőszségre és 
vadászatra tartozik. Végre ezeu tisztségben mul- 
hatlan szükséges kanczelláriai gyakorlást, hogy a’ 
megkívánt számadásokat, tudósításokat ’s több 
iilyes Írásbeli munkákat világosan’s értelmesül el
készíthessen ’s általában az erdőtisztviselés’(Forst- 
verwaltung) minden tárgyait az elmaradhatlan 
írásos átnézésben tarthassa.“ —

2- „Egy erdőtiszttől (Forstbeamte), ki ma
gára van hagyva ’s egy 'agy több erdőszt tart 
maga alatt, tehát p. o. erdőkerülőtől (Waldbe
reiter), fóerdősztől (Oberförster), erdőmestertől 
(Waldmeister) a’ gymnasialis osztályokat mind; 
azután az első lépcső’ isméretire támaszkodva a’ 
mathesisből algebrát, az elméleti ’s gyakorlati 
földmérést, és sík-hárrnasmérést (theor. und 
prakt. Geometrie, und ebene Trigonometrie), lap- 
rajzolást(Planzeichnung), erdőműszerséget (Forst
mechanik). A’ természettudományból szükséges 
kiterjedésben a‘ növények’ physiologiáját, az erdei 
füvészetet(Botanik) a’ fenék- vagy földanyag-ösmé- 
retet (Bodenkunde), az erdei physicát, chemiát 
és geognosiát. —  Az erdősztudományból az erdei 
gazdaságot egész terjedelmiben, úgymint: erdő
vetést (Waldbau), erdővédet (Waldscbutz), és er
dőhaszonvételt (Waldbenutziing), az utolsót tech
nológiával egybekötve ; kimerítő isméreteket az 
erdők’ becsülésiről, és az erdőigazgatásról álta
lányos isméreteket. Továbbá a’segédosztályokból 
általányos isméreteket a’ mezei gazdaságról ’s a’ 
honi erdő- ’s vadásztörvények’ ’s az urbárium’ kü
lönös isméretit. Ezen tudományos műveltségen 
kívül tisztlépcsőjére mulhatlan szükséges gyakor
lati tapasztalással ’s megkívántaid alapos kanczel
láriai gyakorlással is kell bírnia.“ —

3. „Egy erdőtiszttől legfőbb lépcsőben , ki 
alatt több erdőkerülő, főerdősz ’s erdőmester van, 
tehát p. o. egy fő erdőmestertől, fő erdőigazga
tótól, mindazok’ alapos tudalmin kívül, mellyek 
az előbbi két tisztlépcsőre kivántatnak , a’ ter
mészettudományt még nagyobb kiterjedésben, az 
erdőbecsülést ’s rendezést (Taxation und Regu- 
lirung), tehát az erdőigazgatást (Forstdirection) 
és erdőtisztviseléstudoniányt (Forstverwalfungs- 
kunde) egész tartalmában ; a’ mezei gazdaságot 
még nagyobb kiterjedésben. A’ honi törvények’ 
isméretit, mennyire azok a’ mezei jószágok’ kor
mányzatára (Verwaltung) tartoznak. A’ hon’ sta- 
tistikáját, tökéletes kanczelláriai gyakorlást; er- 
dősz-literaturát, legalább mostani álláspontja ’s 
haladása’ ösméretét.“ —

,,Azon körülmény mellett, hogy t. Urasá- 
god a’jószágra való felvigyázatot ’s általában an
nak rendbehozatalát ’s vezérletét rám akarja bíz
n i, ollyan férfi, ki az első osztály’ ösméretivel, 
tehát alárendelt erdészéivel bírna, czélunkra ele-
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gendő volna; s minthogy t. Uraságod ezen meg- 
kivánásokhoz szabott illő fizetést ajánl, azonkí
vül egy kisded gazdaság’ vitelét is megengedi; 
szóval, olly ajánlásokat (Bedingungen) tesz, mel- 
lyek nem csak meg nem vetendók , sőt a’ felvé- 
tetendő erdősz szorgalma által még javulhatnak 
is: azt kellene hinnünk, hogy illyen férfit hamar 
találhatunk; azonban eleg különös: ez nem úgy 
van. —  Nekem egyazon időben még más urasá- 
gokhoz ezen categoriaból két erdőszt kell ajánla
nom, és a’ milly nagyra becsülöm ezen bennem 
helyezett bizodalmát, olly kellemetlenül esik, 
senkinek sem szolgálhatnom. Honnan is szerez- 
hetném-meg a’ kivánat szerint müveit férfiakat, 
minekutána ezen megyében , sőt a’ vele szom
szédokban is ifjú erdészeket magányos szolgá
latra nem nevelnek, az itteni erdőknél alkalma
zott individuumok közül pedig választani nem
lehet ? 4 K ö z l i  Simon FI.

(Vége következik.)

M A G Y A R  s z í n é s z e t .
H. M. Vásárhely  , Máj. 4kén 1833.

Tapasztalhatni, hogy a’ vándor szinésztár- 
saságok hazánkban általában több természeti ta
pintattal mint művészi készülettel, több tűzzel ’s 
érzéssel mint stúdiummal játszanak. ’S ennek oka 
leginkább az: hogy fővárosunkban mind e’korig 
sincs állandó ’s rendes magyar játékszín , melly 
mint e1 pályán mintául szolgálandó iskola, a’ le
hető tökélyre kifejlett ’s józanul idomított szi- 
nészség’ bájsugárit —  középpontról a’ haza’ több 
részeibe is üdvhozólag áraszthatná. Valóban kí
vánatos volna, hogy a’ nemzetnek e’ tárgy kö- 
rültí régi ohajtásit valahára már siker koronáz
za!! —  Városunkban is két hónap óta mulat már 
illy szinésztársaság, melly azonban dicséret ér
demlő iparral tör az őket szíves kebellel ápoló 
közönségnek kellernteljes esti mulatságot szerez
ni. April’ 8kán Kisfaludy Károlynak „ K é r ő k *4 
czíinü szép darabját adá. G y ö n g y ö s i  játszá 
Baltafy kapitányt; kár, hogy szava olly kelle
metlen rekedt hangú, ez a’ színész’ érdeméből 
sokat lerótt. Málit M a g o s s n é  köz helybenha
gyást nyerőleg adá, lelkesen fogván-föl szerepe’ 
szellemét. Fiatal kora, szép külseje, tiszta ’s 
kellemes hangja , a’ benne már is kitűnő, idővel 
pedig még inkább kifejlendő szinészeti idomok ked
vezőn ajánlják e’ müvésznét. Károlyt, Baltafy’

fogadott fiat S z a k á c s y ,  a’ csintalan Lidit: 
S z é p p a t a k y  J o ha nn a  helyesen játszottak; 
Szélházy bárót, a’ honja iránt kihalt keblűt ’s 
külföld’ majmát J á n o s  y; Perföldyt a’ holt diák 
nyelv’ rabigája alatt sinylő ügyvédet K i l é n y i  
olly eredetileg tiinteték-elő , hogy a’ publicum 
köz megelégedését nyilatkoztainá. Bá n y a i n é  
Margitban a' sokbeszédü agg nénikében a’ maga 
kedvencz szerepét annyira feltalálá ’s annak oliy 
lelket adott, hogy a’ többszöri taps ’s „éljen4* 
közötti kihívást méltán ’s igenméltán érdemié- meg.

April’ 30kán ,,az Indusok Angliában44 víg
játék 3 felvonásban adaték. — E’ darabban, 
melly nem legjobb magyarsággal van fordítva, 
óhajtottuk, hogy a’ jószivü Lidi’ szerepét Sza-  
l a y n é  helyett S z é p p a t a k y  Joha nn a  fogta 
volna fel; így legalább azon csorba, mellyet a’ 
játékon amaz, szerepének fiatalabb kort hazudva 
ejtett, némileg helyre lett volna ütve ; Széppa
taky Johanna helyett pedig a’ boldog enyelgő ’s 
gyermekded ártatlan Gurlit M a g o s s n é  adható 
vala , ki különben is az ártatlanság’ szerepeit olly 
helyesen játsza, hogy, ha merészke következ
tetés nem volna színjátszásról valakinek belsőjét 
ismérni akarni, azt hihetné az ember, hogy já
téka —  kikét tükrözi a’ szerep\ivőnek. Sár
k á n y  Sir John Smithet nem épen rosszul, fele
ségét a’ zsémbest ’s régi nemes törzsökökre so- 
kattartót B á n y a i n é  jó l, Sámuelt az önállá
sában szűkölködő ’s lengeteg Ítéletek közt habzó 
főt J á n o s  y dicséretesen ’s példaképül adák. —

Máj. 2kára „Hamlet44 pompás szomorujáték 
5 felvonásban olly formán jelenteték: hogy an
nak a’ lehetőségig jól előadatásáról előre kezes
kedik a’ társaság’ nevében K i l é n y i .  — Mikép 
kezeskedhessék valaki egy több személy által elő
adatandó játékról ? meg nem foghatom; mert fel
tevén , hogy ó jól , a’ többi pedig szerepe’ saját 
fonalát elvesztvén rosszul játszott volna, ez eset
ben minő kárpótlást nyújthatott a kezesség által 
biztosított de megcsalatott közönségnek? E- 
gyébiránt annyi bizonyos, hogy ezúttal a’ darab’ 
előadatására nagyobb készület fordítatek, mint 
máskor. Dán kirá'yt. Ma g o s s  kitünőleg jól adá; 
azon általa jól eltalált jelenés, midőn a’ király 
lélekisméretének bűnéből kikelt  ̂és szű-vérrel 
nagyra szoptatott kígyói fekete belsőjét marczong- 
ván, magával küzd ’s imádkozásra térdel, valóban
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meglepő volt. S z a l a y n é  a’ királynét kissé hidegül 
's szerepe’ lelkét nem kellő ’s hatélag érezve ; K i- 
f é ny i  Hamletet köz tapsra érdemesen ’s az egész 
közönség’ Ítélete szerint művészileg; Széppa-  
t a k y  J o h a n n a  Opheliát, S z a k á c s y  Laer- 
test köz megelégedést szerzőleg játszották. Já
ték’ végével a’ nézőség meleg részvéte’ kegyjeléül 
színészinket sokszori „éljenek“ közötti kihívásra 
méltatá* Lendvay.

I N D U S O K ’ J Ó S L A T A .
Negyven vagy ötven év előtt — mond a’ 

„cserokizi féniksz“ czimü újság —  midőn a’ 
Cserokizek még a’ régi vadságban éltének ’s ősi 
szokásikat követék, inellyekből ma csak egyes 
nyomok ’s vonások maradtak-fen, nemegyszer 
fordult-elő , hogy népgvüleke/.etek’ ’s köz tanács
kozások’ idején bizonyos emberek, kik akkor 
minden faluban laktanak , fölléptek ’s az össze
gyűllek előtt a’ nemzetség’ hagyományit beszél- 
ték-el. Illyenkor körülményesen el szokták mon
dani : mit értek-ineg mindent ősapáik ’s a’ sors 
őket minő virág- vagy tövispályán hordozta ; ők 
azután a’ beszéd’ fonalát lehozták egészen a’ leg
újabb korig , mellyben t i. ők magok éltek ’s 
meliyben a’ „fejér ember“ a’ mint mondák, min
dig közelebb vonul s ez által egy uj időszámlálás 
veendi kezdetét; ’s ekkor, ha nemzet ségök’ jö
vendő sorsára térének által, csudalatos hűséírgel 
's pontossággal jősolák-rneg a’ fő eseteket, úgy, 
mint azok azóta a’ nemzet’ történetiben megva
lósultak. *) Beszédjüknek e’ részét vagy is jö 
vendölésüket illy szavakkal tevék: ,,A’ mi öre
gebb rokonunk (t. i. a’ fejérek’ nemzetsége) szom
szédunkká lett. 0  most közel van hozzánk ’s ősi 
hirtokinkat , lakhelyinket már jelenleg elfog
lalja. Mindazáltal ez úgy van , a’ mint nekünk ezt 
eldődink eleve megmondották. Ok így szálának: 
Az én lába im nyűgöt felé fordultak ’s ezek soha 
többé nem fordulnak vissza. Vigyázzatok ’s tartsá
tok emlékezetben, a’ mit apáink nekünk mon

*) így P- o. való eset, a’ mit sok élő tanú bizonyíthat, 
hogy ők azon dolgokat, mellyek jelenleg az Indu
sokra néz.ve történnek, előre megmondották. (E’czik- 
kely 1832. júliusban íratott ’g itt az egyesült statusok 
’s az indiai ős népek közt, mellyek Missuri ’s Missi- 
s i pp i5 földjén laknak, a’ legújabb korban ideiglen meg
szüntetett háborúra czéloz.)

dottak. A’ ti öregebb rokontok tömérdek szám
mal fog majdan körültetek letelepedni; ő a’ nél
kül , hogy megengednétek, terjesztendi-ki ma
gát majd tartományitokon, őreá dórit benneteket, 
hogy e’ tartományokat neki adjátok-el. H áti mint 
könnyenhivők majdan az ősi földnek egy részét 
odaadtátok, 6 azzal meg nem elégszik, hanem 
még többet is fog akarni. Idő’ folytával újabb 
cseleket vet ’s álnokul azt tanácsolja majd: le
gyetek azzá, a’ mi ő. Azt mondja majd nektek, 
hogy azon életmód, mellyet követtek, nem olly 
jó és tisztes, mint az övé,  ’s ti gyarlón fogtok 
hajolni ekkora’ csábítás’ szavára, a’ nemzetség’ 
birtokin végig térés és nagy utakat csináltok, 
mellyeken ő gát nélkül ’s kényelmesen jövend 
hozzátok. O feleségileknek majd oktatást adand : 
mint kell fonni, szőni ’s ruhát készítni; nektek 
pedig: mint kell a’ földet művelni. O veletek 
megtaníthatja majd nyelvét ’s oktatni fog az ol
vasásban "s írásban. Hanem mindezek csupán esz
közök , mellyek által titeket megrontson ’s ez ősi 
hazából ’s anyaföldről kiűzzön. O nyűgöt felé 
utasít benneteket, de ti ott sem találtok majd 
béketanyát , mert az öregebb rokon titeket egy 
helyről másikra kergetend, míg végre a’ nyu- 
gotszaki vizekhez érkeztek. — E’ dolgok minden 
bizonnyal beteljesülnek, hanem csak akkor, mi
dőn mi már meghaltunk ‘s nem vagyunk többé. 
Mi nem leszünk már életben , hogy lássuk ’s e- 
gyütt szenvedjük veletek azon nyomort és sa
nyarú ínséget, melly pusztító ostorként reátok 
jő .“ — Hogy ezen jóslat mennyire valósult-meg, 
itélje-el az olvasó!

D E M O C R 1 T U S I  C S E P P .

* * Kalmárból lett isméretes vendéglő nem 
rég a’ váczi utczában is egy fiók borházat nyit
ván fel, hogy ide is sok vendéget hódítson, ki
nyilatkoztató jelentésében: ,,a’ ki nála 5 i c z e  
b o r t  megiszik, annak ő a’ h a t o d i k a t  i n
g y e n  adj a . “

Szekrényesy.
R E J T E T T S Z Ó .

Három első podagrát hoz ,
Három havat e's jeg e t .

A z  e g é s z  n ő t t  d is z n ó  h á t h o z  -,
M á zo l, s ik á l ,  sepreget.

Z.
A ’ 3 8 d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó :  J o b b á g y .

Szerkezteti H e l m e e z y ,  — Nyomtatja L i n  d e r e r.
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A’ M A G Y A R H O N I  E R D Ő K R Ő L .
( V é g e . )

,,A’ többes tekintetben áldott megyenek 
(Arad) mintegy 400,000 holdnyi magányos (pri
vat) erdője van (mind lombfa, tölgy, bükk), de mi 
kevés van olly férfiak’ keze alatt, kik a’ megkí
vánt isméretekkel bírnak. Legalább 300,000  
holdnyi erdőkben parasztból kelt csőszök, sumá- 
rok kezelnek (manipuliren), kik betűt sem is
mérnek , ispánok’ 's más illy csekélyebb gazda
tisztek’, vagy elbocsátott katonák’ vezérlete alatt, 
kik itt ott jáger név alatt alkalmazvák; azon
ban az erdőszkedés’ ágaiban csak annyit értenek, 
mint ama’ parasztok. A’ többit részint puskával 
’s vadásztáskával vándorló, úgy nevezett kitanult 
jágerek kezelik, a’ gazdatisztek’ útmutatása sze
rint, kiknek ők többnyire szorgalmas vadhús-lö
vészeik , —■ részint különös erdőtisztségek, hol 
mindazáltal, minthogy a’ tisztviselő személység 
(némelly igen tisztes férfiakat kivevén) vagy az 
érintett vadászokból, vagy katonákból á ll , nem 
mindenütt megyen a’dolog úgy, mint hinnők.“" —

„Az eddigi rósz administrate’ szomorú kö- 
vetkezési nem tagadhatok , ha erdőink’ állapot- 
ját közelebbről megvizsgáljuk. A’ 100,000 hol
dat haladó Maros*erdők, mellyek a' legfontos- 
bak, ’s a' hajózható Maros végett legalkalmasb 
fekvésüek, már úgy megritkultak , hogy sok he
lyen többé hasábfát sem készíthetni. Némelly 
helyütt kénytelenek a’ jobbágyok tűzi fájókat más 
távol erdőkből hordani. Szép erős épületre szol
gáló tölgy némelly uradalomban már nagy ritka
ság ’s csak ott találkozik, honnan a’ bajosan 
járható hely miatt ki nem bírták hozni. A’ Lun- 
k a , ezen legalább 70,000 holdnyi egybefolyó 
tolgyesink olly igen gyérültek, hogy sok ura
dalomban alig találhatni 5. 6« ölnyi hosszú egye
nes növésű épületfa-darabot, még kevésbé malom
tengelyre alkalmast; és minthogy ezen erdőkben 
a’ sarjadék (Nachwuchs) majd csaknem általában 
hibázik, birtokosaikat, mint egykori őserdők’ 
hanyatló maradványi, bizonyára gonddal tölthe- 
tik-el. Egyuradalom, melly 30— 35,000 hold er

dőséggel bír, kénytelen a’ mintegy évenként 2000 
köb-ölet emésztő vashámor’ teljes hajtására szük
séges szénfát nagy részint a’ szomszéd erdőkből 
venni, minthogy saját jófekvésü erdőji sarjasztás 
(Nachhalt) nélkül vannak levágva. Egy másik 
uradalmat 8— 10,000 hold erdő mellett valóban 
vashámora’ megszűnésével fenyegeti a’ szükség 
nem sokára. Hol erdőinkben a’ vágásos (schlag
weises) gazdaságot űzik, szinte minden vágás 
után enyészik a’ becses bükk, sőt tölgy is , és 
vagy mezdék, vagy mindenféle fa- és cserjebokor- 
sarjadékok támadnak. A’ berek-erdőkben legfo- 
lebb a’ szilfa (Ulme) nyulong itt ott fel. Hat év 
előtt Aradon egy öl bükkhasábfa 6 — 7 ft volt; 
most 13 f. Az árszabások (Stocktaxen) ugyan 
azok. Ezen szinte kétszeresre magasodott ár az 
erdők’ nagyobb távolsága és nehézsége miatt, 
a’ vágásokból a’ hajózható Marosig magasb vitel
árból támadt; minthogy a’ közelebb fekvő erdők 
sarjadék nélkül vannak levágva ’s a’ vágások 
mindig távolabb ’s nehezebb hegyjárásokba jut
nak. Ez által ’s még azon körülmény által is, hogy 
sok uradalom épület- ’s tiizfáját más távolabb 
helyekről kénytelen hozatni, minthogy otthon az 
erdők kímélés nélkül ki vannak irtva, évenként 
sok kézi és vonó-napszám megy veszendőbe; mi 
a’ munkáskezek’ érezhető hijánya mellett a’ me
zei gazdaságnak ’s így a’ közös jóllétnek való
ban igen ártalmas. Mig sok helyen az ,erdők ha- 
nyatlanak ’s imígy olly erdőfenék (Waldboden) 
mellett, melly fanevelésen kívül semmi egyébre 
nem használható, az uradalom’ jövedelme meg
csökken, más helyeken olly erdőfenék mellett, 
melly veteményre is alkalmas, a’ jobb haszon
vétel’ útja záratik-el. —  Nemrégiben dicsekvék 
előttem egy előkelő erdőtiszt, több mint 100,000 
hold erdők’ igazgatója, hogy bizonyos szorgalmas 
község’ kérelmét, egy jófekvésü erdőlap’ csekély 
részének szántásvetésre kiirthatása végett, noha a’ 
msgos uradalom ohajta, megtagadta ; pedig azon 
erdők’ esztendei termésiből az eladhatás’ (Ab
satz) hijánya miatt legalább is f  elrothad. —  Illy 
erdősz hasonló előttem ama’ gazdaghoz, kinek

r
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rsak az czélja, hogy otthon rakáson heverjen 
!>énze. Ez által pénzét, amaz által földe' termé- 
kit veszti-el a’ nemzet. — Ugyanazon idomban 
(proportio), mellyben erdőink tudatlan ’s czélta- 
lan gazdálkodás által hanyatlanak , hanyatlik a’ 
vidékünknek olly igen fontos bükközés és mákkor 
/.ás is. Míg világszerte ismert szőlőhegyeink azáltal, 
hogy részint birtokosaik mindig jobban dolgoztat
ják, részint mindig tágabbra terjednek, évenként 
növekedő termést adnak; inig továbbá mindig 
uj meg uj szilváskerteket ültettünk ’s így mind 
szilvából, mind gyümölcsből több pályinkát főzünk 
s viszünk-ki a’ vármegyéből, — kádártölgyeink 

mindig ritkábbak lesznek. Dongák nagyobb (úgy
mint 50 Vagy TOO akós) edényekre már is nagy 
ritkaság. Szomorú volna, ha oda jutnánk, hogy 
gazdag bortermésünket saját edényünkbe nem 
szűrhetnék; ’s pedig eddigi gazdálkodásunk mel
lett ezen sors elkerülhetlen. —  ’S mikép nem 
nyomná ez gazdag bortérmesztésiinket ’s pályinka- 
kereskedésünket!. —  Nyithatnánk ugyan Maro
sunkon a’ duttavídékekre lefelé ’s talán Pestig ke
reskedést kidolgozott kádárfával, ha anyagunk 
(Materiale) volna hozzá; hanem hagy dongákat ott- 
lenn vegyünk ’s ezeket víz ellen hozassuk hozzánk, 
a’ bor’ uralkodó' alacsony ára miatt nem tehet
jük. Erdélyből , m^lly bennünket fényűvel lát-el, 
tölgydongákra nem számolhatunk, mert eddig mi 
szállítottuk inkább azokat oda.“ —

,,Ezen felhordott adatok talán elegendők 
lesznek annak megmutatására, hogy a’ nigos ura
dalmak erdőikre nézve csak akkor nyughatnak- 
meg, ha azok’ kezelésit ’s fő felvigyázatát olly 
férfiakra bízták, kik tisztségük’ lépcsőjihez mért 
tudománnyal bírnak. Felhagyok tehát többek’ 
felhordásival , noha vidékünkből még többet kiild- 
hetnék , hanem csak arra kérek engedelmet, hogy 
itt legjelesb erdőszeink’ Írásiból idézhessek-fel 
nemelly helyeket.“ '

„A’ porosz kir. sfatustanácsos és ország fő 
erdőse H á r t i g ,  „„Anweisung ziir Taxation der 
Forste 1819““ nevű munkájában 20 . lap. azt 
mondja : ,,Ott höl ügyes, szorgalmas erdészek 
vannak; ott mondom, az erdők’ jövedelme ha- 
sonlíthatlanúl nagyobb; vagy lesz jövendőbeli, 
mint hol műveletlen ’s tunya emberek vezetik az 
erdőgazdálkodást.“ —  Ugyan az [■— Anleitung 
zur Prüfung der Forstcandidatfen munkájában

1818. 1. lap.: „Az erdőtisztségek’ elintézésinél 
egykori nagy gondatlanság’ következései, fájda
lom! az erdőkben mindenütt észrevehetők; de- 
cs.ak--.-az számolbatja.föl egészen, a’ ki meghatá- 
zozhatja ; mit h oz h a tn á n a k-be ollyan erdők 
szabályos gazdálkodás mellett ’s mi hasznot haj
tanak valóban most birtokosiknak. Ezen kiilönség 
a’ bsudálatig’s ijedelmig nagy; ’s ha mindén erdő- 
birtokos Szorosan ismerné azon veszteséget, méU 
lyet a’ rósz erdőgazdálkodás okoz, minden erdő- 
tisztség’ elintézésinél a’ legnagyobb vigyázattal 
lenne ’s olly individuumot nem fogadna föl, melly 
vizsgálaton a’ megkívánt isméreteket nem-tüntet
nék».“ —■ A’ szász kir. főerdősztanácsos C o t ta 
„Anweisung zum Waldbau“ munkája előszavában 
■az első kiadáshoz: „A’ jó- erdőgazda legtöbb jö
vedelmet húz az erdőből, a’ nélkül hogy a’ fene
ket elrontsa ; —  a’ rósz pedig elrontja, míg talán 
a’ jövedelem’ felét húzza. Alig hihető: inennyit 
használhatni, vagy árthatni a’ bánás’ módjával, 
-és az igazi erdősztudömány sokkal többet foglal 
magában, mint azok vélik, kik abból csak a’ 
mindennapit isniérik-. A’ porosz kir. főerdőszta- 
nácsos Pfeil „Grundsätze der Forstwissenschaft“ 

'munkájában 1824. 2 . D. 530. I. „Minden tiszt
viselés (Verwaltung) rósz, bármi rendes és tö
kéletes legyen is szerkezete, hol a’ tisztviselők 
erkölcsi, vagy értelmi műveltségben még igen 
hátra vannak ’s azon szükséges kivánatoknak, mel- 
lyekre szoríthatni őket, meg nem felelnek. El
lenben hibásan elrendelt tisztviselés is kevés kárt 
fog észrevétetni, há abban csak jo tisztek, ’s 
megkívánt ismeretekkel ellátottak, vannak alkal
mazva. Az erdőtisztviselésben úgy van ez, mint 
minden más tisztvisélésben. Azért mindennél foh- 
tosb oda munkálkodni, hogy ne rósz ’s né ügyetlen 
tisztek foglaljanak helyet. Mihelyt ez utol van 
érve, a’ többi magától jő ; e’ nélkül híjában óhajt
juk a’ tísztviselést tökéletesítni.“ 7-" Ugyanaz,

' említett munkájában 1; D. 392. 1.'„Ha az erdő 
egyszer tőnkre jut, többnyire minden ügyekezét

- síiker nélkül marad , -hogy az ismét lábra állít-
- tassék ’s legkévesbé elégendő árrá magányos erő.“ 
1 „Ménnyi jószág van a’ megyében, mellynek

jövedelmét főkép az érdőkből kell huzni. Mi len
ne ugyan marosi és körösi hegylakosinkból, ha 
keresményük’ négy részét famunkában, favételben, 
fatalpakbán' ’s fakereskedésben a’ legtávolabb
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vmegyekben fel nem lelhetnek; minthogy a’ gyenge 
szántásvetés alig adja-meg nekik a1 szükséges 
kenyeret s azonban ezen vidéken se kereskedés^ 
se más keresetmód nincsen? —  Még a’ lunkri 
lakosság is a fa- es szénkereskedésnek köszöni 
kész keresete’ nagy részét. — Erdészeket meg
hint távúiról, vagy épen . külföldről j nem' enge
dik,: nyelvfogyatkozás, eridőszetüák’ különös 
sajátsági . költségek s gyakran éghajlati befo
lyások. . ’S ha mindezen \tul akarnák is magunkat 
tenni y még sem tudhatni, kit kap az ember.—r 
Jgy voltam én,; tehát tapasztalásból szólok.“ —-

„Nem lehetne éjtehát igen óhajtani, hogy 
megyénk’ kebeléből érdemes hivatalbeliek fiaiból 
erkölcsös, ügyes, jószándéku ifjakat erdészek
nek neveljünk czélunkra? A’ mezőgazdasági mű
veltségre is tehetnénk így valamit ’s az ezen 
osztályra sajátkép kiművelt, szilárd gazdatisztek’ 
olly érzett hijányát is kielégíthetnék ezen utón. 
—  A’ tisztségek’ megrakatása müveit férfiakkal 
minden tisztviselésben első kívánat. Mennyi hasz
nos következése volna erdőgazdálkodásunkban 
ezen alaptétel’ megtartásának ’s miilyen hasznos 
befolyással van egy szilárd, müveit, munkás me
zei tiszt a’ jó mezei lakos’ szorgalmára, művelé
sére, jóllétére!“

,4Reményiem, hogy ezen eszme (idea) sze’ 
rencsés megyénk’ számos fő urasági ’s hazafi 
render közt nem sokára valósulni fog. —  Fo
gadja különben t. Uraságod megkülönzött nagy
ra becsülésemet, mellyel maradok ’s a’ t. Írtam 
hivatalos utamban a’ kisjenői főherczegi uradalom
ban 1831« Nov. 1 .“  K ö z l i  Simon Flotent.

A’ RABSZOLGÁK ÉJSZAK-CAROLINÁBAN. '[

Stuart az ő Amerikáról irt legújabb müvé
ben az éjszakcarolinai rabszolgák’ sorsát iraigy 
festi: ,,A’ halifaxi vásárpiaczon egy fiatal férfi- 
rabszolgaért közönségesen 375 dollárt (2025  
francot) szokás fizetni; nem ritka eset mindaz- 
által, hogy jelesebb tulajdonságú Negerek 400 
dolláron (2160 francon) adatnak-el. Egy fiatal 
asszonyért, ki ép ’s erős testalkattal bir ’s még 
gyermeke nem volt, megadnak közönségesen 250 
dollárt vagy is 1350 francot; ellenkező esetben 
ára azon mértékben nő, a’ mint tőle számo
sabb gyermeket reménylhetni. A’ rabszolgáknak 
szabad a’ bázasulás; mindazáltal ha egy fiatal Ne*

gernek számos családja van, akkor a’ termesztő 
(Pflanzer) keszti ót még néhány feleséget venni, 
hogy ezáltal rabszolgáinak számát nevelhesse. Ez 
történik a’ neger asszonyokkal is , kiknek urok’ 
akaratjából gyakran több férjök van. Milly ár
talmas befolyású legyen illy bánásmód e’ szeren
csétlen emberek’ erkölcsi állapntjára, könnyű el
gondolni. Nem ritkán történik-meg, hogy a’ ter
mesztőnek asztal mellett saját gyermekei szolgál
nak, vagy hogy őket a’ vásárpiaczra küldi ’s ott 
szinte mint rabszolgákat adatja-eb Egy még foly
vást fenálló törvénynél fogva tilalmas a’ Negert 
oktatni, e’ törvény még a’ szabadost sem veszi- 
ki. Olly pörös dolgokban , mejtyek fejérek ’s fe
keték közt keletkeznek, az utolsók’ tanú-vallo
mása el nem fogadtatik ’s az ő saját vitáikat egy 
békebiró több szabados haszonbérlő’ jelenlétében 
intézi-el. A’ rabszolgák’ dolga e’ tekintetben még 
rosszabbul; áll. Ok a’ fejérek ellen mint tanúk 
soha sem léphetnek-fől; mindazáltal a’ fekete és 
színes emberek vallhatnak egymás ellen. A'ki- 
váncsiság néha elvitt a’ nyilványos rabszolgavá
sárba is. Uly alkalommal egy nézőjáték nyílt előt
tem, mellyből a’ rabszolga-kereskedésnek egész 

■förtelmességét saját szemeimmel iáthatám. A’ 
szerencsétlen rabszolgák asztalokra valának sor
ban állítva. A’ vevők köröttük jártak , élénk fi
gyelemmel vizsgálák őket, mint egy lovat, tehe
net vagy ökröt szokás a’ baromvásárban, kéra- 
lelgeték mindegyiknek testi tulajdonit, hibájit 
vagy jelességit. Ott egy atyát láttam, ki sötét 
pillanatokat lövelt a’ néptömegre, egész arczan 
vad elkeseredés mutatkozott, mellyet szavakkal 
kifejezni nem mert. Itt viszont egy anya szorfta 
kebléhez magzatát ’s kiáltá: „Én gyermekimet 

i nem hagyhatom-el! én őket nem fogom elhagyni !“ 
És az árkiáltónak sulyka szünet nélkül üté az asz
talt , nem gondolván azzal, ha a1 természet'leg
szentebb kötése örökre elszakad-e, vagy nem. 
Láték itt még egy embert eladásra kitéve , ki
nek bőre fejér volt, miként az enyim. E’ lát
vány fellázító egész emberi belsőmet, undorral 
távózám azon helyről, hol az emberi termeszei 
lealacsonyittatása’ legmélyebb porába —- süllyedt!

V A L A M I  A5 C S Í N Y - T Á R B Ó L .
Párisban a’ Varíété-theátrom’ kávéháza előtt, 

hol a’ színészet’ költői rendszerint összegyülek- 
szenek, állott egy szegény vak ’s az elmenőket
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irgalmatlan, fülhaiitó énekkel zaklatá. Madza
gon tartott egy uszkár-kutyát, mellynek nyakába 
egy kis szelencze (Büchse) volt akasztva. Sok 
ártatlan személy e’ vakot a' színház' egykori művé
szének gondolta 's majd itt majd amott pottyant egy 
sousdarab a’ bádog szelenczébe. Valahányszor ala
mizsna hullt, a' nyomoru Belizár fenhangon mon
da: ,,Isten fizesse-meg!“ de a’ jóazivü köz haja- 
donhoz így szólt: mon capitaine; a' kis lányká
hoz , kit nagyanyja adakozásra ösztönzött: ma
dame ; 's a' bajuszos törvényszolgához: made
moiselle. —  Egynapon egy hat vagy hét eszten
dős gyerkőcze, ki csak imént ollót vásárlott, 
megállapodik a' koldus előtt 's eszébe villan, 
hogy talán nem volna rósz, a’ vak' rovására meg
vizsgálni: ha éles é az olló. O a' nyilaló eszköz
zel oda fordul ’s ún —  a’ madzag, melly egy 
volt, már kettő; 's most a’ gyermek futásnak e- 
red. De a’ világtalan ember tüstént felszökik a’ 
földről, felejti szerepét 's a’ körötte állókat, 
utána iramlik a' pajkos gyerkőczének ’s miután 
a’ fák körül sokáig űzte, végre markába kerül 's 
a’ vakmerőt néhányszor jól felpofozza. Azután a’ 
menekedett uszkárt viszont elfogja, a’ madzagot 
összeköti 's újra kezd kiáltozni: „Irgalmas ke
resztyének, alamizsnát szegény vaknak!44

SZERENCSE A’ PILLANAT’ SZÁRNYAIN.

Mahomet, Granada’ királya az ő rokonát 
Abult pártütés miatt börtönbe vetteté. Már né
hány éviglen raboskodott, midőn a’ királynak 
eszébe jő , hogy Abul időfolytával valami utón 
módon a’ fogházból kimenekhetik, fiját megölet
heti ’s a’ korona imigy birtokába juthat. Ennél 
fogvást egynek börtönszolgái közül parancsot ada, 
hogy a’ foglyot az élők’ sorából irtsa-ki. Abul 
épen schachjáték mellett ü lt, midőn a’ poroszló
tiszt a’ királyi parancscsal hozzá érkezik 'a őt 
komolyan inti, készüljön halálra. A’ fogoly csak 
két óra időt kért-ki magának, de e’ kérés kere
ken megtagadtatott; végre sok ismételt esdeklé- 
sek után annyit még is megnyert, hogy elkez
dett schachjátékát bevégezze ; ’s lehet gondolni, 
hogy épen nem sietett. Még alig játszott egy ó- 
raig, midőn egy követ lép a’ fogházba ’s azon 
hirt hozza, hogy Mahomat gutaütésben megholt,

's őt (t. i. Abult) a' nép egy akarattal granadai 
királynak kiáltá-ki. Szendén 's egész léleknyuga- 
lommal szólt ekkor Abul a' jelenvoltakhoz: Lássá
tok itt a' legszerencsésb jáíékot életemben.46

E G Y V E L G E K .

Anglia 1832dik évben 24,242 hajót szám
lált, mellyek öszveleg 2 ,581 ,964  tonna teherrel 
valának rakvák 's azokon 158,422 főnyi hajós
nép. Összehasonlítván az 1831 dik évvel, a' ha
jók' száma ezerrel szaporodott. 1832ben az egye
sült országok' kikötőibe szállított áruk’ értéke 
49,713,889 font sterlinget tőn, a’ kivitt áruké 
pedig 71,429,004 font st. 's ezek közt csupán 
Angliának földtermékiből kézi ’s gyármüveiből 
60,683,933 font sterlingnyi érték foglalkozott.

Máj. őkén délutáni 1^ órakor Erneszt Man- 
sen norvégiai gyorsfutó Münchenből Augsburgba 
megérkezett. Ő reggeli 6 órakor indult-el Mün
chenből 's útját 7^ óra alatt tevé-meg. Miután 
félóráig Augsburgban mulatott, ismét visszain
dult Münchenbe.

Automarchi dr. végre eltökélé magát, hogy 
Napoleon’ holt arczképének gipsznyomatát egy 
Angolnak 30,000 francon eladja.

A’ Bécsben tartózkodó Montbell urnák (volt 
minister X. Károly alatt) illy czimü munkájából: 
,,a’ reichstadti herczeg’ élete“ az első kiadás 
Párisban már 3 hét alatt elkelt. Már egy máso
dik, bővített kiadás is megjelent.

A’ Gonstitutionnel szerint Francziaországnak 
a' görög expeditio csupán a’ hadministeriumi osz
tályban 13,957,475 francba került. Ide a’ ten- 
gerügy-ministeriumi kiadások még nincsenek fog
lalva.

R E J T E T T S Z Ó .
Két tagú szó az egész, nem kisded része az évnek.
Első tagjával tél szokta lerázni szakálát,
*S e’ részt a’ másik könnyen megemészti hevével;
Furcsa tag' ez, ha idő, mert akkor egésszel egyenlő. 
Másod része sokat tészen: legelőszer is anyja 
Annak, kit nem szült, feleség nincs nélküle, sem férj; 
Másodszor csillag ’s fényével látni nem enged 
Csillagokat; harmadszor idő, számrésze egésznek.

Lencsét.

A’ 39dik számbeli rejtettszó: S ö r  té l.

Szerkezteti H e l m e e z y .  —- Nyomtatja L ä n d e r e r .
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KÉT SZÓ A’ BUDAPESTI ÁLLÓHÍD’ DOLGÁBAN.

Mióta Andrássy és Széchenyi gr. Jelentése 
a’ Hidegyesülethez megjelent, különféle észre
vételek, vélemények, ellenvetések nyilatkoznak, 
terjedeznek a’ tárgy iránt. Szabad legyen azok
ból némellyeket egy két szóval megütni. —  Nem 
szenved kétséget —  hazánk olly sok, felette 
szükséges intézetnek van híjával, hogy a’ még 
hátralevő teendőségek’ sorában nem épen nehéz 
volna ollyas valamit feltalálni, melly fontosságá
ra , sürgetőségére nézve a’ budapesti álióhidat 
felülmúlja. Meglehetünk azonban győződve — ha 
illy módon okoskodunk — úgy egyhamar nagy 
terjedelmű tárgyat létesíteni bizonyosan nem fo
gunk. Nevezzünk-ki egy küldöttséget a’ haza’ leg- 
okosb embereiből, kik készítsenek lajstromot a’ 
szükséges, szükséges!), legszükségesb —  a’ 
hasznos, hasznosb , leghasznosb intézetek felől 
—  a’ hány t ag, annyi lesz a’ vélemény. Effé
lékben mat hematikai igazság nincs ; individualitá
soktól felette sok függ; ’s egy országot úgy szü
letetn i újjá, ha rendszeresen A—-n vagy alphan 
kezdjük ’s Z— n vagy ómegán végezzük a’ dol
got, merő lehetetlenség. Sokszor az, a’ mi leg
szükségesb volna , olly kiterjedésű , hogy körül- 
ményinkben kivinni nem lehet; — sokszor épen 
a’ leghasznosbra nincs ember. A’ folyóvizek’ re- 
guláztatása , csinált utak az egész országban — 
más részről talán al (triv iális)- iskolák, gazdasági 
társaság ’s tb. mind felette üdvösséges dolgok ’s 
adja isten! hogy minélelőbb teljesüljenek; de 
bátorkodom kérdezni: akadályozza-é mind ezeket 
a’ Hid? Egészen ellenkezőleg. A’ Híd’ baráti az 
eféle terveket, ha magok rendin eléadatnak a 
kivitelökre alkalmas mód hozatik javaslatba, min
den erejökbül pártolni fogják. Igazuk van tehát 
azt kívánni, hogy az ő szándékjaik se hátráltas* 
•anak.

Rendes dolog az, hogy mi azoknak , kik a’ 
köz ügynek szentelik idejök’ és vagyonjok feles 
részét, buzgóságukkal meg nem elégedvén, meg 
azt is elejökbe akarjuk szabni: mit ’tegyenek. 
«Igen «ze'p , a’ mit tesz as ur, de miért nem ásat

1833.

inkább Szolnok és Pest közt csatornát? Erre van 
ám nagy szükség!'4 —  Elfelejtjük, hogy az olly 
keblekben , hol elég erő és akarat létez : szünet 
nélkül a hon mellett dolgozni, rendszerint azaz 
igen megbocsátható önszeretet is megvan, hogy 
nem szeretik magokat épen mások által vezérel
tetni. Ha mi ezen önszeretetoket, mik a’ hazá
nak olly gazdagon kamatoznak, megsértjük —  
a’ következes csak az, hogy a’ különben sem igeft 
kellemes közdotgokkal felhagynak. Eloltjuk így 
leghatalmasb rugóját annak, mit a’ franczia vál
lalati szellemnek (esprit d’entreprise) nevez. *S 
aztán a’ festőből hangmüvészt, abból , ki híd-épí- 
tésre érzi magát születve, utkészítőt erővel csak
ugyan nem csinálhatni. ’S azok, kik az eféle 
ellenvetéseket gördíték, képesek é aztán ezen 
elkedvetlenített férfiakat kipótolni? Ha tapaszta
lásuk, tudományuk elég van is, megengedik-e 
ezt mindig körülményeik , helyezetök ? — Meg
győződésem szerint Magyarországban a’ köz inté
zetek, épitvények ‘s emlékek’ most divatozó szer
feletti szíikiben , valahányszor valami köz érdekű 
terv tétetik, e’ kérdésre kell megfelelni: 1.) Hasz
nos é a’ feltétel? és mi tekintetben? 2.) Kivi
hető e mechanikai ’s íinancziai szempontokbul ? 
3 ) Olly ember fogta-e fel az ügyet, kinek sze
mélyessége kezesség a’ kivitelre nézve? Végre 
4.) nem áll-e a’ dolog egy más f e l e t t e  s ür
g e t ő  szükségü tervnek útjában, melly e’ nél
kül bizonyosan létesült volna ? Ha e’ három első 
kérdésre i ge n- ne l ,  az utolsóra nem-mel fe
leltünk, nincs többé heiye azt vizsgálni, hogy a’ 
czélba vett tárgy a’ hasznos, hasznosb, vagy 
leghasznosb’ sorába tartozik-e; hanem minden 
hazafinak kötelessége a’ dolgot tehetsége szerint 
pártolni. —  ’S talán valami különös áldozatok 
kiv ántatnak a’ hazától a’ budapesti állóhíd’ léte
sítésére? Mindöszve is az: válnánk-meg egy két 
előítélettől, melly nemzeti szorgalmunkat ’s ke
reskedési felvergődésünket bilincsben tartja. Ezen 
áldozattól bizony kár olly igen irtózni.

A’ jelentésben bővebben elő van adva egy 
allóhídnak materiális haszna. Mellesleg itt csak
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azt jegyzem, hogy mostan, mikor a'hajóhíd áll, 
egy négylovas szekér, mellyen negyven mázsa is 
lehet, 1 ftot nem fizet egészen váltóban; téli 
időben pedig sokszor egy mázsától fizettetik ugyan 
annyi. Azt is hijában mondogatják sokan, hogy a’ 
míg az utak rosszak, addig kereskedésbeli tekin
tetben a’ híd tél’ idején sokat úgy sem használ
hat. Ezen ellenvetés ismét csak akkor állana, ha 
a’ híd gátolná az utcsinálást. Caeteris paribus a’ 
Hid mindig nyereség marad. Minek hid, mig 
Hatvan mellett sárba süllyed a’ szekér? Minek 
l it , mikor a’ Dunán úgy sem kelhetni által ? ez 
lesz az örökös circulus vitiosus, mig valaki a’ 
dolgot vagy egyik vagy másik végén nem kezdi- 
meg. Azon megmérhetlen hasznot, mellyet nem
zetiségünk ’s műveltségűnk’ előmenetelének min
den tökéletesb egyesülést eszközlő intézet Ígér, 
hasonlólag érinti a’ Jelentés. Részemről még né
hány következésre kívánom figyelmeztetni a’ kö
zönséget. Egyik az, hogy egy ollyan banksyste- 
ma’ elfogadtatása által , mint miilyen a’ Jelen
tésben javasoltatik, megtörnék a’ jeget jöven
dőre. Kivihetlennek ezt csak az mondhatja, ki 
mindazokat, mik más országokban történtek ’s 
naponként történnek , mind phantasmagoriáknak 
tartja s a valóságot kirekesztőleg csak hazájá
ban keresi. Ha mindig csak azon lovagolunk, 
hogy egyéb mint bonae et justae ligáé monota 
nekünk nem kell; ha a’ pénzkeringés’ (circulalio) 
könnyítésének módjaitól folyvást iszonyodunk : —  
bányáink’ meddülése ’s elszegényiiltsége ’s passiv 
kereskedésünk mellett soha nyomoruságinkbó! ki- 
vergődni nem fogunk. Ezekhez járul, hogy min
den javításban a’ példa hat legerősebben. Lát
juk a’ várasokban : mint ad egy szép ház sok 
más szép háznak léteit. A’ budapesti angol ké
születei s tisztaságú híd a' hazaban minden épít- 
vényekre uj epochának lenne kezdete. —  Nem 
kivánok jelenleg a’ Jelentés’ technikai ’s finan
c ia l része iránt szólani. Azt azonban meg kell 
jegyeznem, hogy mindazok, mik e’ tekintetben 
ellenvetés gyanánt adathatnak*elé , a’ dolgot ma
gát nem illetik ; a’ Jelentők véleményüket, száin- 
lalataikat csalhatatlanoknak nem tartják, fel- 
szólítni kívántak csak a’ közönséget a’ dolog’ kö
zelebbi vizsgálatára ’s mind az egyesület, mind 
az országos Rendek —  ha majd elejökbe jövend 
« tárgy —  minden felvilágosítást, minden igazí

tást bizonyosan hálával fogadandnak-el ’s kivevén
a’ papirospénz ’s a’ vámfizetés’ ideáját, semmi 
egyéb nincs, mihez a’ Jelentés’ szerzőji ragasz
kodnának; minden egyéb csak úgy van ott mint 
matériáléja a’ jövő tanácskozásnak. Kár volna 
tehát egyes dolgokon, ha visszatetszenek is, fel
akadni, mert mindezeken könnyű lesz segíteni; 
a’ fő dolog mindig csak az marad , hogy egy or
szágos választmány neveztetnék k i, meliy még 
ezen országgyűlés alatt adjon a’ tárgy iránt véle
ményt. Nem várhatni, hogy a' törvényhatóságok 
ezen módtól is idegenkedjenek, melly minden jo
gaink gyakorlását szabadon hagyja.

9
EGY HAJDANI NÉZŐJÁTÉK.

Egy téli délután Domitzián császár előtt 
nézőjáték adatott az arnphitheátromban. A’ já
ték’ czíme , , O r p h e u s ‘4 vala, mint ki lantjának 
bűbájos hangjai\al medvéket s oroszlánokat 
idéz-elő és szelidít*meg. A’ nézőjátékos, kinek 
Orpheus’ szerepét kelle vinni, egy nyomom rab- 
szolga volt, ki templomrablást követvén-el, azon 
idők’ szentségtörési törvénye által halálra ítél té
tek. Egy görög főpap’ ruháját adák reá ; ő a* 
kii/.dőpalya’ (arena) közepén ült,  egy fa alatt,  
bizonyos erdőben , mellyet szolgák hordának ha
lomra össze. Itt ült ő ’s a’ theátromi lant, melly 
nála volt, félelemtől merevült kezei közül tér
dére omlott-alá. A’ nép fenszóval kiáltá, hogy 
játszék a’ lanton ’s neki megkegyelmezend. Ezen 
élénk ’s nyers buzdításra a’ szegény Orpheus sö
tét, ki-kialvó szemekkel válaszol, rnellyeket majd 
a’ népre, majd viszont császárjára függeszt, ama’ 
két hatalomra tudni illik , melly élet ’s halál 
felett parancsol. De a’ bal sors úgy akará, hogy 
a’ népben és császárban egyiránt lángoló legyen 
a’ kívánság —  látni: mint törnek majd ’s me
resztenek vérszemet a’ medvék ‘s oroszlánok egy 
Orpheussá alakult gonosztevőre, ki kezei közt 
lantot előszer ’s utószor tart életében. — Borult 
idő vala; az égbolt korösleg behúzva felhőkkel, 
a’ szél Rhodope’ tájáról főtt. A’ színhely’ erdő- 
fáji nagy *s izmos fényük voltak , eleven színek
kel ábrázold itt minden a’ szörnyű Scythiát; és 
hogy a’ csalatás tökéletes legyen, nem hibázott 
egyéb, csupán egy Orpheus, ki eléggé bátor lett 
volna magát fenevadaktól összetépetni s imígy 
azon 60 ezer főnyi nyomorú publicumot, császár-
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javai együtt , melly egy szegény rab’ halálán
kívánt gyönyörködni, megszégyenítse. A’ felhők 
egyszerre keblüket megnyiták , szörnyű hófer- 
geteg tárnada ’s egy pillantás alatt az egész am- 
phitheátrumot hópillék’ tábora lepé-el. A’ nép 
fölkelt, hogy a’ karzatok alárejtezzek, de a1 
császár veszteg maradást parancsolt ’s — a’ nép 
veszteg maradt- ,,Hagyd vegyünk legalább felső 
köntöst magunkra4*, mondá a’ nép ; de a’ császár 
nemakará,  hogy a’ nép felső köntöst öltsen-fel 
’s így a’ nép vakon hódúit a’ kény-ur’ szeszélyi- 
nek. A’ mi pedig a’ császárt illeti, ő azonnal' 
előhozatá gazdag ’s meleg hadipalástját , mellyet 
a’ dácziai háborúra magának eleve készíttetett ’s 
ezt két szabados ada reá, a’ nép’ zajos tapsai 
közt. ,,Az ég a’ császárnak ma tökéletessé akará 
e’ csalatást bájolni'  ̂ mondának az első tizennégy 
lépcsős karzaton ülő váltságolt nézők, kik okos
bak voltak a’ népnél ’s nem tevék-ki magokat 
azon kellemetlenségnek, hogy akkor tartsák csu
pán a’ hideget hidegnek, midőn a’ császárnak 
tetszik. — Domitzián egészen hajlandó vala hin
ni, hogy e’ hőfuvatagot Jupiter, császári személye 
iránt különös kedvezésből támasztó *s a’ spectacu- 
lum (látvány) melly a’ padokról felkelő nép’ zaj- 
gása által félbeszakadt, Caesár’ intésére ismét 
folyamatnak indult. A’ hó tehát itt nem holmi 
papiros nyirkákbul állott ’s az nem is oily erdőre 
hullt , melly csupán vastag papiros lapokból volt 
Összealkotva; ’s hozzá még egy nézőjáték, melly- 
nek hőse Orpheus, ki Scythia’ medvéit *s orosz- 
lánit szelídíti. — Az rabszolga, kinek lelkében 
gyöngéd remény-sugár éledt ’s magát már egy 
lantos’ sorsához idomító , fejét ’s lanfjat most 
viszont leereszté. Mindazáltal egy pillanatig még 
is jobb dolga lón, mint a’ császárnak vagy a’ 
népnek; mert ő egy szép terepély fa’ ágai alatt 
ült ‘s fejér papi köntösére egy hópehely se hullt. 
De tetemiben bizonyos hideget ’s borzongást ér
zett, mellyrői nem vala se népnek se császárnak 
legparányibb fogalma. A’ oroszlánokat ’s med
véket vas rekeszikben láncsákkal döfék ’s imígy 
bojták a’ fenevadat még vadabbra; nyilván az
ért, hogy a’ szegény Alorpheus’ érdeme —  a’ 
szelidítésben — annál nagyobb ’s fenségesb le
gyen. A’ színhely’ mindkét végében néhány lé
pésre a’ szerencsétlen lantostól hallatszék a’ ször
nyű ordítás. Végre a’ vas-ketreczek felnyíltak ’s a’

vadak a’ színhelyre tőrének; mindegyik termé
szeti hűséggel játszotta állati szerepét: az oroszlá
nok ordítva, fark csattogatva, torzasztott bozont- 
tal ’s tátongó torokkal iramiának szerte, a’ med
vék tompa morgással, gubanczos köntösben járók 
a szi'aj tanczot, míg vegre mindnyájan Orpheus 
körül gyiilekvének össze —  de nem húrjátékát 
csudálni. —  Martial, Domitzián’ vásott örömei
nek jegyzője két vagy négy sorú epigrammákban 
irá-le e’ nézőjáték’ végét. Ez volt amaz egyetlen 
sírkő-írás, mellyre egy szegény rabszolga mél
tónak tartaték, ki Caesar’ kedvéért mint Orpheus’ 
magát fenevadaktól tépette szét. — Hala, hogy 
a’ hajdan-idők’ \adsága elenyészett ’s az emberi 
nem’ keblében szelidebb érzelmek uralkodnak!

1 Í U D A M E L L É K I  T E L E G R A P  II .

Andreán Károly ur tudományos miveltségü 
hazánkfia Budán egészen uj szerkezetű, a’ Fran- 
cziánál (Chappe Claude-énal 1 7 92ből) kevesebb 
jegyű ’s így sokkal egyszerűbb telegraphot talalt 
fel. Minthogy nálunk semmi telegraph-szerű in
tézet nincs eddig, a’ felsőség figyelmessé tétetvén 
e’ találmányra, a’ tábornok testre (Generalstab) 
bizá azt hivatalosan megvizsgálni *s a’ próbasikerről 
a’ kormányt értesíteni. Éhez képest a’ Gellért
hegyen Andreán ur’ felügyelte alatt i~  ölnyi ma
gasságú telegraph állíttatott, inellynek nappali 
közlésekre szolgáló részei három, de sokfélekép 
változtatható ’s idomítható póznaléczből , éjjeli 
közlékrészei pedig hét ingatható lámpából álla
nak (a’ franczia telegraph jobbadán 45 jelpóz- 
nás). Ezen telegraph f. h. 1 4kén nappal több ha
ditiszt előtt tevé-meg a’ próbát ’s kívánt foga
nattal; az éjjeli, mint a’ nappalinál könnyebb 
közletü, másszorra hagyatván. Andreán urnák t. i. 
ki 2 4 betii-képjelt használ közleményeszközül, 
több hivatalos üzenet adatott-fel, mellyekről olly 
szabatossággal tudosítá a’ másik vizsgaponton (a’ 
budai hegysor közt úgy nevezett szép juhnszne 
mellett) álló ’s jeltitkaiban jártas czimboráját, 
hogy az általa följegyzett betütitkok* megfejtése 
(dechiffrement) hív ’s tökéletes mása volt a’ 
tiszt ur által feladott közlendőségeknek. ’S ámbár 
a’ szép juhászné melletti álláspont e telegraph 
helyétől 4300 ölnyi távolság, még is néhány 
másod-percz alatt megtörtént a’ közlemény. An
dreán ur állításánál fogva 275 ezer ideát közöl-
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hét jelei által; ’s ha találmánya létre ju t, úgy 
Budától Becsig 18 illy telegraph kívántatik, min
den 2 mérföldre t. i. (8 ezer ölnyire) egy, csak
hogy létesiileti esetre két annyi nagyságúvá szükség 
alkotni azt mint e’ próba-telegraph ; azonban An
dreán ur’ biztosítása szerint akkor a’ telegraph’ 
utolsó jeladásától számlálva 4 perez (minutum) alatt 
juthat-fel a’ közlendő hír Budáról Becsbe.

Ez kétségtelenül minden vágtató kurírnál ’s 
követnél v. repülő galambpostánál gyorsabb, ken- 
gyelfutóbb staféta lenne, csak a’ napsugárnál ’s 
Till ant aval villámot előző gondolatnál nem. Mi ha
zafi lélekből minélelóbbi valósulást,országos diszlést 
’s divatot óhajtunk e’ hazai szép találmánynak !

A Z  Á R V A  G Y E R M E K .

Néhány nap előtt a’ párisi fenyitő policziá- 
nál sokan egy igen érzékeny jelenésnek valá- 
nak tanúi. A’ lovas-őrség egy gyermeket, kinek 
igen vonzalmas külsője ’s eléggé csinos ruhája 
volt, elfogott az utón ’s behozá azt mint kó
borlót. —  Metz ur mint előlülő igen embersze- 
retőleg kérdé a’ gyermektől: ,,hogy hinak téged ?“ 
’s a’ gyermek szelíd hangon feleié: LeguyonFer- 
dinánd. — „Hány esztendős vagy?'4 —  Nyolcz 
múltam. — „Téged éjjel az utón fogtak-el?4— 
Igen is; de mitevő legyek? nekem se atyám, 
se anyáin többé ; nagyatyám pártfogása alá vett 
’s most ez is megholt már! (Köz megilletődés és 
szánakozás). Barrot Férd. korona ügyvéd felszói: 
„Lehetetlen', hogy e’ gyermek roszat követett 
volna el; szüléi őt védelmeznék, de ők nincse
nek többé.“ — Erre egy másik ügyvéd jelenti, 
hogy van itt valaki, a’ ki e’ gyermeket a’ nél
kül hogy ismerné, örökbe fogadni ajánlkozik. E’ 
pillanatban belép egy úr. Az előlülő : „Mi az 
ur’ neve ? 4 —  Maurel, párisi gyógyszer-árus; la
kásom a’ Mouffetard utczában. En gazdag nem 
vagyok, de ezer örömmel fogadom*el a’ szegény 
gyermeket. Az előlülő : ,, A’ jőltevősége’ szép vo
nása Kegyednek igen igen nagy becsületére vá
lik , én ezt a’ törvényszék’ nevében jelentem Ke
gyednek.4’ —  E’ szavakra az egész gyülekezet 
hangosan nyilatkoztató-ki örömét.

E G Y V E L G E K .
Londonban az omladozó f ö l d a l a t t i  Tun- 

nel-hid helyett most egy f ö l d f e l e t t i  fog épít

tetni, melly mint e'pitvénymű szintolly óriási, 
csakhogy kivitele sokkal biztosabb. A’ City vagy 
is óváros felett Greenvich felé, hol a’ gyalogló 
nép olly sűrűn hullámzik , hogy a’ kocsikat aka
dályozza , egy gyöngén- menedékes kocsi-ut fog
készülni kocsik és lovaglók’ számára , ’s a’ költ
ségeket egy hidvám térítendi-meg. Az utczák’ 
házai, mellyek felett ezen ut elhúzódik , a’ híd’ 
oszlopit ’s bolthajlásit fogják képezni. A’ pénz 
már együtt van , a’ híd’ tervrajza kész. Mihelyt 
a’ törvényes nehézségek, t. i. a’ házbirtokosak
kal való alkudozások el lesznek intézve, a’ híd 
azonnal munkába vétetik. Ezen épitvénymű e’ vá
rososztálynak különös, egészen uj alakot’s tekin
tetet adand ’s nehéz lesz a’ világon mását találni.

Dij on mellett , mintegy negyedmérföidr© 
Plombiérestől fekszik Contard nevű hegy, melly 
több iszonyú barlangot j êjt gyomrában, a’ mit 
némelly természetvizsgálok m°st legközelebb fö- 
döztek csak fel. Ok itt némelly négylábú álla
toknak szörnyű nagy ásvány csontjaira akadtak, 
ezek közt szertelen nagyságú macskákra ’s né
hány iszonyú szarvasra. Nagyobb része vastag 
csepegőkövekkel vala behúzva; ezeket szét kelle 
törni ’s így a’ csontoktól elválasztani. Minden azt 
látszik bizonyulni, hogy e’ barlangokban a’ geo
lógiai kincsek semmivel sem csekélyebbek, mint 
mellyekkel az auxellei barlangok birnak Bcsan^on 
mellett.

D E M O C R I T U S !  C S E P P .
Valaki e’ napokban O Budára jővén, egy 

ottani lakost az utczán valami iránt megkérdezett ; 
’s megörülvén , hogy ez a’ kérdésre szívesen ’s a’ 
mit nem is várt, épen magyarul felelt, udvarilag 
kérdé tovább tőle: „ha szabad kérdenem, ki le
gyen U r a s á g a ? 44 — „Itt uram —  úgymond 
a’ becsületes lakos — nincs semmi uraság, mi 
mind csak a’ kama r á é  vagyunk “

Szekrénytty.
R E J T E T T S Z Ó .

Mennyei nedv végső taga, főkép szűrve Tokajban
Gyógyszer, melly, ha iszod, búdat elűzi ’s vidít.

Első tagja, ha megfordítod, része belednek.
Légy az egész, másként nincs kebeledben erény.

9il, . . .  r.
A’ 40dik számbeli rejtettszó: Hónap.

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h j á t é k b a n .
Fekete paraszt E. 7. — F. 6.

8) Fejér királyné D. 1. — A. i .

Szerkezteti H s i m t c z y .  — Nyomtatja L a n d t r t r .
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AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ TÁRSASÁG’ SZERKEZETE.
A. A’ t á rs a s á g’ c z é 1 ja . 1. A’ társaság’ 

c/elja az : hogy a’ honiak Pesten egy középpont
ban egyesítvén elme- ’s pénzbeli erejöket, a’ gaz
dasági állattenyésztés’ minden ágait kifejtsék ’s 
előmozdítsák ; honnan lassanként mintegy szívből 
áradjon-el a’ haza' minden részeibe e’ tárgyat il
lető jobb isméret, nagyobb szorgalom ’s így bizo- 
nyosb haszon.

B. A* t á r s a s á g ’ f o g l a l a t o s s á g a i .
2. Fő gondja a’ társaságnak az értelinességet ne
velni és minden munkálődásit a’ legnagyobb nyil- 
vánnyal folytatni. Ugyekezni fog ehezképest, az 
egyes tagokat uj próbatételek- ’s vizsgálódásokra 
serkenteni, azok’ észrevételit ’s hasznos tapasz
talást egybegyüjteni ’s az így kifejledő új igaz
ságok’ közlése által az ország’ minden részeiben 
e’ tárgy köriilti hasznos és az idő’ előlépésihez 
szabott isméreteket terjeszteni. 3. Százados ta
pasztalás bizonyítván azt, hogy a’ versenyzés leg- 
sikeresb eszköze a’ lónemesítésnek , ennek ser
kentéséül, május’ ésjunius’ hónapjaiban évenként 
mulhatlanul versenyzés tarlatik Pesten, hol aJ kü
lön- elegy- vagy ivadékversenyeken kívül a’ szá- 
mosb hazafiak áltál részint örökre alapított, részint 
bizonyos időre ajánlott díjakat nyerheíni-el. 4. 
Ugyanakkor vagy a* köz pénztárból vagy egyes 
hazafiak által a’ közönséges lovak* számára is kü
lön díjak tétetnek-ki, mellyekért egyedül nem 
maga telkén lakó nemes, csekély tehetségű városi 
polgár ’s adófizető paraszt* sajat kanczai léphet
nek pályára. 5. A’ most említettek’ lovai min-den 
egyéb díjakért is futhatnak előleges béjelentés 
nélkül, ha magokat a’ probafutásokban megkülön- 
bözleték ’s kiszabott teherrel állnak pályára.
C. Ugyanazok 1, 2, 3 esztendős legjobb kancza- 
csikaikért versenyzés’ alkalmával évenként jutalmat 
kapnak a’ közpénztárból. 7. Szinte azoknak kan- 
ezái az egyes hazafiak áltál akár ajándékozott 
akar kölcsönadott, vagya’ pénztár’ költségin vett 
vagy kibérlett csődörökkel ingyen párosíttatnak. 
8. A’ Magyarhoz olly igen illő férfias bátorság’ 
’s ügyesség’ kifejtésére szolgálván a’ lovaglás: 
hogy ennek tanulhalására ifjaink a’ haza’ íővaro- 
sában alkalom’ híjával ne legyenek, a szinte sza
bad hazafiéi ajánlatokból felállóit nemzeti lóisko- 
iat pártfogása alá vevén a’ társaság, az annak 
fentartására szükséges költségeket köz pénztárá
ból pótolgatja. 9. Ugyanazért a’ nemzeti ioisku- 
LabiU évenként a* társasági tagok közül a köz-
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gyűlés vagy választottság által kinevezendő néhány 
ifjú ingyen taníttatik lovaglásra. 1 (). A ’ lone- 
velés’ serkentésére nem utolsó eszköz lévén egy 
jól elrendelt lóvásár, melly által mind a’ kül-’s 
belföldi vevő, miud az eladó meghatárzott helyen 
■’s időben bizonyosan találkozhassanak : ennek né
mi kezdetéül szinte a’ versenyzés’ alkalmával éven
ként lóárverés tartatik. 11. Ugyanakkor megyen 
végbe az állatmutatás is, melly arra szolgál, hogy 
a* juh-szarvasinarha- ’s egyéb gazdasági állatte
nyésztők legjobb példányaikat az ország’ minden 
részeiből Pestre állítván, honi gazdáink az e* 
tárgybeli szép- ’s jónak egy középpontban latha
tása áltál az állat-tenyésztésre buzdíttassanak ’s a’ 
vennikivánók könnyen választást tehessenek. 12. 
Egy az egész mezei gazdaságra kiterjedő , . gaz
d a s á g i  t á r s a s a  g“ kis megkezdéséül már most 
is szívesen fogadtatik honi gazdáinktól akármelly 
gazdasági műszerek’, minták* ^modell} *s t. e’fé- 
lék’ beküldése, ugyanazon alkalommal leendő ki
állítás és megismertetés végett. 13. Hogy tudhas
suk : a* nemes vérű lovaknak melly törzsei leg- 
jelesbek ’s valljon a’ szülék’ érdemei ivadékaikra 
is atszállnak-e ; *s hogy a’ vér* tisztaságáról bi
zonyosak lehessünk : egy honunkban! minden te
livér lovat ivadékaikkal együtt magaban foglaló 
országos méneskönyv fog kiadatni, melly nyilva- 
nyosan vitetve mindenkor a* közönségnek csalhat- 
lan ellenőrsége alatt leend; csakhogy annak ren
des folytathatásara a’ telivér lovak’ tulajdonosai, 
ezeket ivadékikkal együtt körülállásosan felje
gyezve időiül időre beküldeni ne terheifessenek.
14. A’ pénzért hágatás mind a’ csődör’ mind a’ kan- 
cza’ tulajdonosának egyiránt hasznos leven : a’ 
társaság azt hazánkban példaadassal ’s az egyes 
csódürök’ holléte- ’s hágatasi < íjának közzé tétele 
áltál igyekszik terjeszteni.

C. A’ t a r s a s a g’ t a g j a i .  15. A’társaság’ 
tagjává kiki lehet, nevének az alairasívre feljegy
zése ’s évenként 10 p. fr. fizetése által. l(i. Az 
alairt ajánlaton felül egy tagtól sem fog semmi 
pótlékfizetés kívántaink 17. Minden rendű ta
goknak akar pénz-akar fáradságbeii segedelme- 
zésökért, legszebb jutalom azon édes érzés, hogy 
erőegyesítés áltál hazánk’ java- ’s díszének eme
lésében tehetségűihez képest részesülnek. 18. ti
zen kívül minden egyes tagnak elhatározó szava 
van a’ közgyűlésben. 19. Egyedül ő próbálhatja* 
lovait a’ pesti versenytéren, ’s ő állíthatja - ki- 
tenyésztv ény it lóárverésre és aüahuututasra
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20. Neki van kirekesztő jusa , fiát ingyen-lova- 
g )Ini-tanul'»s végett, mennyire a’ meghatározott 
jgzaiu engedi, a1 nemzeti lóiskolába beadni. 21. 
Minden tag évenként egy versenyjelt kap, melly 
alial megkülönböztetve az egész versenyzés’ ideje 
alatt a’ né.'.óallas’ minden helyeire fizetés nélkül 
jaihat, ’s az Elitéin melletti külön korlátozatba 
egyedül az illy jelt előmatató tag bocsáttatik. 
22. Minden tag évenként egy példányt kap a’ 
tiyepkönyvbül. 23. Kötelessége ellenben minden 
tagnak a’ tarsasag’ javán mindenkép ügyekezni 
’s annak előmozdítása végett önkényleg vállalt tar
tozását legfelebb a’ pesti versenyzés’ első napjáig 
ü pénztáritok' kezébe juttatni; minthogy az inté
zet’ akadatlan forgását egyedül a’ pénzbeli segéd
eszközök' pontos bekerülése biztosíthatja. 24. 
jelvaltók azok, kik neveiket az aláírás - ívre fel 
nem jegyezvén csak egy évre váltanak verseny
jelt , ’s így a’ valóságos tagok közé nem szám- 
laltatnak ugyan, mindazáltal az azon évi egész 
versen) zés al..tt, szintúgy mint ímezek, a’ nézőál
las’ minden helyére szabad bémenettel bírnak, 
csakhogy a’ vallott jelt előmutatni ne mulasszák- 
el. 25 A’ képviselők az ország’ külön részeiben 
lakozó ’s hazafiiii buzgóságok- ’s munkásságuk
ról ismeretes tagok közül minden harmadik évi 
májusi közgyűlésben választatnak. 26. Ezeknek 
legszebb jusok az, hogy valamint a’ választottsági 
tagok, mind n önhas/.on nélkül egyedül a’ közjó 
végett felvállalt telteiben részesülvén, a’ haza’ 
halas köszönetére tarthatnak számot. 27. A’ kép
viselők hajtják-végre a’ közgyűlés' határozatit az 
ország’ részeiben, ’s teljesítik mindazt, mi a’ tár
saság’ czélainuk előmozdítására szolgaihat. 28. A* 
képviselők a’ társasági tagok’ számat mindegyre 
nevelni (igyekeznek; ’s az e’ végre nálok levő 
alairasi íveket, midőn ezek béleltek, — ’s addig 
is az uj tagok’ neveit, a’ főkönyvbe-iktathatás 
végett, időrül időre a' társaság’ titoknokának be
küldik. 29. Az íveiken aláirt tagoktól a’ pénze
ket beszedik ’s legfeljebb a’ versenyzés’ első nap
jáig Pestre a’ pénztárnoknak beküldik. 30. A’ vá- 
laszlottság all 27 tagból, kik közt van egy elöl
ülő , egy masodelólülő , egy titoknok , két jegy
ző, kiknek egyike egyszersmind ügyész is. és egy 
pénztárnak. 31. Mind ezeket minden harmadik év
ben a’ májusi közgyűlés választja a’ tarsasag’ olly 
tagjai közül, kik évenként hosszabb ideig tartóz
kodván Pesten, ’s a’ társaság’ czélja iránt egye
dül a’ közjó’ tekintetéből különös részvéttel leven, 
azt előmozdíthatják, ’s előmozdítani akarják is. 
32. A’ valasztottsagra van bízva, az intézetet 
egész esztendőn áltál mozgásban ’s életben tarta
ni. 33. Melly végre a’ valasztottság, miül erkölcsi 
fest, a’ közgyűlés’ renJelményit végrehajtja , uj

szükséges határozásokat tészen, inellyeket, ha ne
vezetesbek, a’ jövő közgyűlés’ elibe terjeszt jó
váhagyás végett, de a’ fenállő rendszabások’ elle
nére semmit nem végezhet. 34. Ha időközben va- 
lamelly választottsági tag vagy képviselő meg
szűnik lenni, helyébe a’ jövő közgyűlésig mast 
nevez-ki. 35. Minden versenyzés’ alkalmával a’ 
társaság külön munkálódásira részint pályatisz
teket, részint küldöttségeket nevez-ki; ’s ezek 
jelentésiket Írásban adják-be a’ választottságnak. 
36. A’ választottság a’ társaságnak mindenben ké
pét viseli és igazaira felügyel. 37. A’ lefizetett 
tőkéket biztos helyre, ki nem haló testhez kamat
ra adja. 38. A’ mit szükségesnek vagy hasznos
nak lát, nyomtatás által közhírré bocsátja. 39. 
A’ versenyzés, allatmutatás, lóárverés, paraszt kan- 
czacsikok jutalmaz)utasa ’s a’ t. napjait megha
tározza ’s előre kihirdeti. 40. A’ versenytörvé
nyeket kiszabja, változtatja vagy bővíti. 41. Ar
ra ügyel, hogy az egész intézetben minden leg
jobb renddel ’s lehető legnagyobb gazdálkodással 
forogjon ’s hogy minden egyes tag a’ felvállalt 
foglalatosságot pontosan teljesítse. 42. Ha vala- 
inelly tag a’ társaság’ tökéletesbülése iránt javas
latot ad-be, azt a’ választottság megvizsgálván, ha 
jónak találja, a’ közgyűlés’ elibe terjeszti. 43. 
Leginkább a’ választottságtól s ennek egyes tag
jaitól várja a’ társaság, hogy uj aláírások, külön 
ajánlások, elegy-ivadék-különversenyek' ’s t. e. 
szerzése - nem különben a’ tagoknak tapasztalá
saik’ közlésire ’s uj próbatétekre serkentése áltál 
az intézet' czélait előmozdítani fogják. 44. A* 
elölülő viszi mind köz mind választottsági gyűlé
sekben az előlülést, a’ tanácskozás alá veendő 
tárgyakat előre elkészíti. 45. Minden közgyűlés 
előtt ’s után, továbbá télen a1 jövő versenyzés’, 
állatmutatás’ ’s a’ t. napjainak meghatározása vé
gett egyszer niulhatlanul, 's ezen kivül akármi
kor szükségesnek látja, a' választottsagot minden 
egyes választottsági tagnak meghívása áltál egy- 
begyüjti. 46. Az intézetnek nagyobb fényt , te
kintetet 's megkedveltetést — , ’s így a’ titok- 
nokkal 's egyéb választottsági tagokkal együtt 
munkálódva uj aláírásokat, ajánlásokat ’s t. e. 
ügyekszik szerezni. 47. Apróbb pénzkirendelése
ket az előlülő és titoknok ír ala , nagyobb fize
téseket a' valasztottsag tétetvén. 48. Az Elölülő 
a' pénzbehajtásokat sürgeti ’s arra különösen 
ügyel, hogy a' bevételek és kiadások a’ közhatá- 
rozas szerint rendesen folyjanak. 49. A' válasz- 
tottsagi határozatoknak, minden egyebekben is, 
sikereltetését eszközli. 50. Mind ezeket az elölü
lőnek akadalyozlatasa’ esetében a’ masodelólülő 
teljesíti. 51. A’ titoknok az elölülőnek hív segédje 
1 e\en , minden a’ társaságot illető levelezések’
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elrendelje a’ történt határozatok szerint ’s az 
elölülővel egyetértőleg őt illeti. 52. E’hezképest 
ó a’ szükséges levelezések’ előterjesztője. 53. Ap
róbb pénzkirendeléseket az elölülővel együtt 
aláír. 54. A’ Gyepkönyv’ ’s egyéb nyomtatványok’ 
kiadását a’ jegyzőkkel eszközli. 55. A’ jegyző
könyv’ rendes vitelére felügyel. 56. A’ társaság’ 
munkálódásirói a’ belföldet a’ Gyepkönyv ’s a* kül
földet levelezés által tudósítja ’s így a’ hazát a’ 
külföldi, hasonló intézetekkel ’s ezeket a’ honi
val megismérteti’s összeköttetésben tartja. 57. A’ 
társasági oklevelek ’s levéltár gondos felügye- 
lésére vannak bízva. 58. Az asszonyságok’ dija-, 
fogadás- és aláírás’ főkönyveit rendben tartja *s 
folytatva viszi. 59. A’ pénztárnok’ fő gondja a’ pénz
tárt rendben tartani; ’s ugyanazért a’ bevett ’s 
kiadott pénzekről főkönyvet tart. GO. Mind az 
örökre alapitott, mind a’ bizonyos időre ajánlott 
pénzeket, maga vagy mások'segedelmivel. tulaj
don nyugtatvanya mellett behajtja. 61. Minden
kor ’s kivált versenyzés alatt uj tagokat iparkodik 
szerezni’s ezektől is, saját nyugtatvanya mellett 
a’ 10 pengő ftot. beszedi. 6 .. Versenyzésnél a’ 
gyeppénzt és versenytételeket általveszi. 63. Ki- 
tendelő irás nélkül semmi pénzt ki nem ad. Apróbb 
pénz - kirendeléseket az előlülő és titoknak ír- 
alá; nagyobb fizetések’ tétele a’ választottsági 
ülés’ rendelésétől függ. 64. A1 pénztárnok évenként 
számot ad ’s hiteles tanűievelekkel felruházott 
számadását mingyárt a’versenyzés után a’ válasz- 
tottsag’ elibe terjeszti, melly azt egy küldöttség 
által megvizsgáltatván az azonévi Gyepkönyvbe 
iktattatja ’s ezen kivül, minden tanúlevelekkel 
együtt , eredetben vagy másolatban , a’ nemzeti 
casinoban erre rendelt nyilyányos helyre téteti, 
hogy azt minden tag tetszése szerint megtekint
hesse. 65. Ha a’pénztárnok valamelly tartozást be 
nem szedhet, azt az ügyész által leendő behaj
tás végett az elölülőnek jelenti. 66. A’ jegyzők 
a’ közgyűlés, választottsági ülés , versenyzés, ló
árverés ’s allatmutatás’jegyzőkönyveit viszik. 67. 
A* titoknokkal egyetértőleg a’ Gyepkonyv , ver
seny-napirend ’s egyéb tudósításokat elkészítik , 
a’ titoknnkot levelezésiben segítik ’s minden 
nyomta! vanyok’ megjelenésire s elküldözésire 
ügyelnek. 68. A’ jegyzők’ egyike egyszer’smind 
a’ társaság ügyésze is. 69. Az ügyész az alapí
tott tőkepénzekre felvigyáz ’s ha az alapítók kö
zül valaki kihal,  az e’ helyett lizető örököst a’ 
pénztárunknak jelenti. 70. 11a valaki kötelezett 
tartozását feloldani nem akarna , azt elószer sür
geti ’s ha inasként nem lehet, törvényesen köve
teli. 71. A bécsi ügy viselő a’ bécsi és környék
beli aláírók- ’s alapítóktul a’ pénzeket beszedi s 
azokat legfölcbb a’ pesti versenyzés első napjáig

Pestre a’ pénztárnoknak megküldi. 72. A’ Gyep
könyvet s többi tudósításokat ugyanottan ki ősz- 
t°gatja* J3. Az intézetnek szinte ottan , mintegy 
képviselője, jóakarókat szerezni ügyekszik ’s a’ 
választottság által rá bízottakban pontosan eljár.

D. A t á r s a s á g  g y ű l é s e i .  74. Közgyű
lés évenként kétszer tartatik, t. i. február első 
és május’ utólsó vasárnapján. 75. Ezen ülésekben 
az előlülő az intézet1 akkori állapotjárói jelentést 
tesz. 76. A’ pénztár és számadás’ mibenléte a’ köz
gyűlés’ elibe terjesztetik. 77. A’ társaság’ további 
fentartására ’s tökéletesbitésére szükséges elren
delések tétetnek. 78. A’ meghatárzott költségeken 
túl fenmaradt pénzek’ mire fordításáról végzés 
hozatik. 79. A’ májusi gyűlésben minden harma
dik évben képviselők, valasztottsági tagok ’s ezek 
közt előlülő, titoknok, jegyzők és pénztárnok vá
lasztatnak. 80. A’ közgyűlésekben, valamint a’ 
választottsági ülésben is, a’ jelenlevők és többség 
végeznek. A’ szavazás, ha a* fenforgó tárgynak 
minden oldalú megvizsgálása ’s vitatása után két 
részre oszlik úgy,  hogy i g e nnei vagy nemmel  
felelhetni reá, golyók által történik; ha pedig 
a’ kérdés több felé ágaznék, egy részrehajlatlan 
küldöttség áltál megyen végbe. A" szavak egyen
lőségében az előlülő részén az elsőség. 81. A’ 
választottsági üléseket az előlülő vagy inásode- 
lőlülő hirdeti , a’ nemzeti casinóba minden vá
lasztottsági tagnak mulhatlan meghívása által.
82. Ezen ülésekben teheti egyedül a‘ választott
ság, a" közgyűlés’ határozatival egyezőleg, mind 
azon végzéseket, mellyek a’ társaságnak folya
matban tartására megkívántainak ’s ezekben gya
korolja fentebb megírtt jusait ’s kötelességeit.
83. Nevezetesen minden közgyűlés előtt ’s után , 
továbbá télen a’ jövő versenyzés ’s a" t. napjainak 
inegliatarozasa végett egyszer mulhatlanul ’s végre 
valahányszor azt az előlülő szükségesnek látja, 
választottsági ülés tartatik. 84. Hogy a’ válasz
tottság határozást tehessen, legalább 9 választott
i g , aj tagnak kell jelen lenni. Ezen számot azonban 
az%lőlülő’ szükség" esetében, a’ társaság, egyéb 
tagjai közül is pótolhatja.

E. Pé nz t ár .  85. A’ társaság’ pénztára all 
a’ tagok áltál évenként fizetendő 10 ftos ajánló
tokból , mellyek a" társaság’ minden munkalóda- 
sinak folytatásához megkivántató köz költségek 
fodözésire szolgainak. 86. ide tartoznak továbbá 
a" tarsasag’ czélainak akarmellyikére vagy öiö- 
kösen alapított vagy bizonyos időre tett külön 
ajánlások. 87. Ide számítandók nem különben a 
versenyzés’ alkalmával fizettetni szokott gyeppén- 
zek. 88. Mindaz, mi a’ meghatárzott költségeken 
túl *é\énként fenmarad , a közgyűlés által rende
lendő czélra fordittatik.
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Az állattenyésztő társaság meg leven arról 
győződve, hogy ezen hazai intézet, mellynek 
hasznai jövendőre a’ mezei gazdaság’ minden ágaira 
jóltevőleg áradnak-ki, egyedül ágy juthat állandó 
létre s óhajtott virágzásra, ha annak — vala- 
melly t e l e k  ’s ház-szerzés által — az ország’ 
külön részeiben lakó tagjai mintegy középpontban 
egyesí'ttetnek , ennek következésiben : 1. A’ tár
saság gr. Karolyi Györgynek Pesten az üllői utczá- 
ban levő tágas és kies fekvésű 1200 Q ölnyi te
lekét, a’ társaság’ czélainak megfelelő épületi
vel együtt, folyó 1832ik esztendei május 31ikén 
tartott köz-ülésében megvette. 2. A’ telek’ meg
szerzése aláírás’ utján, 60 pengő forintos 300 
részvény áltál eszközöltetett , mellyekből a’ tár
saság’ számára is, sajat pénztárából, 20 részvény 
vétetett-meg. 3. Ezen részvényeknek esztendőn
ként fizetendő 5ös kamatja az állattenyésztő tár
saság’ pénztárából kerül-ki, meliybe a’ rendes 
ajánlási pénzeken kívül, ezentúl a’ telek’ jövedel
mei is befolynak, úgymint aJ hágatás, eladás vagy 
mutatás végett oda állított kanczak- ’s egyéb gaz
dasági állatokért fizetendő helypénzek. 4. Esz
tendőiül esztendőre hírül adatik : hány részvény 
fog az állattenyésztő társaság’ pénztárából sors
húzás által bevaltatni, — mi iránt ezennel előre 
is biztosakká tétethetnek a* részvényesek , hogy 
évenként legalább is t i z részvény bizonyosan’s 
elmúlhat Iánál bevaltatik. A’ beváltott részvé
nyek’ jövedelme is a’ még forgásban leendők’ be
váltásira fordíttatv án, néhány esztendő múlva 
az egész telek,  épületeivel együtt, a’ társaság’ 
tulajdonává leszen. 5. Mind a’ telek’ átvételére, 
mind a’ még teendő építésekre ’s az egész inté
zet’ pénzeinek czéliranyos elrendelésire, a" má
jus 31 diki köz-ülés , f ő g o n d v i s e l ő i  t i s z t t e l  
's n é v v e l  g r ó f  K á r o l y i  L a j o s t  hatalma- 
zá-meg teljes bizodalommal, ki énnél fogvast az 
állattenyésztő társaság’ pénztarnokátol a’ társa
ság szükséges kiadasin felül maradó pénzeket 
minden esztendőben gondviselése alá veszi ’s a’ 
fon megírt ezélokra fordítja. 6. A’ társaság’ telke- 
*s épületeinek minél előbbi jövedelmeztetésire a’ 
megbízott főgondviselő fog ügyelni 's ez áltál ezen 
jövedelmek is az említett ezélokra foxdíífáthat
ván, a’ részvénynek nagyobb számmal . és így 
hamarabb leendő beváltása hiztosíttatik. 7. Mind 
a’ részvények’kamatinak', a’ kamatlevelkék (cou
pons) elomutatása mellett leendő fizetése, mind 
a’ részvények’ kisorsoztatasa esztendőnként junius 
lOdiken Pesten, a’ gróf Károlyi Nemzetség pénz- 
tárnoki hivatalánál fog eimulhatlanul végbe 
menni. 8. Minden zavar’ eltávozíatasaért megké

retnek a’ részvényesek: ne idegenítsék-el még 
most eleinte részvényeiket ’s vagy magok szemé
lyesen , vagy megbízottaik által jelenjenek-meg 
a’ meghatározott időn ’s helyen a’ kamat’ felvé
tele végett, melJy alkalommal egyszersmind a’ 
részvények’ húzása’s kifizetése is végbefog men
ni, de a’ kihúzott részvények után, a’ meghatá
rozott időn tál kamat nem jár. 9. Ki az intézet
ről közelebbi értesítést ’s a’ telek’ vételéről ’s el
rendeléséről bővebb világosítóit kívánna , az , a’ 
társaság’ jegyzőjénél találtató irományokban ezek 
iránt eléggé kimerítő .utasítást találand. 10. E’ 
rendszabasokat erősbítés végett aláírták Pesten, 
junius hónap tizennegyedikén, ezer-nyolcz-száz- 
harminczkettődik esztendőben: Gróf Keglevich 
László m.k. Első-Elölülő. Gróf Károlyi m.k. Má
sod-Elölülő. (P. H.) Gróf Andrásy György m.k. 
az állattenyésztő társaság’ titoknoka.

Szám 60 pengő forint
1832ről.

K Ö T E L  E Z É S
Hatvan pengő forintról, mellynek száztól 

fitos kamatját az állattenyésztő társaság' pénz
tara, az 1831 ki május 31 ik napján tartott köz
ülésnek a’ házvétel iránt tett határozatán épült 
terv’ következésében, ezen kötelező-íráshoz tarto
zó kamatlevelkék (coupons) előmutalójának éven
ként kifizetendi. Költ Pesten az állattenyésztő 
társaság’ pénztára’ részéről.

TISZTELET A* MŰVÉSZETNEK. 
Londonban néhány év előtt a’ hires Rem- 

brand Palnak egy feslvénye adaték-el árverés’ ut
ján ’s a’ többet Ígérő 16,000 font sterlinget fize
tett. Nem sokára ugyan ezen művésznek egy újabb 
készítvénye jött ar\érés alá; ’s midőn moste 
műdarab a’ festvényállásra tétetnék , szóla fen- 
hangon az auctionaíor: „tisztelet a* művészet
nek!“ ’s lev évé egyszersmind kalapját. Látván 
ezt a’ vevők’ gyülekezete, kiki követé a’ példát 
’s az árverés födetlen fővel történt; a’ mire kü
lönben a’ büszke Angol nem igen hajiadó. A’ 
festvényt egy serfőző vevé-meg 7000 font ster
lingen vagy is 70,000 pengő forinton.

It E J T E T T S t  Ó.
Ha uézsz mint egészet : az ember’ fejének 
Engemet díszévé már régen tevének.
Első tagom tested’ szüntelen emészti,
E5 kór’ gyógyszerét csak ritka föld tenyészti».
Két tagom’ fő nélkül kövekből csinálják,
Hasznom, minden házban asztalnál találják... 
Termetem sokféle ’s azzal büszke vagyok ,
Hogy csókolnak sokszor a’ szüzek és nagyok.

J őrös József.
A’ didik számbeli rejtettszó : Jámbor.

Szeikezteti l i e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r -
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A’ V I G A D Ó H O Z .
Vigadsz , kegyes Emma! ha bájra derülni 

Szemleled az enyhe tavaszt?
’S a’ berki magány’ szelid-árnyu hüsében 

Száz fülmile’ zengte maraszt ?
Vigadsz, ha eged mosolyogva dereng —
’S feléd csuda ke'jletek’ édene leng?!

*S ah! — csak te vigadsz; de komor kebelemben 
Szád’ kéj nyila szűt sebes/t.

Gyöngy arczodon Ég nevet iidves örömmel — 
Ihletve szüni’ érzeteit! —•

Add tiszta szerelmedet angyali Lény :
’S báj-fény deriilend tavaszomnak egén !

Gyurm án A dolf.

H C M 1 S A.
(Bohózat.)

Szűnjetek álomronló szúnyogok a’ kelle
metlen e'nekkel; —  hagyjátok-el tavak’ pöffedt la- 
koji a’ fül-rózó dalt; — ne zavarjátok a’ csen
det vizenyős re'teken tanyázó bölönybikák; —  fi- 
gyelj nagy természet! mert Misa! sóhajt; — só
hajt a’ megtestesült hűse'g! Legyen fül minden ’s 
hallja kobzom’ siralmát; Misát énekli ez , a" sze
rencsétlen szeretőt, az elszántat, a’ végetlen 
búba-merültet! —  A’ nap leáldozott ’s csend 
szállá-meg a’ szeles retet. Haza indulának izzadt 
kaszási Ambrusnak, a’ tehetősnek, —  vállaikon 
villogván görbe fegyverük , eszközi a’ mai nagy 
fűmészárlásnak; víg kedvvel, szép reménnyel, 
hogy keritetlen udvar’ közepén, iszonyú tálból, 
melly ökölnyi lisztgömbökkel rakva, napi fáradsá
guk" méltó jutalmát vegyék : ’s Misa a’ tág gyomrú 
erre nem vágyik, búval lakozik ő ma, bú lán- 
czolá-le nehéz lábát; egyedül maradt a’ nagy 
rét’ közepén, mint épületen gyúladás után a’ ma
gas kémény ; ’s hívét —  a’ vastag karú Jutkát 
—  keble sóhajjal,. szája panasszal, szeme kön
nyel telve kesergi. —  Honnét bús szellő? Misa 
sóhajt a’ kínra teremtett! Honnét szomorú visz- 
hangja a’ távol bérczeknek? Misa nyög a’ sors
tól lesújtott! Honnét keserű harmat a’ vastag 
rendeken ? Misa hullajtá azt nehéz csöppökben 
árva szemeiből, ellágyuha a’ tümött-képü ked

vesnek vesztén! —  Jutka volt ez , a’ széles tal
pú, a’ birtokos Ambrusnak egyetlen leánya, ki 
édes hunyorgásival, jól zsirzott rétesivei ma
gához voná hősét énekünknek, az iztagos Misát, 
a’ leányhoz ’s ökreihez egyiránt hívet; de titkolá 
az elsőt a’ szemes Ambrus előtt; ’s így kedves 
vala néki. —  Titokban lángolt tehát a’ hő sze
relem köztök. Csak a’ fösvényen pislogó mécset 
ha jó szél’ fuvalma eloltó —  egy szíves csipés 
a’ kö vér orczán, vagy — ha mélyebben hortyoga 
Ambrus a’ nagy álniu, hosszuszőrü bundáján, egy 
lassú ezuppanásu csók —  erősiték a1 régi fri
gyet, az öröklen virágzót. így telének he- 
1ek, hónapok ’s pár év hosszú remény, rövid 
Öröm közt; azonban a’ nyájas arczu jövendő rá
juk nézve folyvást rideg volt. —  ,.Majd csak 
megadózik Ambrus —  bizfatá magát Misa, —  
’s egy pár növendék szép tinóin lesz szószóló he
lyettem.44 —  Ha senki sem kér, csak rám ón 
apám —  igy merengett Jutka szerelme teljében, 
—- ’s izmos karjai utóbb csakugyan Misát öle- 
lendik. — Illy szép biztatások között mindcsak 
telt az idő ’s a’ tántorithatlan hi t , mint nagy- 
tovü ákácz, mindig mélyebb gyökeret vert szivük
ben. De haj más volt a’ sors1 nagy könyvében 
irva felölök! —  Egy vasárnap a’ templomban 
Jutkának — a’ bundások közt Misáját keresgé- 
lőnek —  szemérmes szemeibe mélyebben tekin
tett Imrüs, a’ bíró’ fija , Misánál tagra nem,  
de értékre hatalmasb. —  És lön egyszerre nagy 
változás színében , mint mosás után rósz festékü 
kartonban, —  és kezdé hirtelen nagy láng emész
teni szivét, mint kovács-műhelyben a’ forrasz
tandó patkót, mindaddig , míg anyjával a’ nagy 
titkot nem közié ’s míg meg nem volt számara 
kérve szivének kányája, a’ tűzszemü Jutka. —  
Ki \olt most szerencsésb Imrüsnél ’s ki boldog
talanabb—  Misánál P annyi boldog év, annyi szép 
remény egyszerre semmivé! De győz a’ hűség —  
bíztató magát még is Misa. Titkon tanakszik a 
lánnyal, míg ben a’ fontos képű násznagyok Am
brussal értekeznek* —— Elet, halál , meg kell 
ugrani! ez volt az egy mód —  Misa’ izzadt fejé-
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nek nagy szülemenye. Összejövetül határozák a’ 
falu alatti zsombékos bozótot; ’s így félénk öröm
mel várak a’ nekik iszonyú nap’ elérkeztét. —  
Eljött az! Misa, a’ gondtól vivatott, réten ma
radt, mint már látók, mély bánatba merülve; —  
Jutka a’ kertsarkon leste: sötétül-e már; az éj’ 
sűrű homályától várván szép napja’ derültét. —  
És lón Ambrus’ házánál nagy hü hó! —  Puszta 
lett a’ füstös tálas edényitól ; árva a’ tisztességes 
fogas tarka korsóitól; minden cserépnek dolgot 
adott a’ hat nagy szorgalmú szakácsnő. Maga 
Ambrus elbizottan eregető kurta-száru pipájából 
a’ fej s'/őditő bodor füstöt ’s fennyen emlegető, 
hogy illy gazdag kézfogó nem volt ’s nem lesz 
e’ kerülőben. —  ’S im szállonga az éj’ kormos 
angyala —  a’ föld felett, ’s megindult a’ tisztes 
násznagyság Ambrus felé, szép rendben, miként 
illik. Köztök a hőszerelmü Irnrüs , a’ nagy bok- 
rétáju , teli pántlikázva kényesen tevő lépteit, 
mint nagy hosszúlábú gólya a’ békás pocsolyákban, 
törvén a’ vastag kergü csizma lábát , a’ hozzá 
szokatlant. ’S így elérvén , megállapodék a’ se
reg Ambrus’ tág udvarán , mig végre az örege 
kegyes üdvözlés után a’ bő füstü konyhán át
vergődve ben a’ sarkokra húzódott. Imrüs még 
künn maradt, Jutkát keresve a’ lángszivü mátkát, 
kit konyhán gondolt; de hamar bekotródott ő 
is , miután sugár menyaszonya helyett a’ füst
től sötét konyhán tit-kon a’ kétfülü kásás faze
kat ölelvén-meg, markáról bőre leégett. ■—-

Megmutatta már ekorra fontos okokkal a’ 
bölcs beszédű kérő-násznagy : hogy nem jó az 
embernek egyedül lennie, Adam apánktól vevőn 
a’ nagy példát; megegyezett a’ mély belátásu 
kiadó is a’ mondottakban, eldőlt a’ móringról 
támadt nagy vita is, —  Ambrus bölcsen beleszól
ván ’s egy borjas tehenet adva az Ígértekhez ; 
csak kezet kelle fogni már Imrüsnek a’ leánnyal!
— Izennek hát konyhára a’ szakácsnők közé: 
vezetnék-be Jutkát a’ menyasszonyságában sze
mérmest, —  de ott nincs; küldenek most az 
udvarra , kertbe , —  ott sincs ; összekeresik az 
ólat, kutatják a’ pinczét, padlást —  sehol sincs!
—  Lón ekkor nagy zavar Ambrus’ házánál mint 
megbolygatott hangyafészekben; —  ’s a’ szakács
nők’ kétes suttogásit, az érdemes násznagysng’ 
fő-csóválásit, Imrüs’ ijedtét ’s a’ szitokban jár
tas Ambrus’ lobogó káromlásit —  nincs toll

ntelly leírná. Egy kis gyeimek útba igazít á őket, 
ki Jutka-nénjét estve kerten által a' bozót felé 
illani látá. Felgyűlt erre Ambrus , morgott az 
illetlen tettre az éltes násznagyság, — utánfu- 
tást sürgete a’ megfélemült Imrüs. — ’S ím ki
rohan a’ Iángszemü Ambrus, az Összefutott nép 
rettegi a’ kimenetelt, —  ’s ő „ufszú-t*‘ kiáltva 
vezér lesz egy boldog végű fokossal. —  „Fegy
verre legénység! —  kiáltá az egész falu ’s a’ 
béresség —  lőcs, kasza, jaroinszeg, vasvilla ke
zében félénk léptekkel nyomult Ambrusnak a’ dü
hültnek utána. —  A kutyák versenyezve gyűltek 
a’ zvjra mindenünnét öszve, vad kedvvel haj- 
hászva egymást a’ vitéz csoport előtt és zükítő 
nyelvükön iszouyií veszedelmet hirdetvén! — 
Misa nem is sejté a’ nagy förgeteget a’ boznt- 
szélben. Ott Jutka is a’ megugrott menyasszony, 
—  ’s hova innét? most már ezen tanakodtak. -— 
A’ nesz csak terjedt azonban mindinkább ’s kö
zelebb a’ boldog tanyához, —  úgy hogy már 
Misa is —  a’ szerelmében ittas —  kezdé észre 
venni ; de nem szólt. — ‘S ím a’ bőszült nép 
már a’ bozót’ tulszélének esett, vég-veszélyt 
szórva körülte. —  Gyenge szivü szépem! ki ta
lán vétségből írásomra botiál, hogy rajta elnyom
jon az álom —  hagyj-fel az olvasással, ha nem 
bízol magadhoz; mert rettentők következnek, 
irtóztatok lennének álmaid ! —— A’ bozót’ min
den lakója vég-romlást várt. — Ekkor lehete 
látni , miként a’ hosszú Jábu gémek , a’ tojáson 
ülő kacsák , fészkeiket rémültükben borzalmas 
röptűkkel odahagyák; —  miként a’ nagy sze
mű baglyok, az éles-szavu vércsék keringtek a’ 
nádas felett kétségbe-ejtő víjogással. Erre már 
Misa is megszeppent bíztatva ájuldozó lányát ‘s 
beljebb vonulást javasolv a. Ott volt méga'hagyd- 
el-hagyd! Itten egy nagy hideghasu kígyó csu- 
szott-által sziszegve Iába’ fején, —  ott egy fölrez
zent farkas vicsorga rá, —  amott egy nagyfejü 
róka ugrék-cl mellette, majd egy körmös vad
macska fútt-rá. —  Fölrezzent odvából ah halál
madár is, —  ’s egyet visíta Misa fölött, meilyre 
az lerogyott, nehéz levőn már különben is terhe 
—  a’ tetemes Jutka —  kit saját ölében kívánt 
a’ nagy veszélyből kiragadni- — De hamar föl- 
eszmélt, mert már közel volt a’ csoport "s Am
brusnak , a’ nagy torkúnak szava irtóztatón hatá 
füleit meg. Illant hát, ott hagyván Jutkát a’ hü-
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*ég’ áldozatjót egy zsombe'kra terülve, — ’s 
riadlában se látva se hallva addig futott, inig a’ 
lágy iszapban söppedezve se ki se be nem ver
gődhetett ’s a’ szerencse'tlen bozőt’ tavában kelle 
eloltani lobogó hű élte’ folyását!! —*

Jutkára rá akadtak a’ zsombékok közt, —  
’s már villogott fölötte Ambrus a’ boszúszomjas, 
pör-intéző fokosával, midőn Imrüs a’ szerencsét
len vőlegény dermedten rogyott a’ holtnak véltre, 
annyira hogy nagy rárohanása még egyszer út
nak indító Jutkában az elállóit vért, úgy hogy 
köz örömre a’ nádasból már maga lábán jöhetett- 
ki. —  Misát a’ hűt el is feledé kérdeni, örülve 
az iíj életnek; ’s otthon a’ nagy készület, a’ ra
kott asztal, az érzékeny czimbalmos a’ kuszkó- 
ban, társával a’ fellengő prímással, annyira elcsá- 
biták, hogy feledve a’ történteket Imrüsnek még 
azon éjjel odanyujtá szemérmes szem-lesütéssel 
kezét, a’ Misa’ réz-gyürüjével ragyogót! —

Némúlj kobzom! hacsak ez jutalma a’ hű
ségnek; —  ejts egy könyet Misára a’ vízbe fú- 
ladtra ’s néraulj! szebb jutalom téged sem ke
csegtethet. —  Hangod elrezeg mint bús halotti 
harangszó, nem lelve részvevő hű kebelt, melly 
nyájas mosolygással —  dalra tüzelne ! —

K o v á c s  Y á l .

MURA-MELLÉKI SZÍNÉSZ TÁRSASÁG.
E g e r  , m á j u s ’ 21 d. 1833.

Május’ ISdikán veve búcsút Egertől a’ 
Mura’ mellékéről nevezett szinész társaság, mi
után a’ mondott várost több hónapiglan mulató. 
E’ kis társaság némileg méltányló említést érde
mel. Igazgatója kettő, u. m. B a l o g  és H é 
té n y i ,  kik közül az utóbbit mint első játékos 
dicsérhetni. Említjük még a’ társaság’ férfi játszóji 
közül S z ö k ő t ,  V á r a d y t ,  F a r k a s t  e'sDé- 
ry t; az első egri fi, ki bár gyöngélkedő egész
ségű, kimutató színészi képességét ’s különösen az 
amsterdámi hóhér’ szerepét művészileg adó. Y á- 
r a d y az ifjúság’ szép virágkorát jelesen egye
síti művészi szorgalommal ’s az erkölcsi taní
tók’ szerepeit különösen jól viszi. F a r k a s ’ co- 
nticai ’s drámái készségeit (noha nem mindenkor 
tetszőleg) eléggé bebizonyító. D é r y a’ pajzán 
és furfangos ifjonezok’ szeszélyit némi részben 
ügyesen fogja-fel ’s különben is alkalmas játszó ; 
de Bal og ,  noha comicai tehetsége néhol mutatko*

zik is, vontatott reciíatióji miatt kedvező ítéle
tet nem nyerhet. H e t é n y i r ő l  bizton mond
hatni-el , hogy a’ drama’ hőseit ’s a’ fő szemé
lyeket min eszi «eg játsza s őt a színész-igazgató
ság méltólag illeti. A’ társaság’ asszonyai közt 
B a l o g n é ,  ki operai érdemmel is bír, hibát
lan színészi alkalmazata ’s érdekes játéka által 
méltó dicséretet érdemel. Utána H e t é n y i n é t  
említjük, mint ki az aggnők’ szerepit terine'sze- 
tileg ’s erőszak nélkül játsza ’s az asszonyi cha- 
raktert, erkölcsiséget ’s hiúságot élőszínben tük
rözi elő. —  Ennyit említünk a’ mura-meliéki 
kis társaságról, ide kívánjuk értetni még öltöz
ködési es diszleti (decoratiói) szorgalmát is. —  
Vajba az illy kis társaságokbul mindazok , kik 
ezeknek virágszinét teszik, vagyis azoknak je
lesbei, egy nagyobb egésszé alakulhatnának’s a’ 
műveltebb Ízlésűt is kellemesen mulathatnák !

Makúry.
NAGY SZÁRAZSÁG ARADBAN.

V i l á g o s t  ú r , m á j  2 1 ken 1833.
Három hónapja már , mióta az ég’ csatornái 

megyénk’ határi felett zárvák. A’ mérték fe 
letti hőség nem,csak házi kertink’ ’s legelőinken 
de vetésinkkel kaszálóinkat is annyira kiszárító , 
hogy rajtok — a’ lakosság’ szorgalma mellett 
is —  minden növény, fűszál, gabona s virág 
elsorvad és sárgán odahal. Alig van kopár lege
lőkön tengődő marháinknak erejük járásra! Kö
zülök nem egyhelyen találkoznak áldozati már 
eddig is a’ szárazság szülte szükségnek ! Megyénk’ 
lakossága fél, hogy még tovább is tart, e’ rend- 
kivüli idő , melly nemcsak mélyen érezteti a’ 
szükséget, de sok helyen betegséget ’s egész
ségbeli változásokat is okoz. Ez kétségbe ejtő 
bánatba merít mindenkit. —  Legelevenebbül 
érzi e’ mostoha idő’ súlyát megyénkben a’ sze
gény Oláhság, mellynek különben is csekély 
osztályrész jutott a’ természet’ javaiból. — E’ 
szegény oláh nép a’ mennyei fölséget mindenkor 
vallásos buzgalom’jelei által siet megengesztelni. 
Kitünteté ezt folyó hónap 19kén mezővárosunk
ban. Az Oláhság’ vénei több 10— 12 évű lány
gyermekből képezett éneklő csoportot járatának 
házról házra; e lánycsoport magából egy karikát 
formált ’s közepeit két izmosb lányka zöld leve
lekkel tüzötten állott ’s ezeket a többiek, míg az 
udvaron egymás kezet fogva forognának s anya
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nyeltükön énekelnék: ,,Plóje Domnye ploje! 
Ploitza kurate, fergye un firgye tyátre!“ (Esőz- 
r.é 1 uram, esőzzél ! tiszta jégnélküli esőt!) —  
\Ízzel teli kis korsőjokbul öntözgették a’ földet.

Zöldy Károly.
S T A T I S T I K  AI  J E G Y Z E T .

N y i l v á n y o s  i n t é z e t e k  az é j s z a k 
a m e r i k a i  e g y e s ü l t  s t a t u s o k b a n .  New- 
york 7642 iskolát számlál ’s ezekben 403,000  
nevendéket. Igen feltűnő az e’ statusban jelenleg 
uralkodó jóllét. (A’ newyorki status’ népessége 
most 2 millió, a' rokon nevű várost pedig Brook
lyn külvárossal együtt 200,000 ember lakja. A’ 
newyorki statusban minden grófságnak van külön 
földművelő ’s műszorgalmi társasága. Számos gőz
hajó —  néha egyszerre nyolczvan is —  jár a’ 
bel- ’s külföldre szállítandó árukkal terhelten a’ 
Hudson ’s keletfolyón, mellyeknek torkolatinál 
Newyorlc fekszik. Connecticut tartományban még 
nagyobb ’s élénkebb gond fordittatik az ifjúság 
neveltetésire, mint Newyorkban. Alig találhatni 
itt 12 esztendős gyermeket, ki Írni nem tanult. 
A’ lakosok általán fogva igen jámborak ’s vallá
sosak ’s a’ lelki szónokok gondosan Ggyelnek-föl 
a’ községek’ jó erkölcsére. A’ patvargás’ és po- 
röskedés’ szomja lecsillapnlt , úgy szinte a’ vad 
házasságok is megritkultak, mióta a’ polgárok a’ 
felvilágosodásban ’s erkölcsi életben előhaladtak. 
Connecticut-ban cry fölséges erőmű van, mellyen 
a’ gyapot vizen keresztül úsztatva fonatik. Them- 
sü folyónak medrét Culver’ erőmüve által kitisztí- 
ták ’s imigy a’ zátonytól ‘s fövénytorláttól job
badán fel van mentve. Cambridge város —  egy 
órányira Bostontól — 3000 lakost számlál ’s 
benne a’ „H mvard-ColIege“ nevű egyetemnek 
egy hit-orvos- és jogtudománybeli iskolája van ; 
az egyetem gazdag adományzatu ’s magában 
foglal minden tudni méltót, a’ régi úgy mint 
újabb nyelveket. Az minden nemzeti elsőség, régi 
v a g y  uj intézetek, rendkívüli ’s rendes tanitók 
közt tétetni szokott különbség nélkül virágzik, 
csupán a’ tanítok’ érdeme által. —  (Nyolczszáz 
év lehaladt; ámde mi hátra vagyunk!)

R I T K A S Á G O K .
II . . • ügyvéd előre felfödözte védenczének 

(client) , hogy a’ pert , mellyet gazdag jutalom

mellett rá akara bízni, lehetetlen megnyerni.—  
N. uracs, miután több évig nagy városban mula
tott, egészségesen , tömött ’s piros arcczal tért- 
vissza atyjához. — Egy agg szűz nem sohajtozott 
’s nem haraguvék, midőn előtte a’ 5 6 ’s 40 év 
közti különbségről beszéltek. —  A* nagyságos 
asszony nem küldé-el házától a’ nevelőt, ki me
rész volt gyermekei’ tetemes hibáit előszámlálni.— 
Egy mulatságban B. ur a’ házi asszony’ kedvenez 
öl-ebét véletlenül megtaláld sérteni ’s a’ mulatság 
mind e’ mellett vígan ment véghez! — M. ur , 
midőn egy őt nem érdeklő dologban két pörleke
dő közt itélőnek választatnék, őszintén megvaiiá, 
hogy a’ dologhoz nem ért. —  D* földes ur jó
szágában a’ posványok’ kiirtásához kezde. —  
Némelly derék Magyarok azon ügyekeznek, hogy 
egy kedvelt írónknak emlékoszlop emeltessék.—  
Egy fiatal iró azt valló előttem, hogy még a’ 
litteraturában igen hátra van. Hazucha.

A N E K D O T A .

Egykor az angol alsóházban az éjszakame- 
rikai zavaros dolgokrul folyván vitatások —  Har
ley ur egy hosszú ’s kicsapongó beszédet tarta , 
rnelly a’ ház’ béketürését igen megkisérté ’s a’ 
tagok’ száma a’ padokon mindinkább ritkult. 
Végre a’ szónok beszédjében bizonyos helyet még 
tisztábban akarván kifejteni , a’ zendülési acta’ 
fclolvastatását kívánta. Burke, ki már sokáig 
tűhegyen ült ’s alig várható, hogy egyszer szól
hasson , azonnal fölkelt ’s monda: ,,I)e az Isten’ 
szerelméért! tisztelt barátom, mi végre most a’ 
zendülési actát felolvasni; nem látja Kegyed, 
hogy már úgy is csendesseg van ’s mindenki szét 
futott?4, —  Hangos kaczaj követé ezen játszi 
közbeszólást ‘s a’ fárasztó előadásnak véget vetett.

R E J T E T T S Z Ó .
Öt testvér az egész: Hevesünk kebelezte falucska ;

Első tagja remény-színű de húzva növény.
Lábat vesztve gyümölcs; az egész terméke keletnek,

Egykoron anyjáért senyvede átok alatt.
1 7 ....  r.

A’ 42dik számbeli rejtettszó : S ü v e g .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h  j á t é k b a n .
Fekete futó C. 6. — D. 7.

0) Fejér futó E. 3. — B. 6.

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



TÁRSALKODÓ.
44 szám P e s t ,  junius lsöjén 1833.

A* HASZNOS ISMERETEKET TERJESZTŐ TÁRSASÁG 
LONDONBAN.

Amaz általányos szükség Európában. —  a’ 
nagy embertömeg’ isméretmezejét ’s lelki tehet
sége’ körét szélesbítni —  az utóbbi évek alatt 
Angol* ’s Francziaországban jelenéseket szült, 
mellyek, úgy látszik, a’ legélénkebb gondot ’s 
figyelmet érdemlik* meg. E’ forró tudás-vágy, e’ 
folyvást ujdon érzelmek’ áhítása a’ legnagyobb ’s 
legbatalmasb rugó, melly a’ most élő ember-iva
déknak ajánlkozik, hogy az áldás’ vagy átok’ 
magvát fogantassa ’s így jóban vagy roszban 
a* jövendőség’ sorsára munkáljon. Az eszközök 
's módok , mellyek ezen uj ’s folyvást növekedő 
szükség’ kielégítésére szolgálnak, még igen tö
kéletlenek ’s hijányosak; azok jobbadán csak 
a’ vak esetnek vannak áltengedve, vagy egyes 
emberek’ kétes buzgalmára ’s egy — kebelben 
gyakran lappangó —  nem tiszta forrásra : a’ ha
szon-vágyra bízva. —  Mutatja mindazáltal a’ 
hasznos isméreteket terjesztő angol társaság’ még 
eddig egyetlen példája: mit és mennyit tehetni 
e’ vállalati nemben középszerű erővel, értelmes 
józan iránnyal’s jó akarattal. E’ társaság 1826- 
ban állott-fel , alkotója Brougham Henrik , par- 
liamenti jeles szónok, mostani lordkanczellár. 
Az egyesület’ neve mutatja egyszersmind czélját; 
létesítő eszközi a’ társaság’ részére sajátul irt 
hasznos könyveket Összegyűjteni ’s azokat külön 
formában ’s rendfolyamatban kiadni, hogy imígy 
a’ néptömeg’ minél nagyobb részének a’ szüksé
ges isméretek’ forrása legolcsóbb módon nyittas- 
sék-meg. E’ társaság előszer is több fíizetnyi ap
róbb iratokat adott-ki, mindegyik füzet fél shil
lingen ( l 4*  peng. krajcz.) vala megszerezhető; 
ezek egymás után tökéletes , népszerű , könnyed 
fogalmu értekezéseket képeznek a’ physika’, ero- 
inüvészet’ (mechanika), történet’, élet- s föld
leírás’ és csillagtudomány külön részeiről; a’ fü
zetek’ száma eddigien 163 ,  a’ tárgyak jól van
nak választva, a’ kivitel többnyire kielégítő, az 
előadási nyelv egyszerű és komoly. Ebből 30.000 
példány adatott-el. A’ társaság erre az olvasmá

nyoknak egy újabb sorát kezdé-meg illy czím alatt: 
„Mulattató isméretek’ tára“ ; ez 1—-500  oldal
nyi, csinos tizenketted rét-kötetekből áll, mind
egyiket tömérdek szép fametszés díszíti, ára 
shilling. Eddigien 17 kötet jelent-meg ; tártál- 
mok : természeti történet, egyes részei a' népek’ 
történetének ’s egyéb régiségek. —  Az elmemő- 
veknek egy másik sora viszont illy czimet visel: 
,,A’ haszonbérlőnek (Pächter) könyvtára.“ Eb
ben alapos, kimerítő értekezések foglalkoznak 
a’ mezei gazdálkodás’ minden ágairól. Eddig 28 
füzet jőve sajtó alól ’s belőle 28,000 példány 
kelt-el. Ezután következőit egy földkép-gyüjte- 
mény-kiadás; egy pár földképnek ára kis lapfor
mában egy shilling ; aczélmetszés valamennyi ’s 
ez e’korig a’ társaság’ gyűjteményinek legtöké
letlenebb része. A’ földképek nem rosszak ugyan, 
de nem elég szorgalommal vannak metszve ; ma
ga a’ kiadás’ módja is hijányos ; mivel együtt 
olly földképek adatnak-el, mellyek nincsenek 
egymással legkisebb összefüggésben. Eddig 50 
földkép jelent-meg. — Majd viszont követé ezt 
egy évnegyedszak-írás, tárgyazza a’ nevelést , 
mindenegy füzet kerül egy shillingbe; a’ többi 
angol szakirás’ (re\iew) szellemében van irva ’s 
azok közt helyét érdemmel tartja-fen. Benne tu
dósítások foglalkoznak az egyetemekről ’s isko
lákról, tiszta szempontból vizsgálja ’s ítéli az 
iskolák’ rendszerét ’s a’ bennek követett szabá
lyokat ; józan értekezéseket közöl a’ külön or
szágokban létező nevelési állapotról, ugyszinte 
bírálatokat olly könyvekről , mellyek nevelést 
tárgyaznak. Eddigien hét szám jelent-meg. Azóta 
a’ társaság egy újabb vállalathoz kezdett, melly 
szerencsés hatásával minden várakozást meghalad. 
Minden szombaton egy journalt ad-ki ,,Penny 
Magazine“ czím alatt; mindegyik száma nyolca 
oldal, kis leveleg formában, számos fametszéssei 
van ellátva ’s ára egy penny. E’ journal’ tartal
ma: mindennemű hasznos es mulattató közlemé
nyek, természettörteneti tárgyak s nevezete* 
épületek’ leirasa, életrajzok, könyvjelentesek, 
kivonatok a’ jelesb elmeiuuvekíről, kereskedést ®i



174

müszorgalinat érdeklő uj tudósítások, ujdon ta* 
lalmányok’ leírása. Az égési kellő pongyolaságot 
mutat, czélirányossóggal bír ; ’s a’ mi leginkább 
ajánlja: igen jótékony, erkölcsi e'rtelemben van 
szerkeztetve. Fő czélja : az olvasóban a’ cselek
vő erőt felkelteni ’s megadni azon dolgok’ isme
retet, mellyek neki a’ cselekvésnél hasznosak 
lehetnek; szóval: ez egy journal, mikent azt 
Franklin, ezen egyenes szivü emberbarát irta 
volna. A’ politika egészen ki van rekesztve. Ama’ 
tetsze's , mellyet e’ hétszakirós nyert, ele'ggé bi
zonyítja , hogy az egy mélyen érzett hijányt, egy 
való szükséget elegít-ki ; néhány hét alatt az 
aláirottak’ szama 120,000 volt, most pedig 
1 50,ÖOOre terjed ; illy nagy ’s óriási számmal még 
nehezen dicsekhetett valamelly újság a’ világon. 
E’ fényes süker tömérdek utánzó példákat vará- 
zsolt-elő; csakhamar számos illy rokon folyóírás 
jött létre, mellyek a’ társaság’ külön osztályi’
u. m. bizonyos felekezetek’ (secták) vagy gyer
mekek’ ’s előismeretekben szűkölködő felnőttek’ 
számára vannak rendelve. Csak egyedül London
ban több mint 10 illy nemű journal találkozik. 
Mivel e’ lapok postán a’ terhes bélyegbér miatt, 
melly azok’ árat négyszerié nevelné, szét nem 
küldethetnek : azért Seotzia ’s Irland’ fővárosiban 
hasonló vállalatokat kezdenek. Chamber’ „Edin
burgh Journal4 ja a’ legjobb *s legsikeresb hatású 
azok közt, mellyek Scotziában jőnek-ki. E’ jour- 
nalból kettős kiadás jelenik-meg, egy Edin
burghban, a’ másik Londonban; mert a’ kiadók 
könnyebbnek találók azt ott újra nyomatni , 
mintsem szerte küldözni. Scot/.iaban 45,000 's 
Angliában 30.000 aiáirót számlál. A’ „Penny 
Magazine“ charakteréhez leginkább közelit, mint 
áltálán fogva a’ folyóírások’ e’ neme a’ Scott nem
zet’ hideg, practikai , morális, fontolgató cha- 
rakterével legjobban rokonul. Épen i'gy hordozza 
magán a’ dublini „Penny Journal“ is, melly e’ 
szakirások’ szerepét Irlandra nézve vévé által, 
hazája’ charakterét: az egy pompázó, fényes , ál 
elmésséggel van Írva , mulattat inkább mint ok
tat ; az egész csupán irlandi dolgokra szorítko
zik ’s illyen pontból tekintvén, idegen olvasóra 
nézve nincs minden érdek nélkül; de sokkal 
ke\eshé hasznos, mint akármellyik az angol 
vagy scott rokon lapok közül.

F U J I  S Z E R E T E T ’ J U T A L M A .

M á r i a  T h e r é z i a  császárné az ő né
pének valódi anyja volt. Egy jóltevő vagy tudo
mányos intézet sem kerülé-el figyelmét, szelíd 
anyagondjait mindenre kiterjeszté. O egyebek 
közt évenként többszer meglátogatá a’ katonai 
akadémiát „Bécsben“, hol nagyobb részint sze
gény ’s érdemes tisztek’ fijait császári költségen 
nevelék a’ katonai pályára. Buzgó részvéttel tu
dakozódott mindenkor ezen intézet’ állapotjaról, 
a’ növendékek’ viszonyai ’s viselete felől. „Mel- 
lyik, az én kedves fijaim közül —  kérdé egykor 
az akadémia’ tisztes elöljárójától —  viseli magát 
legjobban ?u — „Fölséges asszony —  válaszolt 
ez —  ők mindnyájan derék ifjak ’s méltók Fel
séged’ anyai pártfogására; az ifjú Vukassovich 
azonban leginkább kitündöklik.“ —  így dicséré 
az elöljáró, így dicséré minden tanitó a’ derék 
ifjút. — „Én ezen ifjú embert már sokszor hal
lom dicséretesen említtetni“ — folytató szavait 
a' nemes szivü fejdelein-asszony ’s a’ Dalmatát, 
ki szerény pirongással áll vala előtte, nyájasan 
nézdelé. „Szeretném őt küzdeni látni, hagyd 
vegyen csak kardot kezébe.“ —  Bár milly nem 
vitézileg állott mindeddig az ifjú a’ császárné 
előtt, olly fönséges lön most arcza, olly tüzesen 
villogott két szeme , olly negédes, bátor és fér
fias vala most állása, midőn a’ bajvivásra elkészítő 
magát. O bizonyos volt győzedelméről ’s vala» 
mennyi nevendéktársa, meggyőzetvén ereje és ü- 
gyessége által, sükeretlen mérkőzés után fáradtan 
tevé-le kardját. —  A’ jó császárnénak az ifjú 
ügyessége és szép magatartása igen megtetszett. 
„Vedd ezen ingyen-zsoldot kis vitéz — így szólt 
hozzá, tizenkét aranyat nyújtva kezében, —  ’s 
illy bajos küzdés után szerezz egy kis ölömet 
magadnak.“ Az ifjú a’ jószivü fejdelem-asszony’ 
lábaihoz omlott; de ez fölkelni parancsoló ’s ke
zét nyújtó neki megcsókolásra. —  Egy hét múl
va a’ császárné viszont meglátogatja az intézetet. 
Az ifjú Vukassovichot újra maga elébe hivatja 
’s kérdi tőle: minő mulatságra költéV nyert pénzt? 
— „Itt az ifjú keblét félénkség szállja-meg ’s 
szava el-elakad. „Talán eljátszottad, vagy hót 
mi másra költötted ?“ tudakozó a’ császárné né
mileg komolyan és nyersen. — „Szegény atyám
nak küldöttem azt — válaszoló szerényen as
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ifjú. —  „Ki a’ te atyád?“ —  „Omint hadnagy 
szolgált Fölséged alatt, tisztet letevő ’a most 
nyugpe'nz nélkül ’s igen szigorún él Dalmátziában. 
Én a’ Fölséged’ kegyelméből nyert jutalmat nem 
gondolám jobb czélra fordíthatni, mintha szegény 
elaggott atyámat vele gyámolitom ; ez volt azon 
legfőbb öröm, meliyet magamnak vele szerez
hetők.“ — »Te derék ifjú vagy —  monda érzé
kenyen a1 császárné. — Téntát ide, papirost és tol
lút. Ülj-le és irj.“ — Reszketve ’s fenn
dobogó szívvel cselekvő az ifjn Vukassovicb, a’ 
mit a’ császárné parancsolt. A’ kegyes népanya e’ 
szavakat iratá az ifjúval: „Kedves atyám ! Azon 
levelet, meliyet itt Írok, a’ császárné mondja 
toliam alá. Az én szorgalmam , viseletéin ’s fő
kép az én magzati szeretetem ’s hálám Kegyed
hez jó atyám! az ország’ fejdelmi asszonyának olly 
igen megtetszett, hogy Kegyed atyám ezen órá
tól kezdve 500 forint nyugpénzt fog huzni éven
ként, a’ mint én is épen most újra 2 4 aranyat 
kapok jutalmul.” — Gondolhatni : mint örült 
a’ jó Vukassovicb. Alig irt még életében valamit 
olly bátortalanul ’s oily rosszul, mint ezen öröm
levelet, a’ papiros egészen el volt ázva kények
től. —  Illy módon nyeré jutalmát a’ hála és 
gyermeki szeretet. De még nagyobb lón ama’ ju
talom, meliyet a’ jövendő nyújtott. Vukassovicb 
kilépvén későbben az akadémiából, tiszti ranggal 
jőve a’ hadisereghez , lépcsőnként feljebb ment ’s 
a’ különféle háborúkban, mellyeket Mária The- 
rézia’ ’s utódjai’ uralkodása alatt folytatni kel
lett , a’ legnyomosb szolgálatokat tevő. O utóbb 
tábornagy-helytartóvá lón, a’ mi a’ katonai 
pályán egyik legfényesb érdempolcz. — Nagy 
azon áldás , meliy jó ’s hálás magzatokon nyug
szik! (Zágr. L. *s Jur. Pil.)

NAPOLEON ÉS EGY PÁR CSIZMA.

Csizma miatt már sok történt e’ világon; 
csizma okozá, hogy Napoleon császárrá Ion ! —
F.z rendesen hangzik ’s még is igaz ! Halljuk te
hát. —  Tudva van, hogy Napoleon a’ touloni 
ostrom után, hol magát olly fényesen ’s hősileg 
tünteté-ki, a’ convent-tagok’ kegyelméből Páris- 
ban kiesett. — A’ briennei iskola’ nevendéke 
elkeseredvén, hogy szolgálatit, mellyeket csak 
imént a’ respublica iránt bizonyított, olly ke
vésre becsülik , el akará hagyni Francziaországot

s daczbol a’ hadibiztosság’ elölülőjétől, Ponte- 
coulant polgártól engedelmet kért, hogy Kon- 
stantinápolyba mehessen , hol a’ szultán Orosz
ország ellen teve hadikészületeket. N a p o l e o n  
rendkívül ingerlékeny volt! — Mindazaltal Fré- 
ron népképviselő, a’ fiatal kapitány’ méltó ne
heztelését csakugyan leszelidité, mert neki a’ nyu- 
goti hadseregnél egy pattantyús kormányzónak 
tisztét szerzé-meg. Tiz nap múlva már Napoleon- 
nak uj tisztebe kellett volna lépnie, de egy kü
lönös eset gátlá elindultát. Napoleon alig hallá-, 
meg kineveztetését, azonnal késziteté az öltözet
neműket, mellyeket uj tiszti rangja megkívánt. 
Többek közt egy vargánál, ki még 1815ben is 
a’ ,,palais de Justice“ piaczán lakott , négy pár 
csizmát rendelt-meg. Elindulása előtti estvén a’ 
varga meghozza a’ csizmákat az árjegyzékkel 
(conto) együtt. Napóleonnak akkor nem vala 
pénze ’s Toulonból visszatérte óta csak hitelből 
élt, a’ mint ezt később a’ „Memorial de Sainte- 
Héléne“ iratban maga megvallá. Azért a’ vargá
nak is egy a’ hadibiztossághoz szóló utasitványt 
akart adni, de a’ varga ezt el nein fogadá. Na
poleon erre megboszonkodik ’s a’ csizmákat visz- 
szaadja. Most az uj pattantyús-kormányzó kény. 
télén egy két nappal még halasztani utazását, 
mig máshol rendelt csizmái elkészülhetnek. Ezen 
veszteglés közben a’ revolutió kiütéséhez közelíte. 
Buonaparte egy bizodalmas levelet vön Barrastól, 
meliyben ez őt felszólítja, hogy Párisból ne tá
vozzék. Tudjuk, milly szerepet játszata Barras 
ezen ifjú védenczével e’ nevezetes napon; tudjuk 
a’ következést is. Azért mondák mindazok, kik 
ezen anekdotont ismerték,hogy Napoleon császárrá 
lön csizmák által (á propos des bottes.)(Bourienne).

f ö l d  l e í r á s i  t ö r e d é k .

Pompeji és Herculanum nevezetesek mint két 
földalat ti varos. Az elsőbbnek legalább mindegyik 
utczáján kényelmesen járhatni , miheiyes egy- 
szer az omladékföld , melly 1750 ev oia rajt 
fekszik, tökéletesen félre lesz takarítva. Hanem 
van jelenleg már egy v i zá i  at ti v á r o s  is,  
melly az emberi szemnek szintolly tisztán mutat
kozik, valamint Pompeji. E’ vizalatti város a’ 
szerencsétlen  Callao (földcsucs Peruban) melly 
1746dik évben minden lakosival együtt földrengés 
által elsüllyedt. Hat ezer lakosa közül csupán

*
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kettő ment hete-meg életét. Ha tiszta az idő 'a 
a’ tenger csöndes, a' szem tisztán veheti-ki a’ 
mélységben az utczákat, házakat, templomokat 
’s tornyokat; de ragadozó czápák, delphinek ’s 
pőrölyhalak lövelnek-el az utczákon ’s törnek e’ 
házak1 belsejébe; ’s egy ember-búvár sem talál
kozik, ki elég bátor volna —  alá szállni ’s fel
hozni azon kincseket, mellyek még ott tömérdek 
bőségben rejtezhetnek.

K Ü L Ö N F É L É K *  T Á R A .

A’ l i v e r p o o l  - m a n c h e s t e r i  vas  ut. 
Noha e’ vas-uton a’ múlt évi julius és augustus 
hónapokban a’ járványgörcs miatt az utasok’ szá
ma kévéssé megritkult, még is e’ nagyszerű vál
lalat’ jövedelme azáltal meg nem csökkent, mi
vel más részről az áruk szállítása nőtt ’s a’ ki
adások jóval kevesültek. Az 1832dik év’ másod 
felében e’ vas-uton 182,823 személy utazott, a’ 
mi 43,120 font sterlinget hajtott-be ; 86,642 
tonna áruktól — a’ kőszenet ide nem számítván 
—  3 7,7 81 font sterling vitelbér jőve. A1 bruttó- 
bevétel 80,901 ’s a’ kiadások 1 2,646 font st. te
vének ; a’ gőzkocsik’javítására forditatott 4 8,278 
font st. E’szerint egy száz-fontos részvényért 
esendő félévi osztalékul 4 font sterl. ’s 4 shil
ling határoztaték. —

S z o b a - é k e s  í t v é n y e k .  Egy gazdag jó
szágbirtokos Irlandban lakszobáit a’ legkülönösb 
módon rendezteté-el. Akár a’ ház’ építési sztil- 
j é t , akár a’ szobákra nézve a’ belső alakítást, 
elintézést ’s butorozatot vizsgálja valaki, min
denütt a’ formák’ és színek’ gonddal-tanult, har
móniája és szépsége uralkodik; hogy irnígy a’ 
szem minden tárgyakon édes gyönyörrel mulas
son. Hasonlólag a’ fülnek is saját örömek ajánl
koznak. A’ szárnyas dallosok’ ezer neme csinos 
kalitkákban diszíti a’ ház’ külön térközeit. Min
den pillanatban egy síp-óra játszik, vagy egy 
mesterséges hangász-autoinaton szólal-meg. Az orr
nak szerte édenkertből lebelgő ainbrás szellők 
kedveskednek. A’ levegő teli mindenfelől legédesb, 
legfinomabb illat-árral, melly részint természeti, 
részint mesterséges virágok’ kelyhiből párolog. 
«Szóval: az emberi érzékeknek mindegyik évsza
kasz ’s mindegyik óra folyvást legkellemesb, 
legédesb élelmet szolgáltat. (!!)

A’ t a e t u s  s z e r i n t i  moz gás .  Eb 
igen igen serkentő olly munkáknál, mellyek hu
zamos fáradságot ’s erőködést kívánnak, mint 
p. o. a’ cséplésnél, kovács-műhelyben , a’ kala
pácsolásnál, az evezésnél, utczákon a’ kövezet- 
sulykozásnál ( ’s falusi iskoláinkban a’ szótagolás
nál.) Azonban e’ taetus szerinti mozgás most olly 
munkálódásra is kiterjed , melly legkisebb fárad
ságba sem kerül. így No i r  ur strassburgi sza
bómester (szebben: ruhamüvész) a’ taetus sze
rinti mozgást még műhelyébe is behozta ’s húsz 
szabó legény vitézül forgatja a’ tűt azon jel sze
rint, mellyet az első legény egy magasb álláson 
a’ rőffel üt. — Mondják : ezen manipulatio által 
mindegyik legény különös kedvet kap a’ munkára 
’s naponként ezer tűszurással többet tesz , mint 
közönségesen.

A P H O R I S M Á K  ’S  Ö T L E T E K .

A’ férfi- és asszonybecsület két egészen kff- 
lönző növény. Az első a’ legtisztább napfénynél 
hajt levelet ; a’ másik csak árnyékban virágzik.

A’ szakács-* és nevelő-könyveknek egyenlő 
sorsuk van: olvassák ugyan mindegyiket, de az
ért kiki csak önfeje után főz is , nevel is.

L e g g y o r s a b b a n  fut tékozlók’ zsebéből 
a’ pénz ’s puska-dörgés előtt a’ két ’s négylábú 
nyúl ; l e g l o m h á b b a n  mászik a’ csiga és pe
res ügy.

S a d i a’ fösvényt illy vonásokkal festi : Ha 
a’ nap övé volna ’s úgy fekünnék előtte mint 
kerek-kenyér az asztalon, az egész világ felett 
örökös napfogyatkozás uralkodnék.

A’ boldogul-élés’ titkát egyedül az bírja , 
ki abból él mije van, ’s mije nincs azt nem állít
ja. Ha az ember csupán szerencsés akarna lenni, 
úgy czélját könnyen ’s hamar elérné ; de legtöbb 
ember szerencsésb akar lenni másoknál ’s itt —  
a’ nagy bökkenő.

R E J T E T T  S Z Ó .

K in é l az  e 1 s ő p é n z z e l van. t e l i ,
M á s i k k a l  az  ne m m in d en k o r  v e s z ő d ik ;
A ’ fö ld ö n  ó b a r á t it  f ö l l e l i ,  —
É s z  é r t e le m ! —  v e lő k  m it b íb e lő d ik  ?
T o llá t  a k á rm ik o r  v cen d i k é z b e ,
D e r ü lt  id ő t  ira n d  a ’ n y ilt  e g é s z b e .

A ’ 4 3 d ik  sz á m b e li  r e jte ttsz ó  : F  ii g  e d.

^zerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B Á C S -B O D R O G ’ M A G Y A R O D Á S A .

Köz buzgalom lelkesíti korunkban a’ derék 
’s nemes lelkű Honfiakat idegen ajkú társinkkal 
valahára ősapáink’ nyelvén szólhatni, azok’ aj
kait az ékes, hathatós szép nyelvhez szoktatni’s a’ 
haza’ lakosit, nyelvre úgy mint lélekre, valódi 
Magyarokká képezni, majd nem egyetlen köz vágy 
’s óhajtás! — Törvényhatóságink az 1830diki or
szággyűlés’ alkalmával hozott törvények’ 8dik 
czikkje' következésiben, egymás’példája általbuz- 
dulva, ez ügyben a’ legüdvösb rendeléseket ügye- 
keznek tenni. Esztergom, Torontói, Nyitra, 
Abauj , Pest ’s velők több ng megyéink is —  
mint azt a’ köz hírlapok, mindenki’ legnagyobb 
Örömére ’s lelkesítésére hiven közlék — fárad- 
hatlan munkásággal, tetemes áldozatokkal, ne
mes elszánással víják-ki a’ dicső czélt! —  Hogy 
Bács ’s Bodrog iker megyék’ ns lelkű Rendei egy 
pályán küzdenek ezekkel ’g mindent elkövetnek 
mi ezek’ létrehozatalátsegítheti, bizonyítja a’Je
lenkor’ ez évi 2 3dik számában közlött határo
zat: melly múlt 1832. év’ boldogasszony-hava 
24dik ’s következett napjain tartatott közgyűlés
ből , egy a’ haza’ dicsőségét szivén viselő ’s elő- 
mozdítni forrón vágyó , ez ügyben kiküldött ns 
Biztosság’ adott véleménye után, szoros törvénnyé 
változván, hathatós sikerrel hajtatik végbe *s 
nem sokára gyümölcsöt szülendő, már is fejlődni 
kezdő bimbóit kecsegtetve mutogatja ! —

Valóban, öröm vonul a’ hazája’ dicsőségét 
’s előmenetét kedvesen szemlélőnek ’s óhajtónak 
homlokára, midőn, mit valaha még reményleni 
alig mert, Bács ’s Bodrog’ német és rácz hely
ségin ballagván keresztül, a’ szöszke hajú für- 
gencz német, és magába vonult rácz gyerkőczék 
által ,,dicsértessék“kel, vagy „Isten jó napot ad- 
jon“ nal fogadtatik! —  Lelke röpdez, midőn olly 
helyeken, hol ezelőtt ritkaság gyanánt csudálta- 
ték a’ magyar hang , most már az isteni szolgá
lat’ nagyobb része alatt, ezen hallja dicsértetni 
a’ Mindenhatót! Csekélységeknek mondhatja va
laki ezeket ’s megvallom még azok is , de olly 
‘csekélységek , millyekből sarjadnia kell a’ kívánt

nagynak» Es fog is sarjadni (nem szükség ihlett 
jósolás ennek valósulásbeli jövendölésére), fog is 
sarjadni, csak azon hazafmi buzgalom lelkesítse 
ns Rendéit iker-megyénknek topább is , mellyel 
kezdének a’ kitűzött dicső czél felé haladni. De 
valljon ki kételkedhetnék erről? ki más, mint 
Rendeinknek ns hazafi ügyekezetjöket ’s a’ nem- 
zetisedésért lángoló hő keblük’ vágyját nem is
meri ? ! —  Hazámfiai ! halljátok mint buzdítta- 
tik nálunk az idegen ajkú nép , összeolvadni a’ 
nemzeti nagy testtel; mint édesgetik azt a' kel
lemes hanghoz , czélirányos rendelések mellett, 
meggyőző okokkal is; halljátok (csak egyet em
lítek) t. ez. Czintula János urnák, a’ felső-járás’ 
derék fő-birájának, a’ nép’ elöljáróihoz bocsátott 
ez ügybeli körlevele’ töredékét, (mert egészen 
közleni, e’ lapok’ szűk köre tiltja) halljátok 's 
hazánkban lakó minden nem-magyarnak nemes 
hévvel súgjátok fülébe: induljon-meg szíve a’ 
dicső hazafi’ szavaira ’s hóduljon a’ köz óhajtás
nak! —  „Mert ha több századok’ vihari után 
—  így ír ő a’ többi közt — hős eleinktől reánk 
jutott honi törvényinkben gyökerezett szabadsá
gunk édes , ha hazánk’ szelid jó levegője kívána
tos, ha jó kenyere ’s egyéb termesztvényei jó 
hatóságuak: úgy nem foghatom-meg, mikép le
hessen illy áldott hazának, több viszontagság! 
után ismét divatozó nyelvét, mint fő paizsát, 
megvetni ? Azonban szív-epedőleg hallom néme
lyeknek kiáltás» t P : Jaj! én nem születtem ma
gyar szüléktől, hogy lehessek tehát mingyárt 
azzá ?. —  Igaz ugyan, hogy ha magyar szülék
től nem vette valaki eredetét, nem is lehet egy 
pillanat alatt tökéletes Magyarrá, azonban járul
jon hozzá akarat, idővel még is le h e t .------------
-------- De , legyen azután (így folytatja alább)
a’ magyarosodni nem akaró felkiáltóknak felele
tül az : ha a’ külföldre menő Magyar rövid ideig- 
leni mulatósa, avagy dolgai’ elintézhetése végett 
a’ meglátogatott ország’ nyelvét sajátjává tehe
ti , miért nem a’ létesülése óta magyarországi 
polgár ? De legyen azoknak feleletül még az is : 
ha a’ valódi Magyar, nem Magyar polgárt ár »inaik
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nyelvét csupa udvariságból, és velők sokkal kön. 
nyebb társalkodhafcás* okáért magáévá teheti, miért 
nem az idegennyelvü más lakos ? —■ Ha tudunk 
a’ gazdagodás után vágyódni, ha önkedvüleg má
sokat utánozhatunk, ha a' világ hiú kecsei után 
kiváncsilag kapkodhatunk, —  kérdés: miért ne 
tudnák teljesíteni szent és dicső kötelességün
ket? —  —— —  Oh! valóban szomorú, és igen 
igen szomorú volna, ha egy honnak atyafi polgári, 
ha ugyanazon egy törvények’ védettéi a’ közjó’ 
előmozdításában kezet nem fognánk, hanem in* 
kabb arczot fordítva egymástól távoznánk! Ves- 
síink tehát félre minden mellékes gyarló indula
tosságot ’s inkább adjunk egymásnak kezet ’s 
egyesített erővel, összevetett vállakkal, lelkes 
törekedésünk által mozditsuk-elő a’ közjót, va
lamint mindenben, úgy jelesen az édes magyar’ 
nyelv terjesztésiben is ! Használjuk az időt, inelly 
bennünket jövendő boldogság’ szép reményivel 
biztat! legyünk szívvel, de ajakkal is Magya
rok ; mutassuk-meg a’ hazának, hogy midőn 
bennünk bizodalmát helyező, akkor lelkes , há- 
ladatos , és jó fiaira talált! De nem is fogjuk 
megbánni magyarodásunkat; mert akoron össze- 
hangzóbb gondolkodásunk’ módjánál , egymás
hoz hasonlatosbságunknál ’s igy rokonabb érzel- 
minknél fogvást, egymáshoz jobban jobban kö
zeledvén isinéretesbek leszünk ’s azután földi pá
lyánkon egymást testvérültebben áltkarolva lép- 
degelhetünk , egyszerűbb létünknek pedig ör
vendve örvendhetünk ! —  mert nem lészen szük
ségünk gondolatink’ magyarázójára, nem köz- 
lekedésinkben tolmácsra!“ —  ——

lm Hazafiak , illy győző okokkal édesgetik 
nálunk idegen ajkú földieinket a’ nemzetisedés- 
r e ! Már hogy a’ czélirányos rendszabások illy 
kedveltetó buzdítások mellett sikeretleníil nem 
maradhatnak, üresen nem hangozhatnak-el, a’ 
pusztában kiáltónak szavaként, kiki altláthatja; 
’s milly gyümölcsöt lesznek még termendők ? ha 
a’ t. t. egyházi elöljárók szokott buzgó munkás
sággal ’s tapasztalt készséggel tovább is segiten- 
dik-elő a’ nemes szándékot: miről, minthogy 
kéteskednűnk sem szabad, örvendhetünk, és mél
tán ! a’̂ köz óhaj tat’ közel teljesülését szemlélhetni 
leven szerencsések! —  Örvendhetünk!? de Örö
münk teljes addig nem lehet, míg magányos e- 
gyesüiaek, rendkívüli .iyihá iyos intézetek, u. m.

magyar olvasó társaságok , állandó színházak ’s 
a’ t. e’ dicső czélra törekvést nem fogják hat
hatósan előmozdítni, kivált v á r o s i n k b a n :  
mert ezek’ helyzete a’ vgyétől, külön törvény- 
hatóságot képezvén, egészen különböző ’s már 
belső elrendelésük, majd nem megvíhatatlan 
akadályokat léteztetnek kebleikben» Szabadka 
közel 40 ezer lakosinak csak negyed-, Zombor 
19 ezerének nyolczad-, és Újvidék 16 ezerének 
alig heted-része magyar. —  De még is győzodel- 
meskedhetik a’ hazafíui lelkes szorgalom, csak 
buzgó akarattal páruljon! ’s teljét érheti örö
münk, csak kiki maga’ körében, mennyi hatal. 
mában áll, annyit tenni serénykedjék! Dicse, 
kedhessenek csak egyszer Újvidék és Zombor , a’ 
szepesi városok’ példájiként magyar egyesületek
kel (lásd Társalkodó ez évi 24. szám}; váljék a’ 
szabadkai szük-körü ’s így is sok jót terjesztő 
casinóból, tághatásu magyar olvasó társaság, hogy 
ifjaink mindinkább megkedvelvén az olvasást, 
nyelvünk’ számtalan kecseivel megismérkedjenek, 
és mindennemű munkálatikban úgy, mint társal- 
kodásikban, a’ kellemes honival mint uralkodó
val élhessenek! szaporítassék csak meg nemzeti, 
vagy is úgy nevezett kis-iskoláink’ száma ’s taní- 
tassék bennök egyedül és kizárólag a’ magyar 
nyelv, úgy kir. városink idegen ajkú lakosi sem 
fognak hátramaradni e* szent ügyben. Oh! men
nyit adhatna még ehez, ha gymnasiumink is va- 
lahára leráznák a’ diák nyelv’ nyügző bilincseit, 
és ha mingyárt a’ diák nyelvet tárgyazó tudomá
nyok , mostani mivoltukban megmaradnának i s , 
legalább eleinte a’ mellékeseket t. i. a’ földleírást, 
hazánk’ történetit, számvetést ’s a’ t. tanítanák 
anyanyelven! — Milly széna-szűrő már a’ gyer
mekek előtt is , midőn Magyaroknak diák nyel
ven kell helyes magyarságot tanulni; vajha he
lyeset ? ! mert a’ bevett ’s közönségesen tanítatni 
szokott „Verseghy Epitome“it most már senki 
helyesnek mondani nem fogja; kivált ha még az 
járul hozzá, hogy czéltalan is , 6 év lefolyta 
alatt taníttatván. melly idő alatt közönségesen 
mit belőle első iskoláiban tanult a’ gyermek, 
minthogy még akkor diákul nem érte, utóbb nem 
gyakorié, a’ végsőben midőn hasznát venné, el
felejti; ’s ez oka,  hogy az iskolait végző ifjú, 
csak annyit ’s úgy tud magyarul, mint az azokat 
kezdő, azaz: hibásan! Verseghy helyett Szalay’
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rövid nyelv tanítását ajánlhatnék, míg azt az is
kolák’ hasznára készült bővebb váltandja föl. De 
bízzunk a’ t. tanítók’ lelkes buzgóságukban , el
fognak ők követni mindent, mi a’ nemzet' köz 
kivánatának megfelelend, mi a’ dicső czélhoz kö
zelebb vezetend 's akkor majd örömünk is teljé
ben lesz. —

„Dicsérjük tehát a’ törvényt! (legyen sza
bad a’ följebb említett kör-levél’ szavaival zárnom 
közlésemet) becsüljük a’ kegyes végzést ! óhajt
suk a’ honi nyelvet, ölelve karoljuk a’ nyitott 
alkalmat, mozdítsuk-elő a’ köz óhajtást, hajt- 
suk-végbe e’ főbeli kötelességinket, —  hogy az
után a’ reánk áradandó kamatos kincset, mint 
sajátunkat használhassuk! —  Mert valóban ví- 
gabb, hasznosb, és megbecsülhetlen jótékonysága 
leszen földi létünk, ha tisztelt papjainknak, be
esült elöljáróinknak , jótévő urainknak, igaz ba
rátinknak , és szerető rokoninknak anyanyelven 
hozzánk intézett igéit, rendelésit, parancsit, tit
kait, és vonzódásit, minden harmadik személy’ 
hozzá járulása nélkül, sziveinkbe véshetjük, tel
jesíthetjük ’s viszonozhatjuk!1’ ——

Sz—p F.

MAGYAR SZÍNÉSZ-TÁRSASÁG ROZSNYÓN.

M áj. 8 kán a’ két felekezetre oszlott kas
sai dal- és szinésztársaság erkölcsi színdarabbal 
akará meglepni várasunkat ’s az által maga iránt 
figyelmet gerjeszteni M e gy e r i K á r o l y ’ igaz
gatása alatt. A’ fölvett színdarab ,,Bocskay Ist
ván44 volt ő felv. —  B a r t h a Báthory Zsigmondot 
türhetőleg, K á n t o r n é  annak nőjét Mariát, 
M e g y e r i  Bocskay Istvánt igen jól adák, csak 
ezen utóbbin ne láttunk volna pompás mentét a’ 
börtön’ mélyében! Katalin, Bocskay’ nője (Te
lepiné) ’s leánya Borbála (Szentpéteriné) nem 
tükrözék élőnkbe elég híven a’ nő ’s gyermeki 
szív’ érzékeny lágyságát, stégért az árrnánykodót 
D e m j é n  jólutánzá; méltó dicséretet aratott 
T e l e p i  is gróf Csáky’ szerepében. A’ publicum 
többszöri taps által bizonyítá, hogy e’ színdarab 
’s előadatása őt kielégíti«

M áj. 9 kén egy ,,Quodlibet44adaték; külö
nösen ,,Cserni György4* vígjátékból egy jelenés, 
mellyben két kormos czigányt vala szerencsénk 
látni! —  E’ szerencsétlenül választott jelenés 
nagy hidegséget szült a’ színészek iránt. A1 szín

ház ei k ölcsiség, csín és disz iskolája legyen  ’a ojtk 
nan k itiltva  minden alacsony czigánycsíny.

M áj. 12  kén adaték „a’ világ’ hangja szív-, 
jósága vígjáték 4 felv. E’ szívképző színdarab 
mind történeti tartalma mind helyes előadatása 
által tökéletesen kielégíté a’ nézőket. M e g y e 
ri a’ praesidens’ testvérét Fritzet, a’ falun ne- 
vekedett ifjút természeti hűséggel utánzá, Szent*  
p é t e r i n é Albózine’ szerelem-cseleit művészi ér
demmel vivé-ki. Sajnáljuk, hogy Fritz éltesb 
ábrázatu vala bátyjánál.

M áj. 1 8 kán  „A’ borzasztó éj a’ szikla
völgyben ; vagy a’ halál’ áldozatja az ördög’ hid- 
ján” adaték. A’ színterem tömve. Mindazáltal 
a’ helyes előadás’ fényére némileg homályt vont 
a’ hangászat’ hijánya ’s a’ megcsalatott reményt 
csak az utóbbi decoratiók ’s jelenetek’ szépségi 
ébreszt heték-fel újra.

Máj .  1 9 ké n  adatott ,,a’ Nyelv-prity44; 
risum teneatis amici! —  eredeti vígjáték 1 felv, 
szerző Megyeri Károly. E’ gunyjáték szabadon 
kaczagja ’s gúnyolja mindazon nyelvhőseket, kik 
a’ mostani irói nyelvet alkoták, kik a’ rögös 
s/.tílt műveltebb nyelvek után simítgatni, a’ ki
avult régi szavakat divatba hozni’s a’ nyelv’ meze
jén tapasztalt nagy hijányt nagyobb kisebb szeren- 

’ csévél pótolgatni ügyekeztek; ’s kiket a’ P r i t y ’ 
szerzője, úgy látszik, nem ismér. Nevezzen 
a’ P r i t y ’ szerzője olly hazafit, ki a’ nyelvmű
veléshez fertőzött kézzel csak azért nyúlt, hogy 
azzal hiú dicsőséget arasson; nem azon ösztön 
vezérlé-e mindegyiket , hogy a’ hazának használ
jon ? noha akarva se mindig használhatunk. Mi 
szerencsétlen gondolat, milly emberi félszegség 
volt tehát a’ jó szándékot a’ szent törekvést szín
helyen nevetség’ tárgyává tenni ? —1 Már ha a’ 
P r i t y ’ szerzőjét az írás’ viszketegsége bántá , 
vagy ha drámaírói tehetséget ’s erőt érzett ma
gában, miért nem fáradott inkább egy jó szomorú- 
játék’ alakításán? tán még jutalmat is nyert 
volna ’s a’ nemzet’ bálájára is méltán tarthatott 
volna számot, mellyet nyomoru Prityeert most 
megtagad. A’ józan okosság azt kivánná , hogy 
P r i t y  a’ színpadról örökre tiltassék el, annál is 
inkább , mivel a’ jelentésben nyilván mondatott, 
hogy ki ka’ P r i t y e t  tökéletesen kívánnák ér
teni , ne sajnálják azt a’ szerzőnél nyomtatásban 
megszerezni* E’ színdarab ©gy részé tenát ért-
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hetleU; Űe ha érthetlen, kikért adatik-elő ? a ’ 
hallgatókért ? hisz ezek nem e'rtik ; vagy neve- 
tusért ? de ki nevessen azon , a’ mit nem e'rt ? — 
Valóban a’ Prity azon szerencsétlen szülemények’ 
sorába tartozik, mellyek csak türelmünket fá
rasztják; mert noha a szerepek re'szben jól vitettek 
is, a’ publicum ezen elme's ötlet nélküli nyomorék 
darabot úgy fogadá, mint érdemié —* azaz hi
degséggel, megvetéssel —  ’s méltán. T.

M i k o r  b o s z o n k o d u n k  k ö z ö n s é g e s e n ?

K ö z ö n s é g e s e n  b o s z o n k o d u n k :  Mi
dőn valamelly rósz költőnek érthetlen szavakba 
burkolt zavaros ideáit vagyunk kénytelenek tár
saság előtt olvasni ’s a’ hallgatók elragadtatva 
kifakadnak: ,,fölséges! fölséges!“ —  azonban 
magok közt suttogják : , .hiszen nem is érthet
jük !* —  Midőn saját ősnemesi curiánk előtt 
látogatni .jövő barátunk’ elébe 8 . ökröt kell ki
küldenünk , mert 4. tüzes lova nem bírja kocsi
ját a’ sárból kivonni. —  Midőn meghalt hitve
sünket temetőbe kisérvén, orvos urat megpil
lantjuk, ki egész megelégüléssel könyökölvén-ki 
ablakán , a’ temetésen levő szépeket vizsgálgatja. 
—  Midőn valamelly uracs csillogó magyar ruhában 
■elpipeskedvén mellettünk, valamit suttog kérdő 
tekintettel felénk; a’ mit mi nem értvén, —  
minthogy a’ nyalka magyar ruhában nyalka Ma
gyart gondolunk rejtezni, —  egész bizodalom- 
mal kérdjük: „mi tetszik ?“ ’s ekkor a’ pseudo- 
magyar elfordul ; mert —  szabója nem tanitá- 
meg magyarul. —  Midőn a’ pesti bálból haza 
jővén a* magyar kisasszony, az ottani ifjak’ di- 
cséretibe elmerülten mondja : „bezzeg! ifjak ám 
azok! pereg ajkukon a’ német ’s franczia nyelv, 
nem hallani ám ott magyar szót!“ — Midőn ve
télkedő-társunkkal az imádott lányka’ udvarlásán 
lévén, az kendőjét elejti ’s vágytársunk’ fürge
sége a’ felemelésben megelőz bennünket, ’s a’ t.

Hazuchu.

.K  Ü L  Ö N  F  É  L  É  K ’ T Á R  A .

T o j á s k e r e s k e d é s .  A’ tyuktojáskeres- 
kedés, mellyet a’ Francziák Angliában űznek, 
szerfelett jövedelmező; e’ kereskedés még foly- 
\ást nevekedik ’s jelenleg már olíy kiterjedést 
‘nyert, melly csaknem túl csap a’ hihetőség’ ha-

•Szerkezteti H e l m e c z v .

tárin» Hivatalos bizonyítványok szerint az utolsó 
esztendőkben mintegy 60 millió tojás vitetett 
évenként Francziaországból az angolföldre, kü
lönösen London- ’s Brightonba. Ha számitjuk 
most, hogy 12 tojás általában csak 4 pence-n 
(10 kraj ez. pengőben) kél is ott e l, már 83,000 
font sterling (830.000 pengő ft.) summára nö
vekszik ’s ezt Anglia csak tojásért fizeti évenként 
Francziaországnak. A’ vámdij, mellyet az angol 
kormány a’ tojásbevitelért felvett, 1829ben 
22,189 font sterlinget tőn.

K u t y a n e v e l ő  i n t é z e t .  Folyó évi jam 
Isőjén Párisban egy kutya-iskola nyittatott-meg, 
mellyben fiatal kutyák élelmet és szállást (ma
gyarul : kosztot és kvártélyt) kapnak ’s 2— 6 
hónapig minden szép kutyamesterségekben okta
tást \ esznek. A’ négylábú nevendékség’ száma 
jelenleg már 2000re terjed ; a’ tanítási díj igen 
mérsékelt; és egy kutya, melly -6 hónapi rendes 
iskolai pályáját bevégezte, képes leend akármi 
társaságban mint Ma i t  re  d e s  p i a i  s i r  ér
demmel föllépni. ( ’S így maga a’ kutyaság már 
okosabban — ugat). Nálunk, hol az eb (agár, 
kopó, vizsla ’s egyéb ezekkel rokon p. o. pipa, 
paripa ’s t.) világ olly megrögzött. divatu, hogy 
számos földink országunk minden könyvtáriért 
sem adná kedvencz kutyáját , ez lévén bodor 
füstfelleget torlasztó pipa-pampogtatási közben 
örök sarkalatja ’s fűszere minden beszédinek, — 
hihetőleg feles követőkre pártolókra találand e* 
kutyaintézet.

D E M O C R I T U S I  C S E P P .
Egy kisvárosi szíjgyártó egy földes uraság

nak következő árjegyzéket nyujta-be a’ napokban: 
1») N» uraságnak a’ ma g a  l ó b ő r é b ő l  egy 

nagy párnazsákot készítettem 16 ft. 
2 -) Éhez még egy kis párnazsákot 

a’ magam b ő r é b ő l  készí
tet tem - ■- - - 26 ft.

Summa Summarum 42 ft.
Szekrénye»#.

R E J T E T T S Z Ó .
L e g jo b b  s t í lt  k é s z ü l  r a j ta m ;  v é g  n é lk ü l a z  év n ek  
Jobb r é s z é t  j e g y z e m , m e lly  fé n y lő  r e z g e  k a lá ss z a l  
L e n g e t i  h u llá n iit . N é z z  fának  ’s  é g b e  n y u la n d o k .

Lencsét.
A ’ 4 t d ik  sz á m b e li r e jte ttsz ó  : - Z s  e b k  ö n y  v.

*■ Nyomtatja L a n d e r «  r.
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I B R A H I M  B A S A .

Ki századinak történetihez nem hideg, az 
kétségkívül tudni fogja azon legujabb dolgokat is 
napkeleten , mellyek e’ vezér’ nevének föntebb 
fényt ’s kettős érdeket adnak. Mi méltónak vél
tük Ibrahimról e’ következendő idősb vázlatot, 
mellyet egy franczia tiszt (Maison marsai’ tábor
nok-testéből) naplókönyvébe mint szemtanú jegy
zett-föl ’s külföldi lapok már köziének, t. ez. ma. 
gyár olvasóinkkal is ,  noha csak kivonatban, itt 
megismertetni: „Aug. 29kén 1828 —  igy ír a’ 
fennevezett franczia haditiszt — köténk-ki a’ 
koroni tengeröbölben (Golf) nem messze Kala- 
niatá-tól. Másnap reggel főszállásunk mintegy 
két órányira Navarinhoz előre téteték. Ibrahim’ 
basának főszállása Módónban vala ’s a’ közelfek
vő Koron ’s Navarin várakat ’s az egész szomszéd 
tengerpartot elfoglalva tartá. Maison marsai tüs
tént jelenteié neki, hogy aráb sergeivel szálljon 
haj óra’s költözzék-vissza Aegyiptusba, különben 
fegyveres kézzel fog arra kénytetni; ’s mivel hadi 
erőnk mind vizen mind szárazon jóval hatalmasb 
volt ’s így az Aegyiptusiak’ résziről minden el
lenállás sikertelen maradt volna, Ibrahim kése
delem nélkül hódúit a’ felszólításnak. En erre 
parancsot nyerék, hogy az aegyiptusi generál’ 
főszállására menjek ’s tőle valamennyi görög fo
goly’ és rabszolgának, ki csak táborában találko
zik,  szabadon eresztetését kívánjam. — Elindu
lok tehát Módónba ’s oda-érkeztem után min- 
gyárt sietek azon épületbe , hol Ibrahim lakott. 
Itt engem az ő tolmácsa, bizonyos Abro nevezetű 
Örmény, ki több európai, ázsiai ’s afrikai nyel
vet beszélt, igen udvarilag fogadott ’s tüstént 
bezetett Ó magasságának (mint szokás vala ne
vezni Ibrahim basát) lakszobáiba. Én ot gazdag 
öltözetben ’s jól fegyverzetien találám, számos 
fekete rabszolgától vétetve körül. Vánkosokon 
ült ’s kinált, hogy oldala mellett foglaljak helyet; 
erre Maison marsaitól nyert utasításimat eloter- 
jesztém ’s a’ tolmács azokat neki szorul szóra ál- 
taltevé. Ibrahim ugyan ezen tolmács áltál azt adá 
nekem válaszul, hogy ő minden görög férfit ’s

gyermeket, kik az ő vagy arabjainak kezei közt 
vannak, kész kiadni; de a’ ini az asszonyokat, 
illeti , azokat nagyobb részint már katonái több 
év óta feleségül bírják ’s igy legtanácsosabb ’s 
legillőbb volna ezeknek szabad választást enged
ni : hogy t. i. Görögországban akarnak-e vissza
maradni, vagy pedig férjeiket, kiktől már sokan 
magzatokat is szültek, Aegyiptusba követni. —— 
En Ibrahim’ foszállásan kilencz napig veszteglők, 
mi'g a’ szerencsétlen foglyok iránt, kiknek száma 
a hosszan tartó háború alatt az aegyiptusi tábor
ban rendkívül megsokasult, rendbejöhettem. Én 
a’ basa körül naponként néhány órát tölték-el ’s 
itt alkalmam volt kitanulni, hogy ő a’ franczia 
’s olasz nyelvet értette, jóllehet ajakiról e’ két 
nyelven egy szót sem hallhattam. Ibrahim akkor 
mintegy 40 esztendős férfi lehetett; közép ter
metű ’s igen izmos testalkatú. Szemeiből eleven
ség ’s tüzlélek sugárzott elő, arcza himlőhelyes, 
vonalmai szabályosak, de sötétek ’s bennök a’ vad
ság’ bizonyos gyöngéd bélyege mutatkozott. Kö
zönséges öltözete bő ezombruha és szürke posz- 
tóbul félkabát. Fején vörös sipka turbán nélkül’s 
lábain szattyánpapucs. Egyetlen fegyvere, mel
lyet láthaték , egy gyémánttal kirakott tőr volt. 
Vele mulattom alatt nem kévéssé kelle csudái- 
koznom, látván, hogy a’ respublica’ és császár
ság’ idejéből oily híven s pontosan isméri a’ fran
czia táborozás’ egész történetit; sőt a’ mi több, 
hogy minden egyes ütközet’ részes körülményit 
is tudja. Önmagáról mindenkor visszatartózkodva 
’s legnagyobb szerénységgel szólt, minden hiú
ság ’s dicsekedés nélkül beszélé-el nekem a’ 
Mamelukpk ’s Wehabiták ellen viselt hadi dol
gait, mellyekben, mint előttem tudva volt, a’ 
hősi bátorságnak többes példájit adá; mostoha 
szerencsében nem csüggedő lelket ’s jeles katonai 
talentomokat fejtett-ki. Saját szájából hallottam, 
hogy ő csupán fogadott fija Meherned Alinak , 
ki anyját akkor vévé feleségül, midőn ő (Ibrahim) 
még három évű kisded gyermek volt. Ueszédiból 
sejthetém, hogy ő Meherned’ valóságos fijával 
keveset gondol. Ibrahim fáradhatlan vas-szo?-
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galmu ’s munkásságu férfinak bizonyíts magát. A' 
napnak nagyobb részét táborban tölte, hol je- 
lenléte 's vezéri keménysége által tarta rendet 
es fenyítéket, mi is az akori körülmények közt 
nem könnyű feladás volt. Szerencsétlen sergeit 
az éhség majd elemészté; mert a' szövetséges 
hatalmak' fiottáji már több hónap o'ta tőlök min
den élést elzártak; Görögország egészen ki volt 
fogyasztva 's ez már saját lakosit se táplálhatá; 
szóval: a' katonák' minden élelme naponként egy 
marok lisztből állott. Midőn egynap a' basa előtt 
csodálkozásomat jelenteném , hogy rendes kato
nasága olly szép gyakorlattal bir 's közötte olly 
példás fenyíték uralkodik, megvallá egyenesen , 
hogy 6 ezt azon külföldi tiszteknek köszönheti, 
kiket atyja néhány évvel korábban szolgálatába 
vett; jelesül Selves ezredesnek (most Suleiman 
Bey), ki a’ gyalogságot kormányozta, és egy Schulz 
nevű lengyel tisztnek, ki korábban Napoleon alatt 
vitézkedett 's a' császárt Elba’ szigetébe kísérte. 
E’ tiszt képező Ibrahim' könnyű lovasságát. — 
Miután küldetésemnek végire jártam , elbucsu-
cám a’ basától , ki most hasonlóan készületeket 0
tőn az elindulásra. O engem kért, fogadnám sa
játomul egyik aráb lovát, mellyre többszer föl
ülök , ha vele kilovagoltam ; és ő némileg meg
bántottak látszott, midőn ajánlására azon meg
jegyzést tevém , hogy a’ franczia katona-tisztek* 
nél nincs szokásban, ajándékot elfogadni. Néhány 
nappal előbb, mintsem Ibrahim’ szállását elha- 
gyám, levelet kapott Maison marsaitól, melly- 
ben ez őt a' franczia táborba magához reggelire 
hivá. Ibrahim a’ meghívást örömmel fogadá-el, 
nyilt-sziviileg nyilatkoztatván-ki, hogy némelly 
tábori szokásinkkal kívánna megismérkedni. Abro 
tolmácstól 's egyetlen egy rabszolgától kísértetve, 
ki egy inesszecsövet vitt —  a' legszebbet, mel- 
lyet valaha láttam —  érkezők Ibrahim a’ fran
czia táborba, hol is minden katonai tisztelkedeV 
jeleivel fogadtatott ; ő különös tetszésit jelenté 
Maison marsai’ fényes kíséretén, melly ezen al
kalomkor jóval növekedők. Az angol 's orosz 
hajóhad’ vezére is hivatalos volt 's ők számos 
tisztek’ kiséretiben jelentek-meg. Ibrahim enge- 
delinet k é rt, hogy egyik franczia gyalogezred’ 
sorain gyalog mehessen végig, a’ mit is aztán 
különös élénk figyelemmel vizsgált. Néhány köz 
vitézt megszólított: csatolnák-fel iszákjokat, hadd

láthatná a’ benlevő holmit; 's ő szivéből ne
vetett az európai katona-podgyász' sok apróságin, 
mellyek az ő arábjai előtt egészen isméretlen 's 
haszontalan dolgok valónak. Különösen megtet
szett Ibrahimnak a'vadász lovasság; mondá, hogy 
mihelyt Alexandriába érkezend , illy ezredet ü- 
gyekszik állítani; Eaudois ezredes ada neki e' 
czélra két tökéletes formaruhát. Miután a’ tábori 
szemle véget ért, mellynél Ibrahim basának elég 
alkalma volt meggyőződni: milly okosan csele
kedett, hogy Maison marsai’ békés felszólításinak 
ellen nem szegült, az egész tiszti-kar őt a’ sátorba 
kísérte, hol a' reggeli (áejeuner) már készen várá 
a' vendégeket. Ibrahim basa hihetőleg még soha 
se volt illy szép ’s müveit társaságban. Jelen va- 
lának itt az angol, franczia és orosz hajóhad've* 
zérei, Maison marsai 's ennek valamennyi főbb 
tisztje, jelen volt Tolstoy herczeg, kit Pozzo 
di Borgo némi bizománnyal Görögországba kül* 
dött ; gazdag kiséret tengeri és szárazföldi katona 
tisztekből, kik a' külön nemzeti admirálok- ’s 
generálokkal jövőnek. Ibrahim kénye és kedve 
szerint evett 's Mahomed' törvényinek daczára 
a' bortól sem tagadá-meg az illő tiszteletet; mind- 
azáltal folyvást champagneit k é rt, miből azt kö
vetkeztetőm, hogy a’ Törökök ezt a’ Korán ál
tal kevesbbé vélik tilalmazottnak, mintsem egyéb 
szó(ő*nedvet. A’ basa az ő tolmácsa által, ki 
váltig széke mögött állott, veve részt a' mulat
ságban. Neki sok ollyas észrevétele 's megjegy. 
zése volt, melly engem igen meglepett. Sir Pul- 
teney Malcolm, angol tengeri vezér e’ kérdést 
intéző hozzá: mi kényszerítő valljon Mehemed 
A lit, hogy seregeit a’ navarini ütközet után még 
tovább is Morédban visszatartsa? ez egy czélta- 
lan makacsságnak látszik, minekutána a' szö
vetséges hatalmak' rendszabásai őt ineggyőzheték 
arról, hogy a’ török-aegyiptusi flotta’ elpusztul
téval fija többé nem képes magát Görögországban 
fentartani. —  Abro tolmács Sir Pulteney Mal
colm' beszédire élénken figyelt 's azt egy szóig 
híven közié Ibrahimmal. A' basa az admirálnak 
e’ megjegyzését némileg fanyar kedvvel vevő 's 
mihelyt beszédjét az végezte, mondá, hogy Sir 
Pulteney Malcolm azon titkos csomót: miért tar
tózkodnak olly sokáig az aegyiptusi seregek Mo
rééban , talán legjobban képes megfejteni. Az 
admiral e' megjegyzésre egy szót sem válaszola
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’s e’ hallgatás mindenki előtt feltűnő volt. — 
Heiden tengeri vezér el hagyván magát a’ bor’ 
erejetől kapatni, egészen megfeledkezett az orosz 
formaruháról ’s nehány pillanat múlva megnyitá 
ajakit ’s jósló szellemben ezeket monda Görög
ország’ jövendő sorsáról: „Meg fogják látni az 
urak , mi leend Görögország a’ szabadság’ néhány 
évei múlva/ 4 —  Ibrahim tűzzel fordult a’ tol
mácshoz ’s akará tudni, mit mondott az admirál; 
’s erre Abronak parancsoló franczia nyelven a’ 
társaságnak nyilatkoztatná k i: Mint nem csndál- 
kozhatik ő (t. i. Ibrahim) eléggé, hogy egy 
o r o s z  haditiszt itt s z a b a d s á g r ó l  beszél/ 4 
E’ szavakra Heiden admirál egészen meglátszott 
feledkezni, hogy ki ’s milly helyen legyen; ’s 
igen hajiadó volt a’ basa’ észrevételét egy ész
től legyőzhetlen derék kozák-válasszal megczá- 
folni. Dühös zordonságát mindazáltal a’ vendé
gek , kik hozzá legközelebb ölének, leszelidi- 
ték, figyelmeztetvén ő t, hogy Ibrahim itt a’ fran
czia vendégjog’ oltalma alatt áll. Reggelizés után 
a’ basa több franczia tiszttel mulatozott. Midőn 
egy ezredest megpillanta, ki mellén Ferdinánd 
spanyolkirály’ vitézi rendét viselé, kérdezte őt: 
minő diszjel legyen ez, mellyet ő se becsület-Ie- 
gio’ se szent Lajos’ keresztjének nem tarthat?—- 
Az ezredes válaszoló, hogy az egy spanyol vi
tézi rend, mellyet az 1 82 3ki táborozáskor nyert. 
Erre Ibrahim basa a’ nélkül hogy gondolkozzék, 
e’ következendő megjegyzést tévé, melly min
denkit rendkivül meglepett: „Az ember titeket 
Francziákat, a’ nélkül hogy igazságtalan legyen, 
igen nagy fonákságról vádolhat. Ti Görögországba 
jöttetek, hogy e’ szerencsétlen elnyomatott nép
nek, mint mondjátok, szabadságát szerezzétek 
vissza; ’s im még alig múlt hat éve, midőn el
mentetek Spanyolországba, felforgatni ott szabad 
alkotmányát egy nemzetnek/ 4

S  I M  Á  N  D.

E’ név alatt létez Arad vármegyében maig- 
lan egy mezőváros, mellyet a’ régi irók (p. o. 
Oláhi Hungária et Attila) hajdani nyomorék la
kosiről világszerte elhiresítének. Szerintük e’ 
helységet egykor merő vakok, bénák, sánták, 
siketek, púposak ’s egyéb testi nyomorékok 
lakták. Ep termetüt közükbe nem is eresztének. 
Epen született gyermekeiket készakarva nyomoré

kokká tevék. Csak magok közt házasodtak. Eiet- 
módjok vala: vásárokon éneklés és koldulás; 3s 
illyenkor oda volt az egész falu. Minden adófize
tés alul föl voltak mentve. Nyelvet is különöst vet
tek szokásba, mellyet vakok’ nyelvének nevez
tek. 15 36 utón hallgat róluk a’ história. Tőlök 
mehetett által a’ német nyelvbe az úgy nevezett 
S z i m á n d l  társaságnak czimzete is. — —  Ér- 
dekletes tárgy fogna lenni e' lapok’ olvasóira néz
ve : ha egyenesen Simándról, vagy e’ helység’ vi
dékéről valamelly tudós hazánkfia felvilágftást 
nyujtandana a’ felől: valljon találhatni-e a’ mai 
lakosak között e’ béna-status’ valahai léteztének 
akár irás- akár szóhagyománybeli nyomaira? mi 
volt abban a’ valóság, ki által törülteték-el ’s mi 
móddal ’s a’ t.? Mellyeknek megfejtésére hogy ta
lálkozzék minél előbb buzgó hazafi, igen szíve
sen óhajtanok a’ papucskormány miatt is.

N É M E L L Y  V A D K IR Á L Y O K ’ U D V A R I SZ O K Á SA .

Arrakanban a’ császár így czúnezi magát : 
55A. fej ér elefánt’ tulajdonosa, a’ legnagyobb 
f ü l - l e b e n y n e k  birtokosa; Pegu és Bráma’ 
örököse, Bengaliának ura’s meggyőzője tizenkét 
királynak, kik nyakukat lábai alá hajtják.

Avában a’ király hivatja magát Istennek, 
minden királyok’ királyának; menny’ és föld’ 
bátyjának, a’ nap’ öccsének, csillagok’ u n o k á 
j á n a k  (?!), a’ szélvész és hullámok’ uralkodó
jának (csöndes időben) ’s a’ huszonnégy napernyő’ 
(esernyő még nem lévén) tulajdonosának.

Monomotapában így: „Királya a’ holdnak, 
uralkodó minden elemeken, örökös a’ nap’ orszá
gában , p a r a n c s n o k  a’ l e v e g ő b e n / 4 —— 
Test-őrei kétszáz nagy eb ; és ha kimegy házá
ból , három ezer állat kiséri. — Valóságos ál
latkirály!

Ceylonban az alattvalónak nem engedte- 
tik-meg, hogy a’ király előtt megát embernek 
nevezze. Ha kérdi a’ király: ,,Ki vagy te?“ igy 
kell reá felelnie: „én egy kutyának része va
gyok.“ — „Hányad magaddal vagy?“ —  „Az 
én kisded ebeimnek száma —■ ennyi ’s ennyi.“ 
—— így a’ szokás Amboinában is.

Aethiopiában, ha a’ király úját véletlenül 
megmetszi, akkor az udvarnál levő minden tiszt 
köteles hasonlót cselekedni. Ha a’ király szemeit 
veszti, törvénynél fogvásttartozik minden udvari
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cseléd, sőt a’ főváros’ minden polgára szemeit 
kiszuratni. —  De a’ vakoknak ez még nem egyet
len országa.

Boniansban a’ tehénfark l e g f ő b b  az egész 
országban. A’ legszentebb eskü tehénfarkra mon
datik. Ott nem szokás kérdezni: ,,szereted-e az 
embereket ?u hanem: „szereted-e a’ tehene
ket?“ (Igen is!)

Sethos’ vizénél az alattvalók az ő királyjo- 
kat a t y á n a k  híják. Czúne : ,,az emberek’ 
legelsőbbike.44 A’ többitől azzal különbözik vise
letében , hogy homloka körül egy sás-szalagot 
visel, mellybe neki — valahányszor egy jótétet 
visz végbe — mindannyiszor egy egy kis tengeri 
csigát fűznek. ’S az illyen beaggatott királyi é- 
kesítvényekkel számos szekrények telvék. —  Ott, 
kinek érdemei nincsenek, meztelen jár ’s a’ ki
rályhoz közel nem juthat. A’ nyilványos ünnepe
ket szabad ég alatt fillik — annak jeléül, hogy 
a’ nap minden ember’ feje fölött világit. Ki rosz- 
szat követett-el, annak illy ünnepeken jelen 
lennie nem szabad; hanem árnyékba ültetik az 
ollyant, mi'glen az emberiséggel viszont kibé
kült. Midőn az alattvalók közül valamellyik a’ 
királyhoz megyen, így szól hozzá : ,,Egy ember, 
a’ te atyádfia, kíván veled szólani.“ A’ király 
pedig így válaszol: ,,’s a’ te atyádfiainak legi- 
dősbike meg fog téged hallgatni.44 —  Valahány
szor a’ nap fölkel ’s lenyugszik, a’ király népé
vel együtt imádkozik az egekbe: ,,Legelső és 
legfőbbik Lény, ki merő jóság és szeretet vagy, 
engedd , hogy jóság és szeretet által hozzád mi 
is hasonlók lehessünk.44 Ekkor egymást megöle
lik ’s így szól egyik a’ másikhoz : „szeress en
gem, mint én téged.44 —

E G Y V E L G E K .

A’ k is  ór i ás .  Palermóban egy molnárnak 
(neve Palermói Gonzaga Aloíz) egy fiúgyermeke 
van, ki most 3 esztendős és 9 hónapos, és már 
is közel négy lábnyi nagyságú. Testalkata erős 
és izmos; nagy a reménység, hogy iszonyú ter
metté nő ’s imígy Sicziliában az óriási emberek
ről létező régi mesés mondákat megvalósítja. 
Feje hasonlít egy felnőtt emberéhez ’s magán a’ 
férfisodás’ minden jeleit hordozza; szeme nagy

és eleven; nyaka vastag és erős, melle és vállai 
szélesek ’s testének minden tagrészei mértékará
nyosak, csak hasa kevéssé nagy. Bőre nyers és 
eleven színű , arcz-vonalmi kedvesek.

Nem rég Bresciában Mars istennek egy tem
plomára akadtak ’s midőn az omladék-földből 
kiásatnék , Victoriának egy aranyozott bronze- 
szobrára is buktak; a’ művészek ezt tökéletesb- 
nek állítják mindazon szobroknál , mellyek’ bir
tokára Majland, Velencze és Nápoly olly igen 
büszke. Az ásást tovább is folytaták ’s a’ tem
plom most már egészen ki van takarva. Remény
ük , hogy itt még más épületekre is fognak ta
lálhatni.

Nyugoti Francziaországban az idén olly sok 
cserebogár volt, hogy azok egész erdőtéreket lele
veleztek. Kiirtatásukra a’ főtanács Maine megyé
ben 6000 franc jutalom pénzt határozott. Minden 
egy vékáért fél franc fizetteték.

Páriában most egy könyvnyomtató nagy saj
tót szándékozik állittani, hol a’ b e t ű s z e d ő k  
csupa a s s z o n y o k  lesznek; mert ezeknek 
újaik —  az ő állítása szerint —  e’ munkára sok
kal alkalmasbak. (Igen, de mint fognak olly so
káig veszteg-állhatni ’s hallgatni majd ?)

Valaki’ felszámítása szerint Angliában egy 
személy általában véve hetenként 1 shilling (30 
pengő kr.) a d ó t  fizet. —  Csupán a’ czukoradó 
évenként 125 millió francot tesz.

Brazilia’ bányái évenként 800,000 font ster
ling jövedelmet adnak.

E P I G R A M M Á K .
Mi  a ’ férf i ’ é le té n e k  leg k ed v eseb b  fű s z e r e ,
G o n d ja ’ , b a ja ’ ’s  n y a v a ly á ja ’ e lo s z la tó  g y ó g y s z e r e ?
E g y  b ö lc s  e ’ fon to s k érd ésre  ig y  v á la sz o lt  : „ e g y  p ár eső k  ; 

JS  h a  v á g y s z  tu d n i, m e lly e k  a z o k  : a ’ n ó -  e s ó k  é s  a ’
k a n c s ó  k .“

Molnár La jót.

T o lla g i  b á n k ó d ik  v e sz té n  n e je ’ h o sszú  h a já n a k ;
Ú g y  t e s z ,  m in t a ’ k o c s is :  s í n y l i ,  ha  fék e  sz a k a d .

R E J T E T T S Z Ó .
K ét fe je  n é lk ü l sz ó  n in c s ;  lá b á t s z i t t y á i  n y e lv en

F ö lle le d  ; á m d e  sz ó ró s  s z ív e  b a tá rb a  s z o r u lt .
E e z e l  az  em b ern ek  fö ldön  nem  k e llen e  já r n i .

A ’ fe j it  e jtv e  v ilá g -  és n a p o k o zta  h o m á ly .
M . . . . r .

A ’ 4 5 d ik  sz á m b e li r e j t e t t s z ó :  N y á r s .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A L E X A N D E R , A Z  E J  G A R R IC K .

Alexandre Yaltemare (Yaltemare Sándor]) 
párisi íi, ki az első név alatt nálunk ’s Németor
szágban már korábban isméretessé lön, később 
pedig Angol ’s Francziaországban ’s Németalföl
dön olly igen elhiresült ’s nemcsak a’ rajnamel- 
léki válásokban, hanem általányosan a’ némethon’ 
éjszaki ’s déli tartományinak minden nagyobb s 
nevesb helyein (Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, 
Heidelberg, Stuttgard, München, ße'cs ’s t.) olly 
utánozhatlanul adá mimikával ’s hangcsalással 
jeleskedő drámai mutatványit, hogy mindenütt 
rendkívüli taps jutalmazná művészi érdemeit. 
Mindezeknél fogvájónak vélte, róla bővebb s va
lamivel körülményesb tudósítást közleni Társal
kodónk.

Alexander, ki tudományok’ pályájára nevel- 
teték’s azoknak még most is folyvást buzgó ked
velője ’s avatottja, az 18l4ki háborúkor mint 
sebész egy porosz kórkatona-csapattal Berlinbe 
jőve. Az ő hasbeszédnöki (bauchrednerisch) ta- 
lentoma, mimikái előadással párultan , mellyben 
neki mint vagyontalan szegénynek jobb szeren
cse kinálkozék, eddigi pályájáról elvonta s kezdé 
fentebbi tehetséginek hasznát venni. Egy igen ne
mes szándék szolgáltaié egyébiránt erre az első 
alkalmat, úgymint egy előtte egészen idegen, 
szerencsétlen franczia család’ (família) gyámo- 
lithatása. Alexander, ki ekkor még igen fiatal 
ember vala , ISIöben egész 18l9ig mint hasbe- 
szédnök (Bauchredner, ventriloque) beutazá egész 
Németországot, Ausztriát ’s egy részét Magyar 
’s Lengyelországnak is. Jeles talentoma , szerény
sége ’s művészi tisztes czélja mindenütt köztet
szést, közhódulatot nyerének. Igazolják ezt sok 
királyi és herczegi személytől ’s Németország’ 
legjelesb férfiaitól szerzett legkedvezőbb bizo
nyítványok. Ezek veték-meg alapját Alexander’ 
nevezetes albumának (emlékkönyvének), melly 
maga már e’ férfit olly igen érdekessé teszi ’s 
miről alant többet emlftendünk. Göthe már ekkor 
’s igy pályája’ viradtán (Jenában jun. 30kán 
1818) e’ szavakat irá hozzá : „Alexander urnák 
nem vagyok képes világosabban kijelenteni tet
szésemet, mintha az eddig nyert ’s kezénél ta
lálkozó bizonyítvány-irásit, öszvesen teljes hite- 
lüeknek nyilatkoztatom. O maga fogja magát 
ajánlani.“ Művészi előadásinak szerencsés sikere 
a’ fennevezett tartományokban felbátoríták Ale
xandert, hogy a’ kezdett pályát tovább is foly

tassa. Elmene most Németalföldre ’s innét An
gliába. Nagybritanniában, azaz Angliában, Skó- 
tziában ’s Irlandban hat éviglen mulatott ’s itt 
győzedelmeket ülle többeket ’s nagyobbakat, mint 
akárhol ’s akármi más művész. Azon tehetségén 
kivül, mellyel a’ legkülönbözőbb szólejtést vál
tozó arányzat- ’s távolságban előteremti, még 
rendkívüli mimikái talentommal is bír ’s korra , 
nemre, sorsra, termetre ’s a’ t. bármint külön
bözőszemélyeket olly meglepő gyorsasággal ’s á r 
változással utánoz, hogy rögtön az emberi kép
zelet előtt merő bübájnak Játszik. Angliában, 
hol angol nyelven adá művészi próbáit, egy estve 
mintegy negyven külön charaktert utánzött. A’ 
journalok, még a’ legolvasotlabbak is, mint p. o. 
a’ „Times“ nem győzék őt magasztalni ’s művészi 
hirét a’ legtávolabb világrészekre terjeszteni. 
Albuma e’ tekintetben meglepő vonásokban gaz
dag. A’ legjelesb irók, koltészek ’s más hires fér
fiak nyilványos tiszteletet bizonysának iránta ; 
közönségesen „uj Garrick“nak nevezek; előadá
sai számtalan réz- ’s kőmetszetekben hordatának 
szerte ’s a’ legérdekesb anekdotonokat beszélik 
e’ var áz s l ónak  művészi életéből, ki hajdan 
irgalom nélkül a’ szent inquisitio’ egyik áldozat- 
jává lett volna, ha valahogy annak hatalma alá 
kerülhete. Ama’ számtalan hódulatok közül, mel- 
lyeket Nagybritanniában hosszabb tartózkodta 
közben nyert, csak egyet említünk, melly a’ ne
vezetes album’ áltforgattakor szemünkbe tűnt ’s 
véleményünk szerint mindenkor élénk érdekű ma- 
radand. Alexander meglátogatá Scott Waltert 
abbotsfordi híres mezeilakján ’s ez következő ver
seket irt emlékkönyvébe:

T O  M O N S IE U R  A L E X A N D R E .

O f y o r e  in  o ld  E n g la n d  it  w a s  n o t th o u g t  good  
T o  c a r r y  tw o  v isa g e s  u n d er on e hood  ■,
W h a t  sh o u ld  fo lk s  s a y  to  y o u ,  w h o  h ave  fa ces  su ch  p len ty , 
T h a t  from  u n d er  o n e  h ood  y o u  la s t  n ig h t sh o w  d as tw e n ty  ? 
S tan d  fo r th  arch  d e c e iv e r !  and t e l l  u s ,  in  t r u th ,
A re  y o u  h an d som e or u g ly ?  in  a g e ,  or  in  y o u th ?
M an , w o m a n  , or  ch ild  ? or a  d o g  , or a  m ou se ?
Or a re  y o u  , a t o n c e ,  ea ch  l iv e  th in g  in  th e  h o u se?
E a c h  l iv e  th in g  d id  la sk  ? ea ch  d ead  im p lem en t to o  !
A  w o r k -sh o p  in  y o u r  p erson  —  s a w , c h ise l  and s c r e w  ? 
A b o v e  a l l ,  a re  y o u  one in d iv id u a l?  1 k n o w  
Y o u  m o u st b e ,  a t th e  le a s t ,  A lex a n d re  and Co.
B u t  1 th in k  y o u 'r e  a  troop , an a ssem b la g e  —  a m ol —
A n d  th a t 1 , as th e  s h e r i f ,  m u st ta k e  up th e  j o l ;
A nd  in ste a d  o f  r eh ea rs in g  y o u r  w o n d ers  in  v e r s e ,
M u st rea d  y o u  th e  r io t - a c t ,  and b id  y o u  d isp erse !

A b b o tsfo rd  2 3 . A p r il 1S24. W a lte r  S co tt. ]
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(Ó A n g liá b a n  e g y k o r  ro szn a k  ta v ta ték  
Ivet a r c z o t  fed n i e g y  k a la p p a l ; 
l lü la d  so k  a r c z u r ó l m it m on d jon  a ’ n e'p ,
M id ő n  h ú sz a t  m u ta ttá l e g y  a ló l?
F e le lj  fő á rm á n y o s ! ’s v a lld d -m e g  h ív e n :
S z é p ,  rú t v a g y  é?  a g g  é v a g y  if jú  ?
S zó lj  fe'rli ? a s s z o n y ?  g y e r m e k ?  e b ?  ege'r?
’S  e g y s z e r r e  m in d en  é lő  h á z iá l la t  ?
M it  k é r d e k :  é lő ?  m in d en  h á z i p o d g y á sz  !
M ű h e ly ,  f ű r é s z ,  v é ső  a zo n  a la k b a n  ?
E g y  lé n y  v a g y  é ? m ondd , én  tu d o m  b iz o n n y a l  
T e  A lex a n d er  v a g y  és —  t á r s a i ,
E g y  cz im b o r á s  c sa p a t ’s lá z g y ü le v é s z  —
’S íg y  t is z te m e t  ten n em  k e ll  m in t b író n a k  * )
’S c s u d á id ’ v ersb en  ism é te z g e té s i  h e ly t t  a ’
L á z -a c tá t  o lv a sn o m  ’s p a ra n csla n o m  : O szo lj s z é t ! )

Alexandert azonban művészi talentoma nem. 
csak érdem- ’s becsülettel gazdagítá, hanem ké
nyelmes életre is bő forrást nyita. JVIilly tömér
dek pénzt vőn-be Alexander Nagybritanniában , 
bizonyítja csak azon körülmény is, hogy ő ? ki 
gyakran egész művészi jövedelmét jótékony czé- 
lokra forditá, mint p. o. legutóbb Parisban a' ki
bujdosott Lengyelekre 100Ü louisdort, Dublinban 
tartózkodta közben csupán a’ szegények’ szá
mára 94 ezer francot gyüjte ’s ada. ’8 így azon 
művész , ki szegénységgel küzdve kezdé pályá
já t, vagyonos gazdag férfivá lön. Must nagy 
háza van Párisban, ehez közel egy szép mezei 
lakja, különféle érdekes nuígyüjteményekkel; itt 
lakik közönségesen ’s mint valamelly angol lord 
— hitvese’ és szolganép’ kíséretében — utazik 
saját nagy hintájában külön postalovakon; nem 
mint a’ mi szegény szertekalandozó vándor beduin 
színjátszóink! — Alexander NagybritanniábóJL 
Francziaországba tért vissza ’s 1827 óta Párisban 
’s az ország’ minden nevezetesb városiban ugyan
azon dicsőséget aratá. Innét kirándult (1829ben) 
Svajczba is, név szerint Genf, Lausanne, Basel 
várasokba ’s a’ t. ’s Németországot is újra meg- 
látogata az alta!, hogy Basel ’s Carlsruheba jött, 
Miután illy módon egész Francziaország csudálta 
művészi ügyességét, hasonló szerencsével újra 
Németalföldre ment ’s innét most tizenhat évig- 
leni távoliét után művészetének első nézőhelyét 
Németországot ’s hazánkat Pozsonyt ’s Budapestet 
másod Ízben látogatá-ineg, hol is az ő mimikái 
előadásit, mellyekben azóta magát rendkívül tö
kéletesítő , egészen újaknak tekinthetni.

Mindazáltal nem csupán a’ művész az, ki 
minket Alexanderben érdekel , még inkább sze
rethetni benne az embert, ha vele közelebb is
merkedünk. Alexander igen egyszerű, szeretetve 
méltó ’s igen müveit szerény férfiú. O mindenütt, 
mint elénk, tartomány-nyelv- ’s népvizsgáló uta
zott; ő a’ művészetek ’s tudományok’ legbuzgóbb

*) S c o tt  W a i t e r ,  m űt tu d ju k , a z  ő m egyc'je - v a g y  k e 
rü le téb en  főb író ! (S h e r if )  t i s z t e t  v ise lt .

barátja, egyszersmind nagy ismerője. Bizonyítja 
ezt az ő könyv- kézirat- pénz- kép- rajzolat- ’s 
rézmetszési gazdag gyűjteménye. Irlandban igen 
jeles isméreteket gyüjte az irlandi népről ’s en
nek nyelvéről főkép a' gaelről. Francziaország- 
ban, még pedig mindenütt az eredeti helyen, 
csaknem valamennyi város’ történetét megszerző, 
melly első, legjobb forrásul szolgálhat az ország’ 
közönséges történetihez. Épen így szerze magá
nak minden városban, hol megjelent, hasznos, 
érdekes isméreteket a’ könyvtárokról. Személyes 
ismeretsége Európának legjelesb tudósival’s ama’ 
kedvező nyilatkozások , mellyeket ők e’ művész
ről hozzá irt leveleikben tevének, eléggé igazol
ják ; milly érdekes és ritka ember — Alexander. 
Ezek adunak tulajdonlag léteit Alexander’ albu
mának (emlékkönyvének). — Alexander t, i, csak
hamar azon gondolatra jött, hogy a’ mostankori 
legjelesb személyek’ kézirásibói egy autographon- 
gyiijtemény’ alapját vesse meg; egy idea, mellyet 
olly híven , állhatatosan ’s ügyesen nyomozott ’s 
követ, hogy gyűjteménye már jelenleg több ezer 
illy autographont számlál ’s azt maga nemében 
egyetlennek nevezhetni. Mert hol van olly gyűj
temény, melly két ezer eredeti kézírással ’s fac 
simile-vel dicsekhetik azon korszakból ? Itt egy 
kisded tárban látjuk együtt német, angol, fran- 
czia, hollandi ’s több egykorúink’ legjelesbeit. 
Mi itt fontos és érdekes , velős és lelkes jegyze
teket találunk, többnyire Alexanderre magára 
alkalmazva és saját kezeikkel írva. Itt nyugszik 
király és demagóg , herczeg ’s csöndesen eszmélő 
tudós, buzgó protestáns és hitvallása mellett 
lángoló katholikus ; royalista, republicanus ’s 
juste milieu’ embere; hires bajnok, költész és 
művész ’s t. e. békében egymás mellett. A’ mos- 
tankornak egész története az ő különféle elágzá- 
siban ’s meglepő várakozásiban halad itt el gyor
san ’s futólag mellettünk. Egy egész világ tárul 
élőnkbe. Csak néhányat legyen szabad a’ sok je
les név közül itt kijegyezni, a’ mint azok az al
bumban tarka változattal előtűnnek: A’ porosz, 
szász, szardíniái király ; az orániai hg, August 
Károly nagyhg ; Bernhard szász-weimári mostani 
nagyiig; sok más herczege Németországnak kü
lön haladó rendben; közöttök Lafayette az ősz 
republicanus, Mauguin , de Potter ’s a’ t. dema
gógok. A’ tudósak’s tudományok’ képviselőji kö
zül : Eschenburg , Blumenbach , Olbers , Gries , 
Mertens, Becker, Jacobs, Tromsdorf, Jacquin, 
Y ogt, Osiander, Himly, Alibert, Dubois, De- 
candolle ’s a’ t. A’ generálok közül: Blücher, 
Schwarzenberg, Wrede, Petit (kinek Napoleon a’ 
gárdáit illető búcsucsókot adá) , Gourgaud (kö
vetőtársa számkivetésben) , Emil hesseni hg ; 
Klenau, Kalkreuth, Corbineau , Fabvier ’s a’ t.
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A’ tudósak ’s költészek közül: Goethe. Lamar
tine, Delavigne, Moore Tamás, Scott Walter , 
Roscoe, Chateaubriand, Bilderbeck , Zschokke, 
Bonstetten s a t. A' nemes, széplelkü asszonyok 
közül: lady Morgan, miss Edgeworth, madame 
Tastu, Panckouke, Desbordes Valmore,mad. Gen- 
lis ’s a’ t. Lafitte banquier ’s volt minister, Con
stant Benjamin szonok, Souzzo hoszpodár; a’ szín
művészet képviselőji: Talma és Duchesnois; Crois 
hg ’s ersek , Rohan hg kardinál ’s érsek ; a’ hires 
Haftner Strassburgból ’s a’ yorki protestáns er
sek ; azután ismét számos ersek, püspök ’s jeles 
pap a’ kath. valiásu Irlandból, közöttük a’ ka- 
tholikusok’ vedlője O’Connel Dániel; Mehmed 
A li’ aegyiptnsi basa’ kanczellárja (török nyel
v en ); a’ diplomaták közül: Talleyrand, Metter
nich , Hardenberg, Buol-Schauenstein , Münch- 
Bellinghausen, Nagler s a’ t. A’ belga revolutzio- 
beli ferliak : Merode, XIV. \  ilain, Niellon ’s a’ t. 
hiv Hollandiak közül ; van Manen legelői, Sán~ 
dór császár’ nevelője Laharpe, Xdik Károly ’s 
Berry hgasszony’ udvartisztjei, kik Alexandert 
a’ Bourbonok’ részéről dicséretek- ’s kegyjelek, 
kel halmozók; továbbá Radzivil hg, Brühl gróf, 
Kamptz, Wieland ezredes ’s a’ t. — Sajnáljuk, 
hogy e’ lapok’ szűk köre miatt azon sok elmés 
jegyzet ’s költői virág közül , mellyeket e’ vagy 
ama’ hires személy Alexander’ albumaba mint gaz
dag tárházba letett, többfélét nem közölhetünk; 
csak a z t , mit a’ német ’s franczia literatura’ két 
Nestora : a’ 84 évű Bonstetten C. ’s a’ SÍ észt. 
Genlis asszony oda leírtak, kívánjuk itt kijegyezni,

„II est rare dans le monde de tronver un enclianteur, 
mais étre c.ent enchauteurs rémi is dans u ije personne 
n’ appartient qu’a Monsieur Alexandre.“ (Ritkán találhatni 
e’ világon e g y  büve'szt— (hájnokot— de száz bűvészt 
egjesítni egy személyben csak Alexander ur* tulajdona.)

„Minden művészetnek, nielly az ember5 tehetség-kö
rét szélesbiti, meg van saját becse ’s azt szép diadalnak 
tekinthetni.“

Genf. n.Qv, 29ke'n 1829, C. v. Bonstetten.

Laissez aux bossus, aux difformes 
L’art de prendre diverses formes,
Les pauvres malheureux ne peuvent qu’y gagner ; 
Mais vous perdez tout á changer.
11 est vrai, vos metamorphoses 
Sont de bien étonnantes choses,
Elles font rire; cependant 
Lorsqu'on piait naturellement,
Pourquoi se donner la torture 
Pour gátér sa voix, sa figure?
Pourquoi ne pas rester (tout le monde le dit)
Tel que la nature vous fit ?

18. juillet 1827. D. Ctsse de Genlis.*)
(Ilátpúposak ’s formátlanoknak 
Hagyná Ön az alak-váitoztatást;

?) Ö maga csak nevét irta reszkető '.ezzel alá, a’ verse' 
két toll alá mondván.

Csak e’ boldogtalan szegények 
Nyerhetnek így ; Ön mindent elveszít.
Való , Önnek tundérkedési 
Igen bámulhatandó tünemények;
Kaczajt okoznak; mindazáltal 
Midőn tetszünk természetünkleg is ;
Mit ér szóhang- ’s alakferdűletekkel 
Magat kínozni? Ön mért nem marad 
Ollyan (mindenki mondja ezt)
Miilyenné a’ természet alkotá ?)
’S a’ jó Genlisnek nincs is van is igaza. 

Alexander’ előadásai rendkívüliek, azok csudá- 
lásra ragadnak ; ő Ovid’ áltváltozásit megvalósí- 
tá ’s a’ költészektől uj Proteusnak és színházi 
Lavaternek neveztetett; még is bennünket, ha 
vele ismérkedheténk, saját személye csaknem 
még inkább érdekel. Mi a’ hires művészről mind 
ezen itt közlött adatokat eredeti irományokból 
vevők, vagy élő beszédből mint fültanúk gyűjtők. 
Ennél fogva nincs gyanú ezekben semmi hiú hír- 
sovárgásra ’s túlságos művészi kérkedésre Alexan
der’ résziről, ki épen nem enthusiasta.

Albuma nem csupán német, angol, franczia 
’s hollandi nyelven irt elmés jegyzetekben gaz
dag , vannak abban irlandi, frisiai, mongoli ’s 
török emlékvirágok is. Mi az utolsót vagy Me- 
hemed Ali kanczellárja írását illeti, ez (a’ kan- 
czellaf ). i. ki alatt a’ Párisban] mostan nevekedő 
egyiptusi ifjak állanak) parancsot von urától, 
hogy ha Párisban vagy általában Francziaország- 
ban valami különösen nevezetes kerülend elő, őt 
(A lit) erről azonnal értesítse. A’ kanczellár je
len volt az egyiptusi ifjúkkal Alexander előadá
sin ’s a’ mit lá tott’s hallott, úgy elragadá, hogy 
azon írást csak hamar basájához küldé Alexan
driába. () tudósítja urát napkeleti sztílben, hogy 
ama’ sok nevezetesség közül , mellyekkel a vi
lág fővárosa, e’ minden tudalom ’s művészet gyüj- 
teménypontja (mint Párist festi) bir, Alexander 
egészen különös említést érdemel; pnost leírja 
egy pontig, a’ mit látott s hallott s végre igazi 
napkeleti szellemben illy megjegyzéssel rekeszti 
levelét: ,,e’ föstés csak olly hasonlatban áll a’ 
valóval, mint parányi vízcsepp az Oczeánnal. A’ 
kanczellár e’ levelet, mellyet az Aegyiptusi ba
sához küldött, másolatban áltadá Alexandernek 
’s egy hiteles franczia fordítás van nozza mellé
kéivé.

Alexander szándékozik a kézénél levő au- 
tographokat, mellyek tarka vegyületben egymás 
mellé, fel ’s alá vannak tapasztva, ’s már egy 
nagy folio-kötetet tesznek, rendbe hozni, mind
egyikhez a’ szerző arczképét ’s rövid életrajzát 
mellékelni ’s pompásan egy egészbe köttetni. 
Hogy e’ szép szándék valósulni fog, Alexander 
állhatatosságától ’s tudományokhoz bizonyított 
vonzalmától méltán reménylhető. Az angol, né-
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m et, franczia ’s hollandi kritikák gyűjteménye, 
niellyek Alexander játékit tárgyazzák, a’ képes 
előadásokkal együtt egy másik szintúgy vastag 
folio-kötetre terjed ’s művészi mutatványiról igen 
érdekletes áltnézetet nyújt.— Az ő könyv- kézi
rat- emlékpénz- kép- ’stb. gyűjteményiből — mint 
igen természetes — csak igen keveset hordhat 
magával; de már e’ kevés is eléggé mutatja a’ 
művészetek’ értelmes, buzgó barátját, és sej
teti : milly gyűjteménnyel dicsekhetik mezeilak- 
ja Páris mellett.

Ámbár Alexander nem most lépett először 
Pesten fel és számosán vannak iker városink’ fa
lai közt, kik pályája’ kezdetkoráról még emlé
keznek: a’ nagyobb közönségre nézve mindazál- 
tal egészen uj tünemény volt isméti megjelente — 
a’ mit nagyítás nélkül mondhatunk. O jelen mű
vészi tökéletesültének mértéke szerint épen olly 
egyetlen, mint maga azon művészet is, rnelly- 
nek ő talentomit áldozá. Az utóbbira nézve igen 
bajos — illő , alkalmas és egészen kimerítő nevet 
találni; azért a’ bel- ’s külföldi tudósítók, kik 
Alexander úrról értekezének, csak általányos és 
körüliratos jegyzetekkel éltek. O maga talalá fel 
e’ művészet’ nemét ‘s azt a’ tökély’ olly magas 
fokára is emelé, hogy nem félhet vetélkedő v. 
versenytársaktól. A’ h a s b e s z é l é s  szorosb ér
telemben az őjobb ’s fentebb művészeti fogalmát 
nem elégité-ki ; az mulattató, meglepő ugyan, 
de a’ való Ízlés vele állandón nem egyesülhet; a’ 
mimika,noha alkalmazatiban határtalan,még is 
sokszor untat egyedül, mivel finomabb nuanceit’s 
fordulatit a’ nagyobb közönség’ fogalma nem sejti; 
a’ s z i nmüv és z e t egyesíti mindkettőt, ’s mind
kettőnek egyszersmind vásznot ad azon szingaz- 
dag képhez, melly érzékinket olly csudásan mu
latja ’s gyönyörködteti. így jövének ez állaték- 
részek’ hármas egyvelgéből ama’ művészeti mu
tatványok elő, mellyek több év’ folytában a’ mű
velt Europa’ nagy részét álmélkodásra készték 's 
mellyek az ő nagy tehetségű szerzőjüknek mara
dandó nevet igéinek. E’ művészi mutatványok’ 
részleti(details) nem alkalmasok hírlapi (journali- 
stikai) közlésekre, mivel azon meglepőt ’s csaknem 
megfoghatlant, mellynél a’ szem- ’s fültanu-ér- 
zékek olly nagy szerepet játszanak, tollal híven 
nem irhatni-le. — Alexander nyelvtalentoina az 
Angol szót igen kis idő alatt tanulá-meg és cso
dálatig sajátjává tévé. John Hull (angol köznép) 
örömittasan tombolt a’ Franczia’ ügyességén , ki 
folyvást a’ legízesb tréfákat egészen a’ hajósnép’ 
ínye, ajka szerint tálaló elébe, ’s az angol, scott 
’s irlandi hírlapok nem sokára nem győzték ma
gasztalni a’ művészt eléggé. Hat évig aratott ő

imígy dicsőséget és pénzt, ’s teljes igazzal mond
hatjuk: szeretetet ’s becsülést is a’ három egye
sült királyság’ minden rendei ’s osztályinál. Ha
sonló kitüntetést nyere saját honában is. Paris
ban úgy , mint Francziaország’ minden neveze- 
tesb városiban, mellyeket egymás után látogata- 
meg. Illy érdemméltatólag fogadó őt Hollandia 
is, valamennyi német város, mellyeken ’s Bécsen 
keresztül hozzánk jött. Kevés utazó művész bio- 
graphiáji mutathatnak olly meglepő példákat, mint 
Alexander’ remek pálya-cyclusa ’s ámbár igen jól 
tudjuk, hogy művészeti bírálatnak illy mellék 
dolgokhoz kevés vagy semmi köze ; mindazáltal 
nem titkolhatjuk örömünket el illy szép ’s külö
nös ritka példányon, hol művészet ’s művészi 
élet illy szép czélt "s fokot éré ’s hol a’ termé
szettől nyert értelmi tehetségek illy öszhangzó 
kifejlődtükkel egyszersmind a’ szív annyira ne
mesült, hogy jóltevőség ’s önáldozattal a’ szen
vedő emberiség nyomorait enyhítse ’s illy tettek’ 
érzetiben találjon csöndes jutalmat.

Alexandernek minden bizonnyal testvér fő- 
városinkra is mindenkor édes leend visszaemlékez
ni; mert ő nálunk általányos köztetszést nyert, 
valamint ritka mimikái tulajdoni ’s mutatványi 
(mellyekben ő csupán maga egymás után 5, 6, 7 
különféle legkülönbözőbb természetű szerepet ját
szott franczia ’s német nyelven , utolsó föllépte
kor néhány kiejtésig magyarul is) kellő méltány- 
l atot , úgy személye minden társas föntebb kör
ben is legszívesebb fogadtatást. De mi sem feled- 
jük-el azon férfit, ki mint mű v é s z  minket bá
mulatra birt ’s mint e mb e r  sokoldalú tudomá
nyos művelődése, nemes gondolkodása ’s cselek- 
vényi által mindazoknak, kik őt közelebbről meg- 
ismerék , szivét illy k is idő alatt is olly nagy 
mértékben vala megnyerni képes.

APHOItISMÁK \S ÖTLETEK.
Az életet közönségesen utazáshoz hasonlít

ják, majd vizen , majd szárazon. Ámde a’ g ő z  
hány hajót, hány postát hajt! Valljon helyes e 
még a’ hasonlatosság?

Az élet húrjáték ; — férfi a’ vastag, asszony 
a’ vékony húr ; — hang-egyeztető kulcs az érte
lem ; a’ jegyek: egy esség és szerelem ; a’ textus; 
öröm és fajdalom.

R E J T E T T S Z Ó .
Négy elsője ital; három végsője vagyonnal

Rakva, de becs kettő, bárha szúr és ragad is.
Mellék étek egész, de vigyázz, mert csíphet is ollykor. 

Első tagjából fő az egésze — hihedd !
Kúrolyvárról.

A’ 46dik számbeli rejtettszó: S zá rn y .

•Szerkeztet  ̂ H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ S Z E L L Ő K  EZ.
C/.ipruszok5 enyhe szele!
Ali! vegyed árva fohászom,
Szállj nyugot-egre vele,
Mondd, hogy ale'lva csatázom.
Súgd az öröm-ligeteknek,
Hogy veled itt epedek,
’S bdke-malasztu egeknek 
Tájira nem mehetek.

Súgd hogy áléit kebelem 
Nyög — rokon-ölre hevülten,
’S a5 kínokat nevelem 
Vágy5 özönébe merülten —

* Miglen üvöltve dühében 
Ellep az éjjeli vész,
’S marczona förgetegében 
Láng szivem itt elenyész.

’S majd ha halál5 keze már 
Hant5 fenekére lezára 
Szállj-le sóhajtva kopár 
Sírlakom5 árva porára,
Hints-le világtalan halmam’
Ormira zöld koszorút ;
’S hogy ne riassza nyugalmam’
Verd-el az éji borút.

így szelíd álmon el-ül 
A5 jelen óra5 siralma,
Rám deli fénybe derül 
A5 hideg éj5 birodalma;
Testem5 ölelve takarja 
A5 nefelejtses orom,
’S bú5 komor arczu viharja 
Nem lepi néma porom5!

V ik a r y  E lei-.

A5 CS. POLYTECIINICLM BÉCSBEN.

A ’ dicséretes és fölötte hasznos polytechni- 
cum vagy mű- ’s mesterségtudománybeli intézet’ 
alapítását illető tanácskozások még 1810be es
nek ; azonban az akkor szükségessé vált financz- 
reform más irányt adott a’ dolognak, míg végre 
Ó Felsége kedvezőbb körülményekre hagyni pa
rancsold e’ nevezetes ’s már rég óhajtott tárgy
nak minden félbeszakadás nélküli csöndes s erett 
megfontolatra vételét. A’ status* és conferéncziai

tanácsos báró ktifft’ mély belátása kiterjedt 
sokoldalú isméretei előtt nem maradhata ezen 
intézet’ fontossága elrejtve, mellynél fogvást az 
egészt buzgalommal ’s dologértéssel alapítani ’s 
létre jutni segíté. Ezen férfiú’ sikeres fáradozási
nak köszönheti ez intézet nagyobb részint jelen 
diszlő állapotját. 1815ben csatoltatott a’ poly- 
technicum-intézethez a’ real-akademia is, mint 
annak egészítő (integrirend) része’s IS 16 oct. 
14kén tévé föls. Urunk e’ pompás épület’ talp
kövét ünnepélyesen le. A' bejárási csarnok alatti 
talpkő’ üregibe záratott a’ divatozd pénzfajokon 
kívül több emlékpénz is ’s egy pergamen-tekercsen 
a’ Császár’ következő fontos szavai: „Iparom’ 
emlékéül az ausztriai birodalom’ minden rendei 
közt a’ tudományos felvilágosodás’ terjesztése ’s 
különösen kedves és hű polgárim’ köz műveltsé
ge’ előmozdíttatása végett saját kezemmel tevém 
e’ talpkövet le, oct. 14kén 1816.“ Ezen ünnep’ 
hála-emlékezetéül, fentartja az intézet azon ezüst 
kalapácsot , kalánt, mészföveny-ládát ’s iró-esz- 
közt maiglan, mellyet a’ Császár ez alkalomkor 
használt.

Az épület boltozatos földszinti emeletből 
áll,  mellynek magassága 17 láb ’s ezentúl két 
emeletből; az elsőnél a’ termek 1 5 , másodiknál 
14 lábnyi magasok. Hossza az épületnek 66- öl. 
Közepén a’ fő-bejárás feletti terem két emelet
nyi magasságú. Ennek ablakai előtt van egy, hat 
jóni oszloprendü sétahely (Peristyl). Ezek alak- 
csoportozatot tartanak. Ezen szemlélhetni az 
ausztriai geniust, annak oldalán Minervát, egy 
agg-őszt (Greis), ki két nevendéket állít a’ genius’ 
elébe; két nő-alakot a’ szorgalom’ (Industrie) 
példázatival , egy folyamistent (Flussgott) , egy 
a’ történetet ábrázoló asszonyalakot 1815 év fel- 
irásu táblával ’s végre a’ természettudomány’, 
földmérés’, kereskedés’ jelképeit. E’ csoportoza- 
tot Klieber József akadémiai tanácsos és szobrász 
készité igen jelesen. Ez alatt következő felírás 
olvasható aranybetükben: ,,A’ kereset-szorgalom’, 
polgármüvek’, kereskedés’ hatosaganak, terjesz
tésének , nemesítésének!.Ferencz.4, — Az épület’
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homloka hét félmagaslata vagy emelkedetü alak 
által van diszesítve imént nevezett Kliebertől ; 
ezek az építő mesterség, erőmű-tudomány, phy- 
sika ’s chemica, műtudomány, a’ történet- ’s 
földleírás’ ’s végre a’ kereskedési tudományok’ 
példaképeit (ábrázolatit) foglalják magokban. Az 
épület’ deszkatetőzete (Bohlendach) nagy, sza
bad tért környez, mellyet teremül használnak. 
A’ közép csucsalék’ vagy ugralék’ (Risalto) fedele 
alatt levő , 12 ölet foglal négyszögben (Gevier
te) ’s felülről nyeri világosságát. Alap-rendeleti 
szerint ez középponti képezőintézetül alkottatott 
a' kereskedésre ’s mesterségekre; minélfogvást 
csélja a’ neki alapul szolgáló tudományos ismé
ret eket miudenfelé terjeszteni ’s rendesen okta
tott nevendékeket ’s férfiakat képezni, kik azu
tán képesek legyenek minden jobbítást ’s uj ta
lálmányt a’ műhelyekre árasztani ’s azokat emel
ni ; mivel csupán ezen mód által mozdítatik elő 
a’ nemzeti ipar vagy szorgalom minden alapjai
ban (Grundlage) ’s lehetnek közdivatuakká a’ 
hasznos isme'retek.

Mint oktató-intézet a’ polytechnicum két 
osztályú: 1 •) a’ kereskedési (cornmercielle), 2.) 
a1 műtudományi (technisch) ; az elsőben azon 
tudománytárgyak adatnak-elő , mellyek a’ keres
kedési foglalatosság ’s hatáskor’ alapos művelt
ségire szükségesek, második a’ physikai ’s ma- 
thematikai tudományokat körpye/.i, mellyek a’ 
foglalatossági ágazatok’ technikai végrehajtásit 
tárgyazzák. Azon első isméreteket, mellyeket ez 
érintett osztályok’ illető szakasza megkíván , az 
Intézettel egyesített ’s úgy nevezett real-iskolaban 
szerezhetni-meg, hol két évi folyamat alatt a’ kö
zönséges polgári műveltséghez szükséges tudo
mánytárgyakat terjesztik elő. Illy készítő tudo- 
mánytárgyak a’ real-iskolában: a’ vallás, gyakorla
tok a’ szép írásban ; a’ német-nyelvtudomány és 
toll (stylus) , az elemi mathesis, földleírás, pol
gári ’s természethistoria, rajzolás, olasz "s fran- 
czia nyelv. —  Az erre következő kereskedési 
osztály, az egyetemi kereskedési tárgyak’ végbe- 
hajtatásira kivántató fensőbb tudomány tárgyak
kal foglalatos; illyenek : 1.) a’ kereskedési ’s le
velezési tol l ;  2.) a’ kereskedés-tudomány; 3.) 
a’ kereskedésbeli- ’s váltójog (Wechselrecht); 
4.) a’ kereskedési számvetés; 5.) a’ kalrnári 
könyvjegyzés; 6.) a’ kereskedési földleírás; 7.)

a’ kereskedés történeti; 8.) az áru- vagy portékais
me (Kunde). A’ műtudományi osztály a’ physikai ’s 
mathematikai tárgyakat környezi a’ mesterségekre 
’s azon köz ’s privat foglalatosságokra illesztőleg, 
mellyek ezek’ igaz isméretein alapulnak. E’ tu
dományi ágazatok következők: 1.) az egyetemi 
technikai chemia ; 2.) a’ különös chemiai ’s tech
nikai ágazatok ; 3.) a’ természettudomány ; 4.) 
a’ mathematika; 5.) az erőmű-tudomány ; 6.) az 
alkalmazott földleírás; 7.) szárazföldi ’s vízépí
tés ; ’s 8.) a’ műtudomány. A’ cursus három é- 
ves. —  A’ real-iskola’ mindkét osztályában a’ 
közönséges iskolai fenyíték áll, azaz: minden 
tanítvány köteles az ott előadott tárgyakat hall
gatni. Fölvételre alkalmasok, kik már a’ 13dik 
esztendőt elérték ’s a’ főiskola’ 4dik osztályán 
áltmentek, vagy is az ottani vizsgálatról bizony
ságleveleket mutathatnak. A’ próbatételek (Prü
fungen) közönséges helyen tartatnak az intézeti 
épületben ’s ezekről adatnak bizonyságlevelek. 
A’ real-iskola egy másodigazgató’ feliigyelése 
alatt áll; van ezenkívül 10 rendes tanítója ’s 3 
rendkívüli, kik a’ diák, cseh és angol nyelv
ben adnak oktatást. A’ kereskedési ’s tech
nikai osztályban a’ Polytechnicumnál azon aka
démiai rend áll, melly szerint kiki csak azon 
tudományi ágazatot (Fächer) , melly neki a’ ta
nítási cursusra nézve szükséges vagy hasznos, 
tehát egyes tudományokat is tanulhat. Minden
kinek előmeneti próbatéte az illető tanítók, igaz
gató ’s két vizsgáló biztos előtt történik a’ cur
sus’ végével. A’ kereskedési ’s műtudományi 
osztályba fölvétethetők azok, kik az Intézet’ má
sodik készületi osztályát (Vorbereitungs-Classe), 
vagy a’ tartomány’ real iskoláit szükséges bizony
ságlevél mellett végzék, vagy pedig megkivántató 
isméreteiket próbalat által mutatják-meg. Alkal
masok ezentúl erre azok is, kik a’ gymnasiurai 
osztályokat jó bizonyságlevél mellett végzik; 
végre azok is , kik a’ philosophiai osztályt tanul
ták, de megkivántatik, hogy a’ nevendék lega
lább 16 esztendős legyen.

Az Intézet’ hallgatói ’s tanitványi szabadok 
a’ katonáskodási kötelességtől, ha tanulásban ki
tüntetik magokat. Ez intézet’ bizonyságleveleire 
hivatalos alkalmaztatásuknál a’ növendékeknek 
különös tekintet van. A’ Polytechnicum’ technikai 
osztályánál 9 tanító, 8 segéd ’s 2 műmester
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van; a’ kereskedési osztálynál 5 tanító'. Tiszte 
az Intézet-igazgatónak a’ tanítókkal együtt éven
ként egy folyóírást következő czím alatt kiadni: 
„a’ polytechnikai intézet’ évkönyvei“, melly az 
Intézet’ történeteit ’s Írásba foglalt igen érdekes 
gondolatokat közöl, mellyek a’ műszorgalom’ elő
mozdítását tárgyazzák. Az Intézet bír nevezetes 
könyvtárral a’ physikai, mathematikai, chemiai, 
technológiai ’s kereskedési tudományok’ köréből, 
melly valamint a’ lanítóknak, úgy a’ tanítványok
nak is haszonvételül szolgál. A’ könyvek’ meg
szerzésinél az előbb neveztek’javaslatára és szük
ségbe különös tekintet fordittatik. Az Intézet’ 
ezentuli számos gyűjteményei azonkívül, hogy se
gédeszközül szolgálnak az oktatásnál, egyszers
mind tulajdonos technikai museumot vagy meg
tartási intézetet (Erhaltungsanstalt) képeznek a’ 
művészetekre ’s keresetre (Gewerjb) nézve. Illy 
gyűjtemény több van; igy szemlélhetni például: 
1.) a’ real-iskolában gyűjteményeket az ásvány- 
’s állattudományra (Mineralogie et Zoologie) 
nézve. 2.) A’ kereskedési osztályban gyűjtemé
nyeket a’ portéka-ismére (Waarenkunde) nézve.
3.) A’ tehnikai osztályban vannak a’ leggazdagabb 
gyűjtemények, még pedig a) a’ chemiai készüle
tek ’s gyártványok (Fabricate); b) a’ mathema
tikai cabinet; c) a’ physikai cabinet; d) a’ min
ta-gyűjtemény; e) a’ mathematikai’s mechanikai 
műhelyek ’s végre f) a’ nemzeti gyármű-cabinet.

A’ leczkéket nov. elején kezdik. A’ fensőbb 
osztályi hallgatók, nyugtatvány mellett 4 forintot 
fizetnek pengőben anyakönyvbe iktatási tartozá
sul , melly a* könyvtár’ javára, azaz szaporíttatá- 
8Úra fordittatik ; maga a’ tanítás , fizetés nélkül 
történik. A’ szűn-idő (feriák) a’ tudományos e- 
gyetem után intéztetnek. Hetenkénti szünnap a’ 
szombat. E’ napon szabad mindenkinek a’ gyűj
teményeket apríl’ tjétől kezdve oct. fogyta’ dél
előtti 8tói déli 1 óráig szemügyre venni. A’ be
lépti jegyet v. levélkét az intézet-igazgató osz
togatja. Novak Dániel architeklug.

BYRON AZ ASSZONYI SZÉPSÉGRŐL.

„Én itt —  úgymond a’jeles költész —  nem 
csupán az arcznak vagy termetnek, hanem külö
nösen a’ kinyomásnak szépségből szólok, melly 
szemeken által a’ lélekből sugárzik elő ’s vélemé
nyem szerint a’ való szépségnek jelképe. Gyakran

láték asszonyokat, kikről a’ világ azt mondá, 
hogy tündér szépségek, de kik a’ kinyomás’ hi- 
jánya miatt engem soha sem érdeklettek volna; 
midőn masok, kik a többségben kevés figyelmet 
nyertek, épen a’ kinyomás’ ereje által tetszenek 
szépeknek. —  Az asszonyi arczulat, miként egy 
nap apríl’ havában, változékony legyen: de a5 
játszi napsugár gyakran ki-kitünjön, hogy a’ fel
hőket ’s ködöt szét oszlassa , mellyek tiszta fé
nyét elhomályosítják; a’ mi —  elmellőzvén a1 
költői festést — egyszerű prosában annyit tesz: 
a’ szelíd ’s nyájas mosolygás mindenkor készen 
legyen a’ komor tűnődés’ és gond’ benyomásit 
elrezzenteni, mellyet érzelmek ’s földi szenvedé
sek idéznek-elő. Az asszonyok arra vannak te
remtve, hogy a’ legfölségesbet, melly természe
tünkben fekszik, fölélessze ’s a’ zordont, viha
rost és nyugtalant lecsilapitsa. Minő befolyást 
gyakorolhat tehát egy szép arcz, melly változást 
nem ismér, csak változást szül? Illy arczon bi
zonyos vonalmak , pillanatok mutatkoznak, mel- 
lyeket egy hétig sem türhetnék-el; ’s ime ugyan 
ezen arczot nevezik a’ társaságban szépnek, bá
josnak, hóditónak.“

C S U P A  B O S Z Ú S Á G .
1. A’ k i s a s s z o n y  b o s z an k o d i k : Mi

dőn estve anyja’ karján a’ bál’ örömeibe előre 
elmerülten kiindul a’ szobából ’s ekkor kocsi áll- 
ván-meg a’ kapu előtt, faluról csak most ér
kező atyja lép-elő ’s az indulókat e’ kéréssel 
lepi-meg: „maradjatok mosthonn kedvemért éde- 
sim, hisz még jövő vasárnap is lesz bál.“ —  
Midőn a’ kedvessel előre elintézett rendezvousra 
(légyott-ra) hirtelen eset’ meggátlása miatt meg- 
nem jelenhetik. —— Midőn a’ hozzá intézett sze
relmi levél a’ szobaleány’ vigyázatlansága által 
az anya’ kezébe jut. —  Fájdalom! boszankodik 
többnyire akkor is , midőn valamelly ifjú nagy 
társaságban magyar nyelven bátorkodik vele szó
lam. ----- Midőn a’ szabó divatos bálköntösét a’ 
bálnapra el nem készíti. —  Midőn minden vo
nakodása és ellenállása mellett is a’ szerelmet 
valló, különben kedves —  ifjút nem veheti ar
ra , hogy előtte térdre hulljon. *-—* Midőn ba- 
rátnéji közül az uj függőket fülében senki nem 
veszi-észre ’s maga kénytelen azokat szembe
tüntetni. —



192

2. A’ k ö l t ő  b o s z a n k o d i k :  Midőn a’
nyereség helyett, mellyet előfizeteV utján közre 
bocsájtandó munkájiból kiszámolt, alig kap an
nyit be, hogy a’ nyomtatást kifizesse. —  Midőn 
név nélkül kiadott darabját előtte becsme'rlik. —  
Midőn alkalmi versére várt ajándék helyett, szer
felett megdicse'rt meczenásától csak illy feleletet 
kap : „Igen köszönöm , az ur engem felette meg
tisztelt!“ —  Midőn a’ füszer-árus boltban bor
sot lát epigrammáiba takarva.

3. A z o r v o s  b o s z a n k o d i k :  Midőn 
beteget látogatni menvén, a’ kapu előtt collegá- 
ja’ hintáját látja-meg. —  Midőn kérdezvén be- 
tege't, bevette-e' szorgalmasan az orvosságot, ez 
igenli felelete't ; az alatt pedig véletlenül a’ ke- 
inencze’ torkára tekint ’s ott —  a’ teli üveget 
fölbontatlanul pillantja meg. —  Midőn éjféltájon 
valamelly gazdag gróf’ liberiás inasa jelenvén 
meg nála, gyorsan felöltözik ’s az inas—  a’ 
cselédszobába vezeti-be. —  Midőn gazdag betege 
végrendelés nélkül hal*meg ’s honoráriumát a’ 
fösvény atyafiak adják-ki.

H azucha.

F O N Á K S Á G O K .
Magyar színész társaság : német hangászok. 

—  Olnyi praedicatumok: maroknyi birtok. —  
Híres ősök : elfajzott unoka. —  Magyar öltözet: 
angol posztó. —  Angol posztó: magyar gyap
jú. — Házassági hűség : házi barátok. -— Or
vosi segedelem : szent Mihály’ lova. —  Fényes 
vacsora Tivoliban : száraz ebéd a’ napnál. —  
Kritika: mérges agyarkodások. —  Híres költő: 
alkalmi versek. —  Ügyvéd: békeszeretet. —  
Jó társalkodó: üres hangok. —  Kávé-nénikék’ 
jól mulatósa: pletyka. — Atyafi szeretet: régi 
két garasos. —  Attila v. Zrínyi a’ derékon : czipe 
a" lábon. — Ifjak’ engedelmessége : „Jaj be jó fi 
vagyok én!“ —  Szép kezek : oh gazdaasszony
ság! —  ,  H — a.

K O R C S  A N Y Á K .
Néhány rabló, kit a’ londoni vérbiróságkö

télhalálra íté lt, elhagyó a’ börtönt ’s fegyveres 
kiséret közt a’ vesztő-polez felé ballagott. Egy 
közülük (neve Thistwell), ki fegyveres kézzel 
véghez vitt rablás’ vétkében marasztaltatott, 
utolsó földi sétáján összetalálkozék anyjával 
’s közöttük illy párbeszéd szövetkezett: „Hova in

dulsz, édes fiam?“ — „Az akasztófára, édes a- 
nyám!“ — „Nem tennél anyádnak, véged előtt 
még egy kis szívességet?“ — „No ’s mit tehát ?“ 
— „Ne akasztasd-fel magadat ezen csinos ünnepi 
ruhádban , ajándékozd inkább nekem ; hidd-el, 
ócska mellényed az akasztófához még elég jó ; 
mingyárt el is hozom.“ — Milly jó anya! egé
szen méltó illy jó fiúra!

Tavaly júliusban a’ fő fenyitő-törvényszék 
előtt egy mahomedanus fakir (neve Ny am Schah) 
’s egy asszony (neve Mossemat Ambika Deba) 
arról vádoltatott, hogy ennek huszonöt eszten
dős fiát ketten megölték. Az asszony t. i. huza
mos idő óta zab-házasságban élt a’ fakirral;min 
is az ifjú rendkívül boszankodván, anyjának gya
kori szemrehányást tőn . a’ fakirt pedig a’ ház
ból kipönderíté. A’ szomszédok egy nap, Ambi
ka’ háza előtt egy kutyát láttak emberhiíson la
kozni ’s mivel az özvegyasszony’ íiját már hosz- 
szabb idő óta nem látták, tüstént gyanakodni 
kezdőnek ’s ez esetről a’ politzia tisztségnél je
lentést tettek. Erre a’ házban erős fürkészés tör
tént ’s az őrszolgák egy véres bárdra ’s a’ ház 
mellett embertest’ darabjaira akadtak. Az asszony 
megvallotta, hogy — fiát a’ fakirtól ke'nytetve — 
álmában agyon verte, testét felkonczolta ’s an
n ak  e g y  r é s z é t  m e g f ő z v é n  a’ f a k i r -  
n a k  adá  é t k ü l ;  a’ test’ maradványrészeit 
pedig a’ fakir a’ ház mögé ásta-el. — A’ tör
vényszék mind a’ két gonosztevőt örökös fogság
ra ítélte.

V I L M A.
Báj lebeg arczaidon; öröm-üdvek’ kelyhe szivedben,

Hő kebeled’ trónján Venus-Urania ül;
Tiszta szemed’ fényét az aranyszin hajnal ir/gyli, 

Nektár-ajkaidon édeni rózsa mosolyg.
Égi kegyed’ körein örök élet’ fénye világlik,

Nyújtsd ide frigyre kezed ; add szived : égi leszek 1
Gyurmán Adolf.

R E J T E T T S ' Z Ó .
Az egész rég jeles bajnok,

Á’ magyar hon’ nagy fia;
Első hárma nélkül azt sem 

Tudnók: volt é Hunnia?
Vég jegy nélkül magyar megye,

De a’ mellyet minálunk
Dunán, Tiszán innen és túl 

Fel sehol sem találunk.
Miskolczy K .

A5 47dik számbeli rejtettszó: M ustár. * 10 11

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h j á t é k b a n .
Fekete paraszt C. 7. — B. 6.

10) Fejér ló B. 1. — D. 2.
Fekete paraszt A. 7. — A. 0.

11) Fejér királyné A. 4. — A. 3.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A ’ S Z Ó L Ó I  C S Á S Z Á R .
(Külföldi lapokból.)

Tyerman és Bennet urak Java’ szigetén tar- 
tózkodván , elrándulának Szóló-ba i s ,  mellynek 
fejdelme császár nevet visel, azonban a’ hatalom
nak csak árnyékával bír ; mivel a’ Hollandiak a 
sziget’ urai. Mind e’ mellett is e’ fejdelem igen 
fényes udvart tart, miről a’ fennevezett utazók 
következő vázlatot közölnek: , ,Nekünk alkal
munk volt láthatni , midőn a’ császár mecsetbe 
ment ; ő egy pompás kocsiban ült, elől és hátul 
számos katona ’s udvariszolga kiséré lobogó zász
lókkal ’s hadi musikával. A’ császár’ Öccse első 
lépett-ki a’ kocsiból ’s egy arany köp-edénnyel 
járt előtte. A’ császár maga, ki egy tizennyolcz 
esztendős, szép nyúlánk fiatal ember, hosszú ’s igen 
bő fekete ruhát hordozott, melly egészen sarkáig 
alányult; lábszárai ’s bokái mezitlenek. Járása 
igen illedelmes maga tartással ’s méltósággal pá
rult, jobbjában kardot tarta aranyozott hüvely
ben. Mi'g a’ fejdelmek mecsetben valának, ti
lalmas volt oda belépnünk ; jóllehet azelőtt enge- 
delmet nyerénk, az épület’ belsejét megnézni. 
Azon hely, hol az isteni szolgálat végbehajta- 
tik , négyszögben százhúsz lábnyi , ide nem szá
mítván ama’ tágos külkarzatot , melly azt kö- 
rösleg befutja. Kívül egy nagy víztartó medencze 
van , hol a’ hívek lábaikat mossák , mielőtt a’ 
szent hely’ küszöbén belépnek. A’ mecset’ bel
sejében nem ötlött szemünkbe semmi nevezetes, 
kivevőn egy iszonyú nagy dobot, mellyet benne 
függni látánk , a’ nélkül, hogy megtudhatnák: 
mire való. —  Estve a’ hollandi kormányzó és 
Kock generál bennünket gazdagon megvendégelt, 
ezen ünnepnél számos polgári előjáró és hadi 
tiszt valának jelen hölgyeikkel együtt. Mindnyá
jan különös élénk részvéttel hallgaták tudósítá- 
sinkat a’ missiók’ előlépésiről. Mivel a’ császár 
előtt megjelenhetni, kivánságunkat nyilatkoztat
tuk : tehát a’ generál másnap kieszközlé, hogy 
részt vegyünk e’ szerencsében.“

„Miután az első udvarban, melly a’ fejdelmi 
palotához tartozott, leszállottunk , végig me-

nénk két más udvaron, mellyek tűnnék valának 
nézőkkel, kik között belföldi katonák tarták-fel 
a’ rendet. A’ negyedik vagy ötödik udvarban, hol 
a császári palota van, a’ katonák fegyverrel tisz
tesedének, földre ereszték a’ zászlókat; e’ tisz
teletmutatás a’ kormányzót és generált illeté, 
kiknek mi társaságukban valánk. A’ tartomány’ 
udvari szokása szerint mindnyájan egymásba font 
lábakkal ültek ’s testök derékig meztelen. A’ ne
gyedik négyszögben megpillantok a’ császárt tró
nusán. E’ trón négy oszlopon nyugovók, feltűnő- 
lég alacsony, minden kar- ’s háttámasz nélkül’s 
földszint egy négyhágcsó magasnyi talapon állott.

. Midőn a’ trónhoz közeledőnk , a’ császár fölkelt 
’s a’ talap’ széléig előre lépett, megfogta Kock 
generál’ ’s a’ kormányzó’ kezét ’s köszönte' a’ 
többi Európait, kik velők jövőnek, különös szép 
nyájassággal. Kock generál mint Java’ szigetén a* 
hollandi birtokok’ alkormányzója a’ császár’ jobb
ja felől egy pompás széken foglalt helyet ’s a’ 
kormányzó-residens balról egy közönséges székre 
ült. A.’ talappal szemközt mindegyik oldalon két 
sor szék állittaték, jobbról a’ hollandi tisztek ’s 
a’ mi számunkra; balról az udvari emberek ’s bel
földi nemesek’ számára. A’ császár’ öltözete egy 
derékig érő fekete köntös volt ’s egész nyakig 
fel begombolva; bizonyos szoknya-féle (neve sa- 
rang) fejér foltos sÖtétszin vászonból térdéig 
nyúlt alá. Lábain világos szinü harisnyák voltak 
’s a’ fekete czipéken arany csatok. Fején choco- 
lád-szinü ’s tekeformáju zsinórzott kalap— min
den karima nélkül. Mellén három ragyogó csillag 
drágakövekből: ’s ez volt amaz egyetlen különös 
ékesség, mellyet a’ császáron észre vehetőnk. A’ 
trón, e’ négyszögben három lábnyi alkat, sárga 
selyem szövettel vala behúzva ’s ezen rojtok ’s aran
nyal hímzett gyönyörű virágok ékeskedtek. A’ fej
delmi szék’ lábai hasonlóan aranyozva voltak ’s épen 
elég magas, hogy európai szokás szerint rajta 
ülni lehessen. A’ császár e’ kar ’s hát nélküli 
széken igen illedelmes fönséggel viselő magát.“ 

„Miután mindenki helyet foglalt, a’ császár 
néhány perczenetig igen kegyesen ’« leereszkedőleg



194
mulatozott vendégivei u. m. a* generállal és resi- 
denssel* Erre egymás után thea, kávé, befőzött 
gyümölcs és bor hordaték körül. Valahányszor a’ 
császár ivott, poharával jobbról balról a’ közvet
len mellette ülő személyeket illeté ’s azután sze
líd nyájassággal veté szemeit az egész társaság
ra , mintha annak egészségére kívánkoznék inni. 
Az ajtószárnyak5 mellyek balról mintegy húsz lé
pésnyire a’ tróntól, a’ melléktermekbe vezetének, 
nyitva állottak ’s a’ szoba-ékesítvényeket, búto
rokat, mellyek a’ legnagyobb fényt ’s fejdelmi 
pompát mutatók , mindenkinek lehete látni. Egy
szerre tömérdek tánczosné jőve ezen termekből 
elő, mindnyájagugganva csúszott’s lejtőzött sár- 
kain, mit is a’ hosszú ruha és nehéz helyzet 
igen bajossá tőn ; útónok egy javani hangászkar 
’s egy sereg énekes jelenék-meg ’s az ajtóhoz 
közel szemközt a’ császárral egy talapon helyt 
foglaltak. Jobbról egy másik csapat belföldi han
gász tünt-elő, de európai hangszerekkel. A’ tán- 
czosnék legfeljebb 14 vagy 15 esztendős lány
kák lehettek; testük’ fedetlen részei, úgymint 
arcz, nyak, kar és láb bizonyos jő illatú, sze- 
lidsárga folyadékkal valónak beföstve. — Midőn 
a’ hangászok játszani kezdettek ’s az énekesek 
s/avokat hallatták, lassudan talpra emelkedtek 
a’ tánczosnék ’s fővel, karral, kézzel minden
féle kellemes mimikái mozgásokat tőnek. E’ já
ték alatt komoly magoktartása egy pillanatig se 
változott, nem levének zordonak ’s minden haj- 
longásokat szabályos renddel ’s egyszerre vivé- 
nek-ki. Ha a’ musika és ének vidorabb ’s fellen- 
gőbb szárnyakra kelt, tüstént az ő helyzeteik ’s 
mozdulataik is ahoz módosultak ’s csupán arczuk- 
ról nem távozott a’ komoly, egykedvű nyugalom. 
£ ’ tánczosnék csaknem valamennyi figuránál vagy 
változatnál egy gyönyörű öv-szalaggal éltek, melly- 
nek két vége lábsarkig nyúlt; némellykor e’ le
függő szalagokat kiszéleszték, könnyeden ’s mint
egy röptiben illetvén azok’ szegetét; majd viszont 
e’.vagy ama szalagot vállaikra vagy karjokra ve- 
ték, majd ismét fátyol gyanánt tárták azokat 
arcz’ elibe. A’ gazdag ’s .ékes szövet, melly á- 
gyékukat kertté , egy hosszú ’s földig folyó más 
különös szalaggal volt ellátva’s némileg úszó- aly 
(Schleppe) gyanánt szolgált. A’ tánczosnék az ő 
különféle taglejtésikben ezzel szintúgy éltek, va
lamint a’ fenemiített óv’ két szalagával: majd

lábujaikkal majd sarkaikkal lökvén azt ügyesen 
egy oldalról másikra. Egyetlen egy mozduUtjok- 
ban se látszék valameliy illetlenség , sőt semmi 
sem lehete kevésbé botránkoztató , mint e’ sze
líden ’s nyugalmasan váltakozó taglejtés vagy 
testmozgás , mellyet ők mindenkor a’ musika’ és 
ének’ szelleméhez alkalmaztak* —  Több ízben 
látónk hangászokat közelíteni bizonyos császári 
tisztekhez, mintha azoktól parancsokat várnának ; 
’s illyenkor soha se léptek előre vagy hátra a’ 
nélkül, hogy földön csússzanak férgekként, mel
lyek lábtapodástól félnek ; és ha ezen udvari tisz
tekkel beszéltek , soha se mulasztók-el tenyerü
ket egymásra illeszteni ’s ezeket olly magasan 
emelni-fel, míg hüvelI:-újok orruk’ czimpáját 
éré. Valóban lázi tó volt az emberi természetet 
illy mélyen lealacsonyítva látni. —  Fél órával 
későbben a’ császár fölkelt ’s jeladaték, hogy 
kövessük ót. Legnagyobb bámulatunkra egy má
sik udvarkörbe vezettetünk, hasonló ahoz, mel
lyet imént hagyánk-el. Itt több sor asztalt láttunk 
T betű formára öszve-állítva, azokat európai 
szokás szerint megterítve ’s rajtok különféle hua 
étket , süteményt ’s gyümölcsét. A’ tálak olly 
sűrűn ’s tömötten állának egymás mellett, hogy 
már egy sem férhetett volna e l ; közbenközben jó 
illatú virágokkal teli szép dísz-edények pompáz
tak. A’ császár egy asztalnál közepett foglalt 
helyet ’s mellette jobbról ’s balról a’ generál és 
residens; a’ többi társaság, idegen és belföldi, a’ 
többi asztálnál telepedek-le. E' reggelizés (mint 
nevezek) minden tekintetben fejdelmi volt; min
den bizonyos renddel ment véghez, mint azt egy 
európai herczeg’ palotájában láthatni. Számos ud
varló teve a* szolgálatot. Egy uj hangászkar as 
egész vendégség alatt különféle víg darabot ját
szott ’s egyebek közt a’ „God save the king“et 
is , mellyel hihetőleg minket mint angol társa, 
sági küldöttséget akarónak megtisztelni. —  Bi~ 
sonyos távolságra látónk a’ lányzókat musika ’a 
ének-szó mellett tánczolni, mintáz előtt. A’csá
szár mindegyik vendéghez leereszkedő volt ’s kü
lönösen azáltal nyilványítá kegyét, hogy minden
kivel bort ivott. Három vagy négy toast is ada
ték , mellynél az egész társaság vidoran ürité 
poharát. —- A’ császár most újra fölemelkedők 
helyéről ’s mi követtük a’ tánczterembe. A’ lány- 
zók, kik eddig tánczolának, eltávoztak ’s mások
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váltn'k-fel, kik szrntazonkép valónak öltözköd
ve. Miután mindnyájan sarkaikra ültek) egy vén 
asszony lépett-be ’s ez mindegyik tánczosné elibe 
íjhoz hasonló eszközt tön ’s mint egy két lábnyi 
hosszú nyilat, melly veres mázzal behúzva ’s 
megaranyozva volt , fektetett az ijzsinorra. —  
Ekkor fölkelének a’ tánczosnék ’s ismétlék az 
elsőktől végbevitt taglejtéseket ’s testhajlongáso- 
kat — de most íjjal kezükben) a’ mi e’ látvány* 
szépségét rendkivül emelé. A’ legjobban elren
delt gépelymű’ kerekei ’s tollai nem vihették vol
na nagyobb pontossággal e’ mozgásokat véghez; 
’s mi még azt is hozzá tehetjük , hogy egy au
tomaton a’ maga mozgásit alig érzi ’s tudja kevés
bé) mint sem e’ tánczosnék — arczuk után Ítél
ve. — Úgy hallottuk) hogy e’ hangászati dara
bok ’s énekek , mellyekhez a’ tánczosnék az ő 
lépésiket ’s taglejtésiket idomiták, e’ tartomány
ban nemzetiek ’s hogy azok e’ hon’ mythologiá- 
ján ’s hadi gyakorlatin szerződtek.*4 —

„Végre láttuk, hogy ideje már egyszer tá
voznunk. Felkeltünk tehát ’s miután a’ császár
nak hosszú ’s boldog uralkodást ohajtánk, ke
gyes volt nekünk kezét nyújtani. O barátságának 
e’ tanújelét rendkívüli szelídséggel adá ’s nem 
távozunk-el a’ valótól, ha azt mondjuk, hogy 
magatartásában szintannyi méltóságot mint le
ereszkedést vala képes egyesitni. E’ részben őt 
akármelly keresztyén fejdelem is nehezen előzte 
volna meg. Jelen voltak e’ vendégségnél a’ csá
szár’ rokoni ÍS) jelen az ő ministerei ’s a’ főbb 
nemesek. Mi közel három órát tölténk a’ palotá
ban. Kívánságunk kielégitve lön; mindazaltal 
keblünkben szomorú érzés keletkezett, ha ezen 
hiú fényt ’s hideg pompát mélyebben megfontol
tuk ’s azt az elmeoi, huaheinei király’ vagy a* 
nagy Oczeánon más szigetbeli fejdelmek* egyszerű 
életmódjával, szokásival) nyájas és szerény lényük
kel hasonlitánk össze, kik népeik közt mint tisz
tes valódi pátriárkák élnek.“

K Ü L Ö N Ö S  V Á D P A N A S Z .

Nem régen Perigueuxben a’ sokférjüsegről 
igen különös eset adá magát elő. Egy molnár t. i. 
megjelent a’ békebirőnál ’s panaszt tőn) hogy fe
lesége őt nem akarja többé házba ereszteni. ))Es 
miért nem akarja kelmedet többé beereszteni?—“* 
tudakozó a’ biró —  talán megverte kelmed őt ? —

„Ah jó isten! én vertem volna meg! —  vála
szoló a molnár bánatos hangon — én verném- 
meg feleségemet , kit saját szemem’ fényénél is 
inkább szeretek. Ő más férfit tart maga mel
lett ’s többé nem akar tőle elszakadni.44 „Kelmédé 
az igazság —  mondá a’ bíró a’ mélyen szomoro
dott férjhez. . . Itt kelmédnek csupán. , A’ 
biró még be sem rekeszté üdves tanácsát, midőn 
két férfi a’ bírói terembe lép ’s megpillantván a’ 
molnárt, arczukon a’ bőszharag’ lángja kilobban. 
„Hah semmirekellő, hah förtelmes gazember! —  
kiáitá mindegyik ’s kemény ökleikkel a’ vádló
nak orra alatt hadarásztak. —  Tehát csak ugyan 
panaszkodni jöttél?44 —  „Békebiró ur! nemde ő 
feleségét akarja ismét vissza — szól a’ dühön- 
czek’ egyike — az asszony enyim ; ő nekem azt 
öt esztendő előtt 3 5 franc-on ’s két kötet salátá
ért adta-el.“  —  „Nekem pedig — rival a’ má
sik —  hat hőnap előtt adta-el 5 rőf posztóért! 
Én a’ mit kivánt, becsülettel megfizettem ’s többé 
nem adom vissza.“ — E’ környülállás a’ jó férj’ 
igaz keresetét némileg meggyöngité. Úgy látszék: 
neki felesége igen kelendő portékául szolgált ’s 
az uj Helena épen nem vévé rósz névén, hogy 
illy módon több mint egyszer férjei változnak. 
A’ békebiró csak nagy bajjal vala képes a’ bő
szült vevőket meggyőzni, hogy Francziaország- 
ban illy nemű kereskedés nem bir törvényes erő
vel ’s a’ férj az ő feleségét mindenkor visszaki- 
vánhatja. Végre a’ két praetendens eltávozott) 
átkozván a’ törvények’ elégtelen erejét; a’ föl- 
vidult molnár pedig áldá az igazságot, melly 
minden polgárt visszasegit ahoz , a’ mi övé.

A S S Z O N Y I  B Á T O R S Á G ’ U J  P É L D Á J A .

Bodviczán Somogybán nyolez gonosztévő, rabló 
szándékkal esti időben megtámadván egy úri há
zat) a1 házi kisasszony rettenetlen hős’ tettének 
jeles példáját adá, midőn házokat megtámadtatni 
látván az egyik rablót földre teríté ’s noha ez 
annak úját kiszabadul hatása végett egész dühös- 
séggel marta, mindaddig el nem bocsátotta, míg 
testvérei az egymás után beszállongott ’s baltá
val fegvvérzett zsiványokkal hasonlóan küzdve e 
viaskodás közben a* ház tagjai közül egy kisurrant 
’• harang - félreverés által a’ helységben lármát 
támasztott; mire a’ gyilkos szándékú czinkosok 
szabadulásokat futásban keresték, de a’ pandúrok'



196

ügyessége rögtön kinyomozd a’ gonosztevőket, kik 
jobbadán pásztorok voltak ’s már a’ kaposvári bör
tönben várják érdenilett büntetésüket.—  Ez még 
nem bizonyítja a’ Sasban megjelent somogyi le
velek’ azon állítását, hogy itt utonállások ’s az 
elbeszélthez hasonló megtámadások törte'nnek; 
mert e’ jelen törte'net is sok év óta egészen uj 
’s mintegy hallatlan, ’s e’ vad merészletüeket is zsi
dók csábítók a’ tettre ; ’s hol nem történik néha 
lopás vagy rablás ? — Különben a’ bátorsági 
felvigyázás Somogybán példás rendben áll.

nem lehet idősb 15 vagy 16 esztendősnél.“ — 
„Maga kis hamis —  viszonzá nénike —  semmi
vel se lehet rászedni.“

„Fogtál-e sok halat ?“ — kérdé F* ur a’ 
hid alatt halászó czigányt. ~  ,,Bizony még sem
mit nagyságos uram!“ feleié a’ czigány. ,.Hisz 
ott a’ hid alatt soha sem is fogsz.“ —  „Dehogy 
nem nagyságos uram! látja, most esik az eső, 
a’ halak hogy meg ne ázzanak , mind hid alá 
fognak úszni ’s így mind megfogom őket“ vála
szolt a’ czigány nevetve. Móricz.

D E M O C R I T U S I  P O R O K .

M— eh ur feleségével összezördült. „Majd 
csak holtom után fogod érezni nemlétemet —  
mondó a’ feleség —  tudom, értem jönnél a’ más 
világba , mint Orpheus egykor Euridice után.“ —  
„Dejsz! — felele férje —  én rosszabbul járnék 
Orpheusnál ; mert ez Euridice után Elysiurnba 
ment, nekem Isten tudja, hol kellene téged ke
resnem.“

,,Felirtad-e a’ tegnap érkezett uj vendég’ 
vacsoráját?** — kérdé a’ korcsmáros az udvarló 
szolgától. Ez bizonytalan lévén , gondolkodott. 
„No nekem vigyázz! —  mondó a’ korcsmáros
—  inkább ird-fel még egyszer ; mert szeretném, 
ha vendégim hiányosságot szenvednének.“

„Ugyan mondja-meg kérem — kérdé egy 
Pestre jövő paraszt az utczán menő, vigszeszélyü 
B* urat —* miért van a’ város’ tornyának mind a’ 
négy felén egy egy óra ?“ — „Hát nem tudod
—  feleié B* ur —  ez azért van , hogy ha négy 
ember akarná nézni egyszerre, hány óra, egyik 
a’ másikra ne várakozzék.“ — „Ugy-e? no most 
már értem.“

„Még is csak szép, hogy a’ csillagvizsgáló 
egy esztendővel előre megírja: micsoda idő lesz“ 
szólt a’ kisbiró az öregbiróhoz. —  „Bolondság!
— feleié az öreg —  hát azt gondolják kendtek, 
hogy ők azt a’ csillagokból nézik?, dehogy, ők 
is mint más ember csak kalandáriomból írják ki.“

„Háló isten, hogy itt a’ nyár —  monda 
Sz* urnák Eulália egy 36' esztendős szűz — leg
alább most senki se fog már gyermekek közé 
számlálni, mert júliusban leszek 18 esztendős.“ — 
„Lehetetlen — válaszolt Sz* ur —  a’ kisasszony

D E M O C R I T U S I  C S E P P .

Két fiatal lányka —  egyik Miskólczról má
sik Debreczenből —  Pesten urokbátyjoknál ne
velkedvén, egymással versengett: mellyik közö
lök ezen jó bátyjokhoz k ö z e l e b b r ő l  a t y a f i ?  
A’ szinte jelen volt inas nem várhatván a’ — nóta 
bene —  két fejérszemély közti szóvitának vé
gé t , az ablaknál kötő tens asszonyhoz appellált, 
„határozná ő e l ,  mellyik van már közelebb: 
M i s k ó l c z  é vagy D e b r e c z e n ? “

T A L Á N Y .
M i e z  : e g y  r a k  e m b e r  fu tó  n y u la t  l á t o t t ,
’S  e g y  s á n t a  e l f o g t a  t ü s t é n t  m in t  s a j á t o t ;
E g y  m e z t e le n  e m b e r  a ’ z s e b é b e  t e t t e ,
’S  e g y  f o g a t la n  b a n y a  c s o n t j á t  i s  m e g e t t e ?

Kodról.
A’ 48dik számbeli rejtettszó: H u n y a d y .

A ’ M O S T  F O L Y O  S C H A C H J A T E K ’ H U Z A S A I .

Hozzánk érkezett többes levelekből tapasz
talván, hogy a’ Hamburg’s Berlin közt most fo
lyó schachjáték honunkban is kedvelőket talál , 
igyekeztünk kinyomozni azon hibákat, mellyek 
,,a’ hamburgi Correspondent“ czímü újság’ hibás 
közlési után Társalkodónk’ lapjaiba csúsztak. 
Feljegyezzük tehát a’játék’ kezdetétől fogva egész 
mostani? tett húzásokat pontosan ’s hibátlanul: 

Fej ér
1) p a r a sz t  E. 2 . —  E . 4.
2 )  fu tó  F . 1. —  C. 4 .
3 )  p a r a sz t  C . 2 . —  C. 3.
4 )  ló  G . 1. —  F . 3 .
5 )  — ro ch a d e  —
6 )  p a r a sz t  D . 2 . —  D . 3.
7 )  fu tó  C. 4 . —  B . 5 .
8 )  fu tó  C. 1. —  E . 3.
9 )  k ir á ly n é  D . 1. —  A . 4 .

1 0 ) fu tó  E . 3 . —  B . 6 .
11 ) ló  B . 1. —  D . 2 .
1 2 )  k ir á ly n é  A . 4 .  —  A . 3 .

F é k  e t e 
paraszt E. 7. — E. 5.
futó F. 8. — C. 5.
királyné D. 8. — E. 7.
ló B. 8. — C. 0.
paraszt D. 7. — D.  0.
futó C. 8. — E. 0.
futó C. 5. — B. ö.
paraszt F. 7. — F. 6.
futó E. G. — D.  7.
paraszt C. 7. — B. ő.
paraszt A. 7. — A.  6.

Szerkezteti H e lm e c z y . — Nyomtatja L ä n d e r e r .
Igaz í t ás :  Társalkodónk’ 48dik számában 100 1.2 szelet lOdik sor f öldl eí rás  helyett elv. földmérés.
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A ’ P E S T I  L Ó V E R S E N Y  ’S  J U  T A L O M D Í  J A K ’ 

A L A P Í T V Á N Y I  ’S  A L A P Í T Ó J 1 .

A ’ J e l e n k o r b a n  m o n d o t t a k h o z ,  k é p e s t :

Alulirt a’ lótenyésztést’s megnemesi'tést ha
zánkban előmozdítni ’s ezen hazafíúi czélnak elé
résére a? pesti gyepen elkezdett ’s már 1827dik 
óta szerencsés előmenettel tartott lóversenyzésnek 
örökre leendő felállításában résztvenni kívánván, 
egy minden esztendőben mulhatlanul május vagy 
junius hónapban nyerhetendő pályadíjra kör- 
möczi aranyból álló tőkepénzt, az azzal járó tör
vényes kamattal következő feltételek alatt adok 
és ajánlok:

1. ) Meddig a’ kamatot az alább kijelelendő 
időben annak rende szerint magam lefizetem , 
vagy maradékim hasonló pontossággal lefizeten- 
dik , addig a’ fenn kitett tőkepénz felmondható 
nem lészen: magamnak mindazáltal ’s törvényes 
örökösimnek szabadságot tartok fenn arra , hogy 
ezen tőkepénzt idővel tetszésünk szerint arany
ban letehessük ’s kifizethessük.

2. ) Ezen tőkepénznek kamatja csak pálya- 
díjra leven általam szánva, annak elrendelésébe 
az Alapítók által kinevezett választottságon kí
vül senkinek másnak befolyása nem lehet, és 
ezen tőkepénz semmi szín alatt más természetű 
közönséges pénzekkel össze nem kevertethetik, 
sem egyébb czélra fordít ható ne legyen : ellenkező 
esetre kikötöm , hogy ajánlásomat visszahúzhas
sam , vagyha már én magam vagy örökösim az 
ajánlott summát kifizettük volna, rövid utón azt 
újra kezünkhez vehessük.

3. ) Azon esetre, ha a’ kamat minden esz
tendőben a’ pesti Józsefnapi vásárra azoknak, 
kikre a’ pénz-behajtás bízva vagyon , kezeikbe 
le nem fizettetnék , —  az állat-tenyésztő társa
ság’ valasztottsága a’ tőkepénzt azonnal felmond
hatja ’s félesztendő’ eltöltével a’ nevezett sum
mát hátralevő kamatjával együtt rajtam vagy tör
vényes örököseimen ’s hagyományosimon akármi- 
nemű ingó vagy ingatlan javaimból a’ világos 
adósság1 utján mindenféle törvénykezési remediu- 
mókát ’s a’ felebbvitelt is kizárva megvehesse

’s vétethesse. Mind ezen esetben, mind akkor, ha 
a* tőkepénzt magam vagy maradékim önkényt & 
2dik pont’ értelme szerint letennénk, a’ válasz- 
tottságnak hatalmában legyen a* tőkepénzt biztos 
helyre ’s más közönséges pénztároknál szokásban 
levő kötések s föltételek, úgymint intabulatio, 
árvapénzek’ biztossága ’s a’ t. mellett törvényes 
kamatra kiadni. Ha pedig minden reménység el
len a’ most fennálló állattenyésztő társaság ’s an
nak valasztottsága megszűnnék : azon esetre az 
itt említett hatalommal ns Pest vármegye’ Ken
déi és közügyésze élhessenek hasonlólag.

4 . )  A1 velem együtt alapítók és a’ lótenyész
tést előmozdító társaság’ választottságának tag
jai fogják a’ versenyzés’ napjai meghatározni ’s 
egyéb idetartozó körülményeket elrendelni ’s ezek 
felől annak idejében a’ közönséget időről időre 
változhat lanul tudósítják.

A’ választottság’ figyelmét én egyedül e* 
következőkre szegezem : a) hogy az arany
tőkepénzemnek arany kamatja azon summákkal, 
mellyeket (itt elszámláltatnak az alapító társak1 
nevei) épen olly föltételek alatt , mint én a ha
za’ oltárára tesznek, egybekapcsolíassék ’«min
den esztendőben mint arany-díj készpénzben 
a’ lótenyésztés’ előmozdítására kiadassák. Neve 
ezen jutalomnak N.N.—  Tőkepénzenf kamatjának 
pedig pontos megfizetése végett minden esztendő’ 
kezdetével azok’ kezeihez fogom szolgáltatni , 
kikre a’ pénz’ behajtása van bízva , úgy mint azt 
többi alapító társaim tenni fogják ’s arra mago
kat lekötelezik, b) Ezen alapító levelem fentebb 
említett alapító társaim’ leveleivel összekapcsol- 
tassék.

A’ közelebbrüli föltételek, mellyek ezen díj’ 
elnyeréséhez vannak kapcsolva , e’ következen- 
dők. (Itt következnek a’ díj’ különféle föltételei, 
úgymint a’ pályái távolság, teher , bejelentés’ 
ideje ’s tb. e’f . , mintáz alapítóknak azt megha
tározni tetszett.) Köl t . . . . .  (p. h.) X. N. 
Ö r ö k r e  a l a p í t o t t * «  é v e n k i n t e 1 ó f  o r d u I o d í j  a k.

1. K á r o l y i - S z é c h e n y i  b i l l i k o  in., 
ér 100 aranyat; készül azon 2000 ar. ítőke’ ika-



m atján , m ellyet három testvár gr. K árolyi Ist
ván , L a jo s , G yörgy; e's három testve'r gr. S zé
chenyi L a jo s , P á l ,  István egyenlő  részekben  
alapítottak. —

2 . B a t t h y á n i - H u n y a d i  d í j ,  1 0 0  a- 
rany kam atja azon 2 0 0 0  arany tőkének, m ellyet  
gr. Batthyáni Iván , gr. Batthyáni G usztáv, gr. 
Hunyady József és gr. Hunyady Ferencz egyenlő  
részekben alap ítottak.

3 . E l s ő  h a z a  f i - d í j ;  1 0 0  ar. kam atja  
azon 1 7 0 0  arany tő k é n e k , m ellyet a lap ítottak:

tőke kamat.
Andrásy György’ gr. - -  - 200 12
Barkóczy János ifj. gr. - 50 3
Berchtold Antal gr. . . .  100 6
Herényi Lajos gr. . . .  50 3
Bohns János - 100 6
Erdődy Sándor gr. - 100 6
Gyulai Albert idősb gr. - - 100 0
Kis Emészt - 200 12
Szapáry József gr. . . .  50 3
Szapáry Miklós gr. - 50 3
Szinnay Miklós - 50 3
Teleki Ádáni gr. - 100 6
í rniényi Ferencz - • 100 6
Wartensleben Károly gr. - 50 3
Wesselényi Miklós báró - - 100 6
Vigyázó Antal - 100 5
Zichy Miklós gr (Palotán) - 100 6
Zichy Miklós gr. (Sz. Péter’ birtokosa) 100 5
4. II ti s z h a z a f i - d í j ;  1 0 0  ar. kamatja

azon 1 7 0 0  arany tő k é n e k , m ellyet a lap ítottak:
tőke kamat.

Atzél Antal - 50 3
Atzél József . . .  - 50 3
Breczenheim Alfons hg - - 100 0
Breczenheim Ferdinand hg - - 100 6
Festetics Leo gr. - - - 50 3
Forgács János gr. - - - 50 3
Fon ay András báró -f- (fizetik örökösei) 50 3
Keglevich Gábor gr. - - - 100 5
Keglevich László gr. . . .  100 5
Keglevich Sándor gr. -f- (fiz. örökösei) 100 6
Lamberg Ferencz gr. - 100 6
Lamberg Rudolf gr. . . .  200 12
Liechtenstein Aloiz hg - - 100 6
Nádasdy Tamás gr. - 100 6
Nagy Sándor Felső Büki - 50 3
Pálffy Ferencz idősb gr. - - 100 6
Redl Imre báró - 100 6
Somssich József - 50 3
Lzovics Sándor - 50 3
Viczay Mihály idősb gr.-f-(fiz. örökösei) 100 6
5- E l s ő  n e v e t i  e n  d í j ;  m ostanig 51  

arany, kam atja azon 8 5 0  arany tő k é n e k , m el
ly e l alapítottak :

tőke kamat.
Batthyáni Miklós gr. - 50 3
Bercsényi János - 50 3
Esterházy József gr. - 100 6
Esterházy Vincze gr. - 100 0

tőke kamat.
Festetics Rudolf gr. - - - 100 6
Jankovics Izidor - 100 6
Pejacsevich Péter gr. - - 150 9
Tököly Péter . . . .  200 1 2
Ezen díjnak mindaddig külön neve nem lesz, 

míg a’ kamat több hazafiak’ alapítása által leg. 
alább 100 aranyra nem növekedik«

6. E r d é l y i - d í j  100 ar. kamatja azon 
1700 ar. tőkének , mellyet alapítottak:

tóke kamat.
Bánffy József gr - 100 0
Bánfly László b. . . .  100 6
Béldi Ferencz gr. . . .  100 t>
Bethlen Ádám gr. - 100 0
Bethlen Domokos gr. - - - 100 5
Bethlen János gr. . . .  100 6
Bornemisza József b. - 50 3
Csáky József gr. . . .  10Q 6
Degenfeld Otto gr. - 100 6
Gyulai Lajos ifj. gr. - - - 100 6
Huszár Károly b. 100 C
Jósika Sámuel - 100 5
Kendeffy Ádám gr. . . .  100 6
Kornis Mihály gr. . . .  50 3
Mikes János gr. * 100 0
Teleki József gr. - 50 3
Teleki Sámuel gr. - 100 6
Wass Imre gr. - 50 3
Wesselényi Miklós b. - - 100 6
7. E s t e r h á z y - d í j ,  50 arany; kamatja 

azon 1000 arany tőkének, mellyet ifj. gr. Ester
házy Mihály és gr. Esterházy Károly egyenlő 
részekben alapítottak.

S. N á k ó - d í j ,  25 arany; kamatja azon 
500 arany tőkének, mellyet gr. Nákó Sándor 
alapított.

9. N e m z e t i - d í j ,  mostanig 79 arany;
kamatja azon 1350 ar. tőkének, mellyet ala
pítottak : tőke kamat.

Almásy György gr. 50 3
Batthyáni Zsigmond gr. - - 50 3
BOURBON’ K ÁRO LY  LAJOS LUCCAI Ü RALK.

IJER C ZEG  - 200 10
Csekonics János . . .  200 12
Jósika Miklós b. - 50 3
Klobusiczky János gr. - - 100 6
Liptay Fridiik b. 100 6
Marczibányi Antal - 50 3
Pálfi’y Antal hg . . .  200 12
Pálffy Miklós gr. ‘f* (fizetik örökösei) 100 6
Pregardt János . . .  50 3
Viczay Károly gr. - - - 50 3
Zichy Edmund gr. - - - 50 3
Zichy Ödön gr. . . .  loo 6
10. S á n d o r - b i l l i k o m ,  ér 100 aranyt 

Készül azon 500 ar. tőkének négy esztendőről 
előre egybetett kamatján, mellyet gr. Sándor 
Móricz alapított. Érette négy esztendeig évenkinl
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történik-meg a’ versenyzés’ ’s annak tulajdonává 
lesz, ki a' negyedik évben diadalmas.

11. S z é c h e n y i  - k a r d ,  ér 100 ar. Hü
velye aranyba foglalt bíbor bársony, vasán ezen 
vers: ,,Engem erő szüle, nyer ’s egyedül az bír
hat, azért győzz“ Kisfaludy K. Adá gr. Széche
nyi István.

12. E s t e r h á z y - k a r d ,  adá gr. Ester
házy Károly. Mind a’ Széchenyi mind az Ester
házy-kard évenkint kihívás’ tárgya.

13. A s s z o n y s á g o k ’ a l á í r á s a .  Hogy 
a’ pesti lőversenyzés mind erősebben meggyöke
rezzék, e’ hazai iparkodás’ szép indulatjában mi 
alulírtak is osztozni óhajtván, a’ neveink mellé 
alább feljegyzett summákat életünk’ fogytáig egy 
minden esztendőben előfordulandó palyadijra e’ 
következő feltételek alatt ki vánjuk általnyujtani: 
(itt következnek a’ díj’ feltételei , u. m. a’ fut
ható ló’ minősége, távolság, teher, bejelentés’ 
ideje). Hogy pedig ezen ajánlásunknak épségben 
való tartásáról minden lótenyésztőt bizonyossá is 
tegyünk, és az szorgalmának legkisebb kétségen 
kívül láthassa általunk a' haza’ közoltárárul eredő 
megjutalmaztatását: mindenikünk a’ maga Önkény- 
tes, tiszta hazai jószántából származott ajánlását 
nevének ’s a’ summának tulajdon keze’ ideirásá- 
val erősítette-meg ’s magát feloldozhatlanul kö
telezte arra , hogy a’ míg Isten életének kedvez, 
lekötött summáját esztendőnként a’ magyaror
szági lótenyésztés’ Egyetemének (még akkor ezen 
czímet viselé a’ mostani Állattenyésztő-Társaság) 
penztartója’ kezébe fogja mindenkor az esztendő' 
változása’ első hetében küldeni. És mivel tőlünk 
mindöszve aláíróktól szász ötven azaz 150 kör- 
möczi arany vagy több is gyűl egybe, akarjuk 
hogy ezen summán esztendőnkint egyegy meg
aranyozott ezüst billikom készíttessék pályadíjul 
’s arra mindenkor magyar nemzeti nyelvünkön 
valamelly odaillő választott mondás vagy vers 
vésettessék ’s neve e’ díjnak: „Asszonyságok’ 
pályadíja“ legyen; hívén azt, hogyha egyikünk 
másikunk elhunynék i s , nemünkben hazai érzésű 
követőink ’s kipótolóink nyomról nyomra neve-
kednek. arany

Almásy Aloiz gr.né, gr. Wilczek Louise - - 2
Almásy Jánosné, Horváth Rozália 5
Andrásy Károly gr.né , gr. Szapáry Adele - 5
Atzél Sándorné, Ottlik Anna 4
Batthyáni Gusztáv gr.né, b. Arnfeld Ernesztina 6 
Batthyáni Miklós gr.né, gr. Széchenyi Fanni - 8

Bohus Jánosné, Szogyény Antonia - -  -  4
Chotek gr. özvegye, gr. Brunszvik Henriette - 3
Csaky Istv. gr. özvegye, gr. Lazanszky Lidia - 0
Esterházy Károly gr.né, b. Perényi Antonia - 5
Esterházy Mihály id. gr.né , b. Schrölfl Antónia 2 
Esterházy Mihály gr.né b. Schopping Zsófia - 4
Esterházy Vincze gr.né, hg Liechtenstein Zsófia - 5
Festetics Albert János gr.né, gr. Sándor Minna - 5
Forray András b. özvegye, gr. Brunszvik Juliána 3 

.Hunyady Ferencz gr.né, gr. Zichy Júlia 5
Hunyady József gr.né, hg Liechtenstein Henriette 5 
Károlyi István gr.né, gr. Esterházy Franciska - 8
Károlyi Lajos gr.né, gr. Kaunitz-Rittberg Ferdinandina 5 
Keglevich Gábor gr.né, gr. Sándor Mathild - 5
Marczibányi Mártonná, gr. Grohovszka Desirée - 2
Nádasdy László gr. özvegye, gr. Rádai Anna - 2
Orczy György b.né , gr. Berényi Eliza - - 5
Orczy József b. özvegye, gr. Pejacsevich Franciska 6 
Id. Pálffy Ferencz gr.né, gr. Erdődy Natalia - 5
Palocsay Ferdinand b.né, Szomolányi NagyAloiza 5
Pejacsevich Péter gr.né, gr. Esterházy Franciska 5
Podnianiczky Lajos b.né, b. Prónay Zsófia 4
Rádai Gedeon gr.né. gr. Teleki Borbála 4
Redl llos b.né, b. Bartenstein Jozefa 2
Révay Zsófia b. kisasszony - - - - 2
Semsey Jóbné, gr. Keglevich Éva - - - 5
Széchenyi János gr.né, gr. Erdődy Agathe 3
Széchenyi Julia, gróf kisasszony 2
Széchenyi Lajos grné, gr. Wurmbrand Franciska G 
Széchenyi Louise, gr. kisasszony - . - 2
Széchenyi Pál gr.né, gr. Zichy-Ferraris Emilia - 6
Szécsen Károly gr.né, Almásy Jozefa 4
Szécsen Miklós gr.né, gr. Forgács Franciska - 6
Sztáray Albert gr.né, gr. Waldstein Mária - 6
Wenkheim József b. özvegye , b. Orczj- Therezia 5
Zichy Ferdinand gr.né, gr. Széchenyi Zsófia - S
Zichy Károly gr.né, gr. Seilern Crescentia - 6
Zichy László gr.né, gr. Széchenyi Mária - - 2
Zichy Miklós gr.né, b. Loe Julia 5

14. T íz  e s z t en d e i - d í j. Hogy a’ ló- 
versenyzésnek Pesten bizonyos nevekedő gyökere 
legyen: mi alábbirtak egyesztendőnként elmul- 
hatlanul május vagy junius hónapban elnyerés 
végett kitétetendó pályadíjra alól feljegyzett som
máinkat fogjuk esztendőnként tíz esztendő’ le-
folytaig fizetni. arany

Andrásy György gr. - - - -
Andrásy Károly gr. ifj. - * * ~
Atzél János
Bánffy Ádáin b. - - - - - “
Bánffy Miklós b. J
Bánffy Pál b. - - - - " *
Bánffy Zsigmond b. - - - - «
Berchtold Antal gr. - - - - »
Berényi Lajos gr. f
Bethlen Gábor gr. - - - - ~
Blaskovics József ~
Clanim Gallas gr.
Esterházy Károly gr. - - - - ®
Forgács János gr. - - " "
Földváry Antal - - - - -  
Hirsch József f  (meghalt) - - *
Károlyi György gr. - - *
Károlyi Lajos gr. " -
Keglevich László gr. -
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arany

iveMuen Benjamin 2
ÍS. N . ' ............................................6
Peel )' Ferencz - - - - -  5
Semsey Jób - - - - -  3
Szapáry Miklós gr. ■ - - - 3
Széchenyi István gr. - - - - 4
Teleki Lajos gr. - - - - 2
Wesselényi Farkas ifj. b. - - 2
Wesselényi Ferencz id. b. - - - 2
Wesselényi Ferencz iQ. b. - - - 2
Wesselényi Miklós b. 5
Zay Károly gr. - - - - -  3
Hagyhatnak e ezen nevek legkisebb kétsé

get hátra, hogy az alapított és aláirt summák 
az aláírók’ vagy azok’ örökösei állal mindig pon
tosan fognak fizettetni ?

15. P e s t i  bi l i  i k om,  ér 100 aranyt; 
adja sz. k. Pest városa’ tanácsa ’s polgársága 
1829től 1833ig bezárólag évenkint. —— Ámbár 
e ’ f. esztendővel a’ pestvárosi tanács- és polgár
ságtól öt évre ajánlott s z á z  aranyos billikomi 
jutalom megszűnik : e’ helyett azonban pótlékul 
most uj alairás nyittatott e’ város’ nemes lelkű 
lakosi közt a’ következő 5 évre ’s mivel a’ ló
versenynek közvetetlen hasznát e’ sz. k. város 
érzi leginkább: bizton bízunk, hogy azt mint 
egyetemi dicsőségére válót ’s nagy hírű nevű Rá
kos mezejének egy térszakára alapított orszá
gos intézetet tettel tovább is gyámolítandja ’s e’ 
pontra nézv« is nemzetünk’ igazságos reményinek 
*s a’ hazafiság1 méltó kivánatinak o r s z á g s z i -  
V e létére valódi mértékben félelend.

16. Öt é v ű - d í j ,  20 arany; adja gróf 
Schönborn Filep 182 9tői 1 8 3 3 ig bezárólag éven
kint. Első lóé 12 ar. másodiké 8 arany.

D E M O C R 1 T U S I  C S E P P E K .
Egy iskolából haza került gyermek fennyen 

kérkedék anyja előtt , hogy ő sokat tud ’s már ta
nítója a’ m á s o d i k  c l a s s i s b a  tette. —  ,,Adja 
Isten, édes fiam! —  monda örömében a’ sze
gény anya —  hogy még az idén h a r ma d i k  
c l a s s i s b a  jöhess !’4

Egy tanuló a’ szünhónapokra haza menvén, 
dicsekvőleg emlegető, hogy azon uraságnak, ki
nek ő házában lakott, mennyi pompás heverő 
cseléde , inasa ’s szobaleánya van. —  „Tehát 
ezen uraság n a g y  u d v a r t  tarl ?“ kérdő egy 
jelen volt kisasszony. „Nem biz az — felele a’ 
'kis deák —  az ő u d v a r a  még kisebb édes

apáménál; abban bizony nem f o r d u l h a t n a -  
meg a’ mi  h a t  ö kr ö s  s z e k e r ü n k . “

Szekrényt»].
A N E K D O T Á K .

Két városi polgár a’ mezőn járkálván , elő
hozakodtak deákkori éveikről ’s annak bizonysá
gául, hogy még korán sem feledének-el mindent, 
a’ beszédbe néha deák mondást is kevertek. „Me
mento móri“ mond egyik a’ vesztő-fára mu
tatva. ,,A’ másik se akarván tudatlanabbnak tet
szeni, rögtön felelt: „hódié mihi, eras tibi.“ 

„Mit vesztettél barátom ?“ szives részvéttel 
kérdez valaki egy tűzvész által megkárosultat, 
kinek többek közt felesége is a’ lángok’ marta- 
lékja lön. „Istennek hála, semmit“ felel a’ min
denétől megfosztatott.

Egy kalmár elkűldé inasát adósához (ki vak 
vala), hogy fizetne-meg neki ’s ez azt üzené vis
sza, hogy „igen is első alkalommal, mihelyt őt 
m e g l á t j a ,  kész fizetője leend.“

Egy btícsuleveles katona azzal dicsekvék a’ 
korcsma-hősek’ társaságában, hogy ő minden 
nyelvet ért és beszél is. „Magyarázza-meg hát 
nekünk katona uram e’ szavakat „ k a n r á j  bál -  
t í z e m  k a d u 1 a“ , mondának a’ borozók. „Ezek 
arabsul vannak — mond a’ katona —  ’s oily 
szent dolgot jelentenek, mellynek magyarázatja 
templomba, nem pedig korcsmába való.“ — „Mi  
pedig úgy gondoljuk —  szólnak amazok — bogy 
ez zsidóul van és visszafelé olvasva ezt teszi: 
„a’ l u d a k  m e z í t l á b  j á r n a k . “

„E* ház’ ajtaján egy rósz embernek se sza
bad bejőni.“ Illy szavakat irt kívül ajtajára egy 
korcsrnáros. Valaki pedig ezt irá utána : ,,a’ 
korcsmárosnénak tehát bizonyosan az ablakon kell 
ki- ’s bejárnia.“ Fusztay Márton.

Dicsérek egy asztalnál N 9 grófnak uj Ízlés 
szerint épült szép istállóját. „Szép bizony —  feleié
egy ügyvéd —— azt hallám, fiut-illető j ó s z á g . “

* Sz.
R E J T E T T S Z Ó .

Tiszta csinos város, méltó, hogy keblezi Kunság. 
Elseje fel mig van, ’s él feje hogyha le hált.

Másika egy kis szám, nagy jó, vég négye kinek van! 
E’ n é g y é i t — ha rövid — kész Magyar ontani vért.

Sziils István.
A’ 49dik számbeli talány: Ha z u g s á g .

4§zeikezteti H e I m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .

M
MUHAlIlü

MwrntM
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LJ SZÓ AZ ERDÉLYI VISZHANGRA.

Kellemesen zenge füleimben az „erdélyi visz- 
bang44 a’ f. évi Társalkodó 10. sz. melly dunántúli 
utazásomról közlött töredékemre pendült ’s érzé
keny örömmel értém abból a’ magyarodás’ lelkes 
baladását testvér hazánkban, mellyet honunkban 
is magasztalva emlitnek naponkint hírlapjaink. — 
Haladunk —  haladunk, hála kegyes fejdelmi 
Atyánknak ’s buzgó Íróinknak, kik magyarodásunk’ 
előmozdítására minden telhető igyekezettel töre- 
kesznek; hála a’ lelkes megyék’ hatóságinak-is , 
mellyek ugyan annak sikeres kivivására bölcs 
rendeléseik, czélirányos intézeteik által minden 
lehetségest elkövetnek!; —  hála végre az isko
lai elöljáróságnak, melly az ifjú polgárok’ gyen
gébb sziveikbe beoltja annak szeretetét! — mert 
valamint az erkölcsi hatást, úgy a’ nemzetiséget 
annyira semmi nem örökítheti a’ lélekben , mint 
a’ nevelés ’s az ifjúi kornak vérébe szivárko- 
zott elvek.

E’ föltétel’ következésiben, ha akkor, mi
dőn egy részről örömérzettel olvadozva emelke
dik lelkem magyarodásunknak hírlapinkban ol
vasható dicséretes haladására, úgy a’ legfájdal- 
masb keseredés taszítja azt más részről előbbi 
kétkedő tünődésibe vissza, mellyek a’ haza’ ge- 
niusát nemzetisedési tunyálkodásunk’ előre látott 
szomorú következésinek méltán remélhetése miatt 
egészen gyászba borulva képzelték. —  A’ ne
velés , mondom , teszi állandóvá, lelkessé, sőt 
örökössé az elvet. Ha az egy gondatlan vagy 
rósz lelkű nevelő által hibásan oltatik a’ mindenre 
hajtható fiatal szívbe, gonosszá neveli azt, és 
semmi bölcs ok , semmi erő és hatalom többé 
nem változtathatja ; vagy ha tán enged-is szol
gai félelemből, v. vak engedékenységből a’ külső 
erőnek, belső győződési érzete állhatatos marad 
eredetiségében.

Értsetek magyar atyák és anyák ! kik 
magatokat fönségtekhez illetlenül nevelteknek 
vélitek , elég hibásan — ’s minden fenyzetben 
bujálkodó házatokat gúnyra kitettnek, ha abban 
egyedül nemzeti szép nyelvetek hangzik. Tapint

sátok ezen felkiáltásomra melleteket ’s kérdez
zetek tinmagatokat: mi okozta bennetek e’ hibás 
vélekedést ? —— fel fog azonnal kérdésiekre ri
adni a’ lélekisméret ’s hangosan kiáltja: „okoz
zatok neveltetéstöket ’s nagyobb figyelemmel le
gyetek saját gyermekeitek’ nevelésében.44 —  Szü
léitek olly században neveltek, mellyben a’ ma
gyar nyelv durvának tartatott; — mellyben az 
akkori kártékony szellem dicsőségnek tartá anya
nyelvét megvetve másét selypegni; —-  szégyen 
vala egy német Ritter’ házában franczia nyelvet 
nem rontani, neveletlenség egy magyar nagynál 
németül nem rebegni. Megörökülvén ezen elv 
bennetek , a’ régiebb századokban elkerülhetlemil 
szükségesnek vélvén eldőditek nemzeti létezésre 
a’ latin nyelvet, utóbb a’ németet ’s csak nem 
rég múlt években majd minden európai nyelvet 
reátok toltak ’s ti legelsőben-is gyermekeitek’ 
ajakira erőltetétek a’ honit egészen megvetve, 
vagy csak felesleg toldalékul valamennyire ismer
tetve. — Most miután a’ haza’ kegyes atyja ön
maga pártolván nemzeti nyelvünket ’s magyar 
tudós társaságot alapított, néhány örök nevet ér
demlett lelkes nagyaink annak csinosítását ’s ha
ladását előmozdítván, a’ törvényes és polgári ha
tóságok anya nyelven szólalnak : kezdetek ugyan 
veszélyes szunnyadástokból valamennyire serkenni; 
—  de , Magyarok’ szent Istene! — mikor ébre
dünk-föl egészen? —-  Most-is soknak közületek 
fő gondja csemetéik’ nyelvét első dadogások’ ide
jében darabos idegen nyelvvel fásítani; —- így mi 
csuda , ha a’ beszivárkozott elv amazt megizel- 
vén , ehez nehezen szokik ’s örökre benn marad 
a’ vonzódás, melly amazt kÖnnyebbnek-is képzeli, 
kellemesbnek-is tartja? —

Nem akarok fáradni annak megmutatásában : 
hogy magyar nyelvünk régibb időkben csinosb 
vala annál, mellyet annyira felkaptak honfiaink. 
Forgassák-meg Pázmántól, Molnár Jánostól, 
Báróczitól, Cziriéktől kezdve íróinkat, vessék 
össze az ezekkel egy időben élt német írók’ mü
veivel ’s nyilván tapasztalni fogják: hogy ezeké
nél kellemesb, csinosabb volt nyelvünk, és sokkal
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szebben hangzott, me'g-is tulajdonjok’ megveté- 
■e'vel gyökereztetek gyermekeik’ szivébe a’ ko~ 
ránsem oily idomzatu idegen selyp nyelvet. Szó
laltassák legelsőben-is honunknak nevelendő gyer
mekeiket a’ magyar szülék kellemes anya-nyel
vünkön , bizonyosak lehetnek: hogy felserdülvén 
’s életök’ megárt korára jutván, egyéb nyelveken 
csak szükség’ idejében, közönségesen pedig tulaj
donukon fognak édes örömmel, lelkes elragadtatás
sal beszélni. —  Ne aggódjanak azon , ha már 
olly igen elkerülhetlennek tartják honunkban az 
idegen nyelvek’ tudását-is , hogy azt tökéletesen 
meg nem tanulják. —  Tapasztalás tanítja, hogy 
a’ magyar ajak minden nyelvet könnyen megta
nul ’s tökéletességgel beszél: mivel áltáljában 
egy nemzet se olly alkalmas, mint a’ magyar, az 
idegen nyelvek’ tiszta beszélésére; de ha koruk’ 
első hajnalodásában idegen beszédhez szoktatjuk 
nyelvöket, csak azt fogjuk nyerni, hogy nem
zeti öltözetben-is —  idegenek vagyunk ’s a’gyen
ge korban beszivott elv kiolthatatlan.

De itt természetesen foly azon kérdés: kik 
oltsák a’ nemzetiség’ elvét kisdedinkbe? termé
szetes a’ felelet-is, hogy ez azoknak áll fő tiszt
jükben, kik őket tulajdon vérökkel táplálják, 
kiknek a’ nyelv legkellemesebben hangzik ajkaik
ról, kiknek minden tetteik szivreható ésbájoló, 
—  az anyák. De fájdalom! épen azt tapasztal
juk : hogy az emberiségnek ezen varázsló gyö
nyörűségei legkevesebbé beszélik hazánkban az 
anyanyelvet ; —  ’s vajmi számos Cornelia de ke
vés Cracchusok’ anyját számlálhatunk, ha ezt 
nemzeti szoros értelemben vesszük! — Oh vajha 
szépeinkről szólva, általányosan a’ pesti derék if
jakat utánozván köteleznők magunkat arra : hogy 
azoknak legkecsegtetőbb szavaikra-is hallgatunk, 
ha nem hangzik nemzeti nyelven! — ’s ugyan 
a’ pesti kegyesek’ nyomdoki után indulván min
den szépeink vetekedve törekednének nemesen 
makacskodó ifjainkat magyar beszéddel boszulni!

Vannak házak, mellyek birtokosi a’ leglelkesb 
hazafiak, ’s hölgyeik sem kevesebb hévvel buzgód
nak a’ nemzetiségért; — de valljuk-meg min
den kedvezés ’s részrehajlás nélkül, hogy házi 
körükben csakugyan örömestebb beszélnek néme
tül ’s annak, ki ezen nyelvet nem tökéletesen 
beszéli, pírongani, vagy nagyobbadán hallgatnia 
kell. — Ezek a’ különben minden tekintetben

tiszteletre méltó anyák, ha nyilványos iskolák
ban jobban megmagyarodott fiaikat, midőn szün
napjaikban karjaik közé repülnek , édes örömmel 
hallgatják-is őseik’ nyelvén enyelegni; otthon 
levő’s Isten tudja mi leány-intézetben nevelt kis- 
asszonyink’ ajakin csakugyan közönségesb a’ tár- 
salkodási körökben a’ német nyelv ; mert a’ leány
nevelő intézetek’ alap-nyelve az. —

Nem ábrándozó képzelgésből, hanem csupa 
tapasztalásból beszélek tisztelt kedves testvér ha
zámfia ! k it, noha nevedről ismérni szerencsém 
nincs, forrón ölelek: hogy testvér hazánkról a’ 
már divatozó magyarodásnak olly szép példáit 
hozád-fel ’s azzal engem ’s több rokon érzetü ’s 
buzgódásu honfit megörvendeztetél. —  Igaz; 
mi Mugyarok-is érzékeny örömmel mondhatjuk 
hogy a’ hatóságok lelkesen buzgódnak; — de is
mét valljuk-meg , hogy többnyire csak a’ nyil
ványos helyeken; ’s gyakran azok, kik a’ nem
zeti haladásért minden áldozatokra készek, csa
ládjaik közé térvén a’ kedves hölgy ölében, vagy 
házi kedveseik’ enyelgései között azon ajkak, 
mellyek csak a’ napokban egész lángra gyulva 
ékesen buzgadoztak az anya-nyelvért, magokat 
fel ídve nem Árpád’ nyelvén beszélnek. *— A’ na
gy >bbak’ illyen példáit látván a’ közép ’s még ki
sebb , de láttatni kívánó házak, vetekedve maj
molják amazokat. — Műveletlennek véli magát 
azon kisasszony, ki a’ templomban , ha bár va- 
kogva-is nem német imádságos könyvből olvas; 
tart az ifjú világfia, hogy durvának, nevelet
lennek ítéltetik , ha szive’ választottjával idegen 
nyelven beszélni nem tud , vagy emlékkönyvébe 
holmi v e r g i s s  mei n n i c h t  hangú verse
ket nem firkálhat. Sőt nem egyszer méltó bo- 
szonkodással tapasztalam, hogy kik csak tördelve 
beszélnek idegen nyelven, még-is készebbek azt 
darabolni, mint hibátlanul saját nyelvükön be
szélni; ’s azon szép, ki idegen nyelven nem fe
cseg , legyen bármi díszes, nemes eredetű ’s ne-_^ 
velésü, egyedül azért, hogy anya-nyelvén kívül 
egyebet nem beszél, kénytelen a’ társalkodási 
körökben magát félre vonni ’s nem ritkán meg
vető gúnnyal illettetik, midőn egy magyarul ta
lán nem-is tudó sőt nem honfi, de lepke-szár
nyon annyival száilangóbban repdező regényes 
hősnek, vagy szépnek tömjények ropognak. —

(V é g e  k ö v e tk e z ik .)  Horváth Elek.
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T E R M É K E N Y  K Ö L T Ő K .

A’ Francziák olly szörnyű zajt ütnek, hogy 
S e r i b e  drámai költészük 1 7 év alatt már 154 
színdarabnak lön szerzője! —  G o l d o n i  olasz 
költő 217 darabot irt 21 év’ leforgása alatt, 
ide nem értvén azokat, mellyeket később Paris
ban franczia nyelven költött. Seribe* darabjai 
jobbadán csak egy felvonásnak ’s más. irőtársak 
is segiték azokat alkotni; Goldoni az ő darabjait 
öszvesen maga költé ’s mind 3 vagy 5 felvonás
ban. Velenczében arra kötelező magát, hogy egy 
év alatt a’ medebachi szinésztársaság’ részére 16 
eredeti vígjátékot szerzend. O tizenhetet (!) irt ’s 
a’ publicum valamennyit bőszkedvvel (furor) fo
gadé. Goldoni egyszersmind jeles ügyész volt, 
ki e’ hivatási körben is sokat tőn. —  A’ német 
K o t z e b u e  is 211) színdarabot irt 4 80 felvo
násban és pedig egymaga , minden segédtárs nél
kül ; ezenkívül prosában irt munkáji mintegy 
20 vastag kötetre terjednek. —— L o p e z  d e  
V é g  a spanyol költész pedig legalább is 1800 
színdarabot irt, mellyek közül 850 jelent meg a’ 
színhelyen. E’ mellett még 400 autos sacramen- 
talost is szerzett, mellyek főleg a’ monostorok
ban adatának-elő. —  Egek, milly sokat írtak!!

HASONLÍTÁSOK ’S KÜLÖNZÉSEK.
Az é l e t  egy k ö n y v ,  meilyet sokan ta

nulnak, de kevesen értenek. Fö l d  benne a’ — 
p a p i r o s ,  melly gonoszt és jámbort egyfor
mán fölvesz; —  nemes szorgalmú p o l g á r o k  
a’ tisztán nyomtatott b e t ű k ;  — józan elméjű 
t a n í t o k  a’ v e s s z ő k  (,). kik értelmet adnak a’ 
nélkülük könnyen össze-zavarulbatő szavaknak; —  
rang ’s m é l t ó s á g  a’ p o n t o k  ( .) ,  mellyek 
sokféle értelmet különöznek-el egymástól; — 
t u d ó s a k ,  kik végremehetetlenek, a’ k é r d ő 
j e l e k  (?) ; —  S z e r e l m e s e k ,  kik mindig 
holdvilágnál sopánkodnak, a’ f e l k i á l t ó - j e 
l e k  (!); —  üres p i p e r e - u r f i k ,  kik csak 
hijányra emlékeztetnek ’s kikhez gondolnunk kell 
a’ mi nincs, a’ g o n d o l a t - j e l e k  ( — — ) ; —  
p o mp a  ’s hi i í  f ény ,  mellyek olly nagyot gya- 
nítatva a’ belső érdemről többnyire csalnak, a’ 
czifra b o r í t é k ;  —  p é n z ,  mellyről értekezik 
az egész, —  a’ c z í m;  —  i f j ú s á g  a’ sokat 
ígérő de későn fizető s u b s e r i b e n  s e k ; —  testi 
’s lelki t ö r p é k  végre, kik semmit sem jelen
tenek , sőt hibáikkal egészséges agyra is néha

homályt vonnak ’s kikbe mindig boszával ’s olly 
gyakran kell éles szemnek ütköznie, — a’ 
n y o m t a t á s i  hi bák.  Boldog, ki különválva a’ 
nagy seregből csendes magánya’ rejtekében —  
józan iteletü o l v a s ó  lehet! —  De különbözik 
is éltünk a’ könyvtől, melly kitanulható, amaz 
végre-járhatían; —  az é l e t  olcsó, a’ könyv  
pedig drága; —  ennek moly és por legnagyobb el
lenségei, amannak az üres erszény; — a’ k ö n y v  
vége felé legjobban mulat, az é l e t ,  elején leg
szebb; —  annak könyvtár, ennek pedig földi 
hant sírja!

A’ t u d o m á n y o k ’ m e z e j e  egy v e r 
s e n y - p á l y a .  Különféle helyről, egyenetlen 
erővel, egy czélra törekszünk rajtok , mindeni- 
kén nemesít a’ vetekedés, mindenikén többnyire 
a’ versenyző5 kárával, haszon árad az egészre. —  
Ha a’ lovag lehull, mindenikén kitör; csakhogy 
a’ tudomány-pályán az é s z  —  az í t é l e t e t  
hagyva-el, verseny-pályán a’ ló — l o v á s z á t  
hányva-le; de egyenlő kárral: mert igy halálig 
fusson bár —  czélt egyik sem ér! —  De külön
böznek is egymástól : mert ve r se n y - p á 1 y á n 
jutalmat kap a’ czélhoz ért; amazon elég , ha 
éhei nem veszett-el, inig oda jutott; és hogy 
egyikén a’ p á l y á z ó  magát, másikon a’ né z ő k  
jutalmazzák azt. Kovács Fái.

JOURNAL-L1TERATURA ANGLIÁBAN. X

A’ korábbi századokban a1 közép osztály
beli emberek csaknem egészen járatlanok voltak 
időkoruk’ történetiben ’s a’ dolgozó osztályok épen 
nem törődtek azzal, a’ mi napi foglatosságuk és 
szükségök’ keskeny határin kívül ment végbe. 
Csak Erzsébet királyné *ilatt kezdenek Angliá
ban probaképül egy időszak-irást kiadni, melly 
„angol Merkur“ czim alatt füzet-számra jelent- 
meg. Az első szám , melly a’ britt museumban 
még ma is fentartatik, az 1 588dik esztendőt 
hordozza. Csak néhány évvel későbben lehete 
Angliában újságokat egyes levelekben látni. Az 
első napitudósításokat s híreket- Sir Roger 1’ 
Estrange adá-ki aug. 31 kén 1661 „Public intelli
gencer“ (nyilványos értesítő) czím alatt. Az idő
szaki röplevelek (Flugschriften), mellyek I. Ká
roly’ idejében igen megsokasultak, Ildik Jakab 
alatt már ritkulni kezdenek. Az 1641 ki revolu- 
tzio tömérdek mérges fulánku ’s néplázíto röpie-
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veleket hozott létre. Sok ezek közül e’ felírást 
visele' : „a’ parliament’ naptára.“ Az első újság, 
mellyet tulajdonkép így nevezhetni , nov. 7kén 
1665. Oxfordban jöve-ki, hol ekkor az udvar 
tartózkodott. Midőn az udvar Londonba ismét 
visszate'rt, ezen újság „London Gazette“ czímet 
vevé-fel. Az „Orange Intelligencer“ a’ harmadik 
hírlap volt, melly Angliában megjelent ’s első az 
16 8 8ki revolutzio után. Ez sok évig az egyetlen 
naponkint megjelenő újság maradt. 1690ben úgy 
látszik, már kilencz külön hétgzakirás is adaték- 
ki. Anna királyné’ uralkodása alatt (1709) ezen 
utóbbiak’ száma 16ra növekedők, de még ekkor 
is csak egy napi-újság volt ’s „the London cou
rant“ nevet viselt. I-ső György alatt mindennap 
három rendű újság jelent-meg , ezenkívül hat új
ság hetenkint, tiz pedig háromszor egy hónap
ban. 1753ban 7,411,757 újság-példány terjedt-el 
évenkint egész Angliába; 1760ban inár 9,404,190;
1 830ban pedig 30,493,941 példányra szaporo
dott. Az itt következő jegyzetből láthatni, milly 
előhaladást tőn az angol sajtó félszázad alatt: 
Újságok’ száma 1782b. 1790b. 1831b. 1833b.

Angliában - 50 60 135 248
Scotziában- 8 27 31 46
Irlandban - 3 27 50 75
igy az egyesült 
királyságokban 61 114 216 369

Ezen 369féle újság vagy hírlap, mellyek- 
ből most a’ napi literatura ál l , következő mó
don jelennek-meg :

A n g l i á b a n  ’s különösen Londonban na
ponkint 13; kétszer vagy háromszor egy hétben 
6 ; egyszer egy hétben 36. A’ tartományokban 
180.  Guernsey, Jersey ’s más szigeteken 13.

S c o t z i á b a n  két vagy háromszor heten
kint 15; egyszer egy hétben 15.

I r l a n d b a n  ’s különösen Dublinban 18; 
ezek közül naponkint 4 , háromszor hetenkint 7, 
’s egyszer egy héten 7 jelennek-meg. Irland’ e- 
gyéb részeiben 57 , úgymint 35 két vagy három
szor egy hétben ’s 22 egyszer hetenkint.

MIKOR BOSZANKOD1K A’ MAGYAR OLVASÓ?
Boszankodik : Midőn a’ Hasz. M— gban az 

EV szóról (melly hihetőleg mindig csak év ma

rad) nyolcz számon keresztül É s z r e v é t e l t  ol
vas ; —  ’s a’ záradék folyvást igy bíztatja: 
( F o l y t a t j u k ) ! .

Boszankodik: Midőn a’ „Bothe v. und f. 
U-g-n“ hétszakirás’ idei 24dik számában „egy 
el nem fogúit Magyarnak hazafiui elmélkedését“ 
R— y úrtól német fordításban olvassa ; —  ’s 
alant négy-csillagos jegyzékben a’ fordíto'nak ha- 
zafiiíi lelkét tükröző imez óhajtására bukik: 
„F ax i t D e u s ! “ —

Boszankodik : Midőn R— y ur a’ föntebbi 
számban ’s czikkelyben két - csillagos jegyzék 
alatt azt mondja : hogy néhány év óta so k  s z á z  
m a g y a r  uj könyvből t öbb e z e r  uj szót jegy
zett-fel ’s gyűjtött össze; —  ’s közepett még is 
záradékban e’ szavakat leli: (a’ d o l g o t  nem 
n a g y í t ó  m)  —

Boszankodik: Midőn a’ legközelebb kijött
M .....ónban ismét ’s ismét olvassa: ,,Sz . . ..é tő l
ez ’s ez ’s ez B . .  .ának ez ’s ez ’s ez-ze el
len“ ; —- ’s ismételt átolvasás után is kénytelen 
kérdezni: Mit? Mit? Mit? —

Boszankodik: Midőn az első morgóE— óban 
(magyarul: viszhang) kedvtöltésül egy s z o m o 
rú játékot forgat; —  ’s ekkor Kisfaludy Sándor’ 
regéje után: „szomorúan hallott kongni—  (A g
u e s b a n) egy harangot; —  mit jelent ez ? az  
erős  s z é l  —  el-el k a p t a  a’ h a n g o t . “

F. Jeszeney Osv.
(Majd folytatjuk.)

A N E K D O T Á K .
K* szolgabiróné’ törzsökös magyar vérből szár

mazott asszonyságnak szemébe tűnt elhunyt Kisfa
ludy Károlyunk’ „ mi n d e n  mu n k á i“nak egyik 
kötete. Kandián ’s a’ szerző nevét kérdőleg kapá
iéi az asszonyság ’s a’ borítékon a’ nagyobb be
tűkkel nyomatott „Munkái“ ötlék elibe. „Mun
kái ?! —  szála —  oh ismérem , igen jeles iró.“

„Lám —  érdeklé igen bölcsen L* ur —— a’ 
makai installation még Pestből is jőnek; men
jünk mi is legalább Komlósig.“

Szivhony.
R E J T E T T S Z Ó .

Három betű: Kegyed ’s más sincs nála nélkül,
Két vége négy szakban jő ’s ismét elrepül,
Melly ha rád sokasúl ifjú! hogy mi lészesz?
Kimondhadd egy szóban: a’ visszás egész ez.

Ziildy.
Az 50dik számbeli rejtettszó: F é l e g y h á z a .

Szeikezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ S Z E N V E D Ő .
S/.iinj-meg, oh szűnj verni szívem 

Hullámozó keblemben,
Szűntesd báj dalod' madárka,

Ott a' kies ligetben! —
Nincs már többé, ki felfogná 

Mellem’ bús fohászait,
Csak a’ viszhang kettózteti 

Szám’ nehéz panaszait!

Fáid közt hányszor bolyongtam 
Sötét árnyu szép liget,

Hányszor tartá sajkám’ lánczon 
Vastag biikköd kis sziget!

Hajh! de siker nélkül jártam —
Ott is — itt is semmi kéj ;

Nyelj tehát el, nyelj rokon-föld,
’S tornyosulj rám barna éj !

Gondolám : majd szárnyra kapja 
A’ lombok közt nyögdelő 

Lenge szellet bús keservem’,
De csak engem kedvel ó !

Engem — ki már tavaszomban 
Várom kora vesztemet —

Bármit adjon nékem e’ völgy,
Meg nem adja csöndemet.

Ah ! de még sem olly kegyetlen 
Mint mondám — a’ végezet;

Enyhét ád ő még is néha ,
Bárcsak kínos érezet;

Enyhét — hogy ha könyet ejtve 
Ama’ gyászos fiiz alatt 

Emlékezem hű" Linómra,
Nyugvóra — sirhant alatt!

-y-  J f

ÜJ SZÓ AZ ERDÉLYI VISZHANGRA.
( Vége. )

Honnan eredhetnek illy nemzetiséget hátrál- 
tató akadályok minta’ neveleV hibás elveiből? —  
A’ mit csöcsemős es gyermekkorunkban beszívunk , 
megörököl, termeszette' válik ’s el nem hagy
hatjuk. —  Idegen nyelven dadogtatjuk kezdetben 
gyermekinket ’s hacsak nyilványos iskolákban 
meg nem magyarodnak, idegenekké változnak. — 
Hibáztok azért ti-is oh atyák! kik az uralkodott

’s maig-is nagyobbadán divatozó szokás szerint 
nevelvén gyermekiteket, nyilványos intézetekbe 
nem kűlditek ; most hogy ezen tetteteknek inas 
káros következesit ne említsem, lelkes magyar •— 
legalább nyelvére nézve — igen ritkán > alik iIlyen
ből. —  Mennyi buzgó, tártoríthatlan hazafi, 
nagy elméjű tudós férfi van, kik ott , hol ezen 
Isten’ áldásit a’ közjó’ sikeres előmozdítására kel
lene hasznain iok, kénytelenek nagy tehelségikkei 
elhallgatni, mert magyarul szólni nem tudnak.

Ha olly anyák, kik magyar vérből erednek 
’s nyelvükön vagy nem beszélnek, vagy nem a- 
karnak , hátráltatják a’ magyarodás’ előmenete
l é t , méltó dorgálást érdemelnek: —  valóban 
nem kevésbé vétkesek azok , kik honi szépiák 
között ollyanra, kit házasi fiigyökre méltatná
nak, nem akadván, messze vagy legalább ide
gen nyelvű, természetű ’s erényű szüzet vezetnek 
Hymen’ oltárához. —  Hogy neveljen egy angol , 
szász, olasz vagy akármi tőlünk egészen külön
böző tulajdonságú anya magyar daliás férfiat, 
magyar lelkes anyát, magyar nyelv nélkül? Az 
attikai törvények szerint egy honi polgár’ leányát 
idegennek nőül venni tilta’ék. valamint ellenben 
az athenaei polgárnak-is idegen leányt felesé
gül venni szabad nem volt. —  Halljátok, mit* 
régen előttem monda az emberi nemzet’ történe
teinek írója (I. k. VI. szak.) ,,A’ mint vala- 
mellyik nemzet nagyobb tökéletességre viszi 
anya-nyelvét, a’ tudományokban ’s ezek’ segítsé
gével a’ jó erkölcsökben-is gyarapodik ; ellenben 
pedig mennél tökéletlenebb és zavartabb nyelve, 
annál tudatlanabb ’s rendetlenebb maga-is a’ nem
zet. A’ nemzetnek anya-nyelvét rendbe szedni 
nem akarni annyit tesz , mint azt kívánni, hogy 
a’ nemzet’ elméje homályban , szíve vadságban, 
törvénye zavarban maradjon.“ —

Azonban ne essünk kétségbe kedves testvér 
hazámfia! kisded magból óriás nagyságú fák te
nyésznek; — egy parányi szikra nagy tüzet éleszt
het. Több illyen észrevételünk tálán lelket ger
jeszt azon hazafiakban-is , kikben a1 magyarodás’ 
szikrája mostanában csak lappang 's fesz talán idő,
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ni llyben az lánggá gyűl!— Olly kegyes Fejdelem 
iil must a' magyar királyszéken, ki atyáskodó pél
dájául felnyitja hűséges Magyarjai előtt a’ pá
lyát , mellyen ha ez nemes vetélkedéssel halad, 
ez ólját minden bizonnyal eléri. — Ragyog már 
előttünk a’ Világ, lépjünk serényen kalauz vilá
gítása után ’s megnyerjük, mit több századink 
haszontalanul óhajtottak. —  Hinti-is már meze
inkre ama’ kellemesen mosolygó hajnal jóltevő 
sugarait *s egyes iparkodással haladhatunk ismét 
magyarodasunk’ lelkes előmozdításában ; ’s ha mi 
ezen tidvezítő terv’ tökéletre jutását meg nem 
érjük is, gyermekink részesülni fognak kivánt 
huldogságjokban. —

Méltatlan sértője volnék nemzetemnek, ha 
ezen előadottakat ágy kívánnám értetni, mintha 
a’ hazának legtöbb részeiben altalányosan nem fog
lalna főbb helyet anyanyelvűnk ; —  ez által csak 
abeli óhajtásomat kivánom nyilatkoztatni , hogy 
vajba mar egyszer egyedüli dicsőségnek tarta
nok , sőt büszkeségnek ’s valódi neveltségnek a’ 
társalkodási körökben-is csupán magyarul beszél
ni ; — óhajtanám, hogy azon kegyesek , kik ma 
holnap egy lelkes magyarral házassági szövetségre 
lépendvén, anyak lesznek, gyermekeik’ ajakira, 
midőn karjaikról reájuk nmsolygva az érzékeny 
anyai s/.eretetet gerjesztik , magyar szavakat 
fűznének ’s az idegen nyelvek’ alapos tanulását 
serdülő korukra, midőn a’ hazait már tökélete
sen beszélik , hagynák ; —  óhajtanám : hogy a’ 
magyar szüzek nem azt állítanák neveltségi ér
demnek, hogy bármi rosszul idegen nyelven be
szélnek, hanem azt ,  hogy a’ magyar ékesen 
hangzik rózsa ajkaikon ; —  óhajtanám : hogy a’ 
magyar hölgyek csak akkor boldogítanák férjei
ket szerelmük’ áldásival, midőn velők honi nyel
ven beszélnek ’s viszont; —  óhajtanám: hogy 
minden [Vagyaink követnék Eszterházy és Ratthyáni 
hgek’ szép példáját olly rendelésikben, melly sze
rint uradalmaikban tisztnek fel nem vétetik senki, 
ki magyarul nem tud; ’s a’ gazdasági irományok, 
számadások , jelentések ne német nyelven folytat
tál nának;— óhajtanám végre : hogy minden hely- 
ségink ’s városink Fest’ dicső példáját követnék.

Megengedjen azért ama’ tisztelt hazafi , ki 
a’ Jelenkor és Társalkodó’ szerkeztető hivatalát 
engem czáfolólag Esztergám’ magyarodásának hír

adásával Örvendeztető. Valóban szivemből ör- 
tendek én is, ha otfvoltam óta megváltozott ezen 
derék város’akkori helyzete; ’s csak azért-is kí
vánok még egyszer kebelébe visszatérni : hogy 
az utczák’ nevezetét, boltjaik ’s míveseik’ czi- 
meit már nem idegen, hanem magyar nyelven fo
gom olvashatni, a’ piaczi zsibongást héti vásárok’ 
alkalmával, és az éjjeli őr’ kiáltásit magyarul 
hallhatom; —  a’ mulatóhelyeken megjelenő szé
peket ifjú barátjaikkal magyarul enyelegni ta
pasztalhatom , sem többé ott egy magát magya
rító lelkes hazafi ellen gunyversekre nem aka
dok; —  vagy illyeseket hírlapjainkban világosab
ban olvashatok. *— Köszönöm addig-is szivem’ 
ezen megnyugtatását a’ szerény tudósítónak ’s 
telkemből hódolva vevén czáfolását, baráti ’s ha
zafiul szeretettel közlöm részvevő örömemet. 
Nem-is oda ezélzott tapasztalási észrevételein, 
hogy e’ derék várost, vagy jószívű lakosit, kik
nek körűkben kellemes néhány napot tölték , gú
nyolni vagy sérteni kívántam volna , mert min
den honost testvéremnek ismérve ölelek ; esak 
arra ohajtám serkenteni és kérni őket: hogy a’ 
ns megye’ lelkes buzgókodását közpolgáraik’ szi- 
vére-is kötvén kettős lépéssel haladjanak Pest’ 
dicső példáját követni, mint követé ns Somogy 
vármegyében Nagysziget, amaz emlékezetes mező
város és vár, mellyet Zrínyi’ dicső halála tón 
híressé. Ezt, noha általában véve bosnyák, rácz, 
zsidó lakja ’s többnyire német mívesekből áll, a* 
magyarodás’ szent tüze mindnyájok’ mellében 
lánggá gyulván boltjaik ’s mesterségjök’ czímjeit 
altalányosan megmagyarították ’s magok-is vete
kedve beszélik a’ nemzeti nyelvet. — Illy töb
bes példák vigasztalhatnak bennünket, hogy az 
erdélyi kellemes viszhangra kevés idő múlva 
örvendetes rivadást tehetünk mi-is Zrínyi ’s hős 
bajnoktársi’ vérével ázott berkeinkből. Akkor —  
akkor füstöltetheted oltárodat te-is egész elra
gadtatással Erdély’ havasin tisztelt test vér hazám
fia a’ Magyarok’ jóltevő Istenének; akkor kiáltok 
fel én-is ahoz örömtől olvadva: ,,végezz uram, 
mint tetszik felettem! —  érzékenyül hódolok 
szent végzetednek; —- mert megértem egyetlen 
óhajtásomat: hogy a’ M a g y a r t  e g y  n y e l v ,  
e g y  s z í v ,  e g y  haza  f o r r a s z t j a  ö s s z e ! “

Horváth. Elek.
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M A G Y A R  S Z I N É S Z E T I  B Í R Á L A T .

Nagyváradon jun. 18kán 1833.

Jun. 13kán Kocsi Katalinnak neru történeti 
kútfőből merített „Hunyadi László4 ja adaték. A’ 
jeles S z e k e l y n é  Klara erdélyi hgasszony’ 
(László király’ mátkája) szerepében a’ váradi 
színpadon ez alkalommal utószor lépvén-fel —~ 
köz sajnálatunkra Erdélybe távozott. —  Eltávo
zott! ’s magával vivé díszét, virágát e’ társa
ságnak. Most e’ társaság hasonlít egy mutató 
nélküli órához; a1 kerekek, rugók mozognak 
(játszanak); de az ember egy darabban sem tudja 
„hány a/, óra?4* vagy is: hogy „mi az?” —  O 
föntebb körbe etnelé a’ távoztaval ismét homály
ba sülyedőt ; mert azonkívül, hogy a’ szomorú 
szerepekben tökéletes , a’ fönségesekben bámu
landó: nem csak játszott, hanem a’ hibázókat 
is hibajikból szép móddal segíté-ki. így „Hu
nyadi László”ban a’ László király’ szerepét vivő 
Ha r m a t h o t ,  ki a’ hozzá szónokló ’s hóduló 
országbíróhoz háttal fordult, legdiszeseb Hiede
lemmel a’ hóduló felé fordító.

Mennyire szállt-alá fényéből e’ társaság: 
megbizonyúl Kisfaludy Károlynak jun. 17kén elő
adatott: „Kemény Simonijából is. Noha az asz- 
szonyi érdemmel ’s nemes érzéssel teljes Ida’ 
szerepét (mellyben máskor S z é k e l y  né lépett
fel) L e n d v a i n é ipar ’s vigyázat által nem 
roszúl vivé: még sem felelt-meg annak egész 
mértékben, még sem elégité-ki a’ közönség’ ki- 
vánatit. H e t é n y i  az ifjú Kemény Simont híven 
’s értelmesen ada; látszott, hogy szerepe’ érde
keit és szavait érti ; így egyebek közt alacso
nyabb termetű lévén a’ Hunyadi szerepvivőnél, 
hogy a’ darab’ értelme szerint Hunyadihoz min
denben hasonlíthasson ’s a’ szükséges magasságot 
elérje, midőn Hunyadival ölelkezék , feljebb e- 
melkedett. Színészi ügyekezete’ jutalmát a’ kö
zös kihívásban ’s tapsban nyeré-el. De hasztalan 
buzgott a’ többi szinésztag tökéletesen előadhatni 
a’ hős darabot, Har m a t. h (az Öreg Kemény Si
mon) elronta mindent. Hunyadi’ fönséges szerepét 
K e s z y meglehetősen játszó ; sajnálni lehet mind- 
azáltal, hogy a’ darab’ értelme szerint igen ke
véssé hasonlított Keményhez. Rákos  sy Keresz
tit jól utánzó. Úgy látjuk: napról napra tökéle
tesből ; az árinánykodó ’s bohósdi szerepekben 
már sokszor méltafák kihívásra. Ajánljuk: foly

tassa szorgalmat. A’ két pórembert éltesb idom. 
zatban óhajtók látni. Általában, ha Harm at h 
megfelel szerepének , a’ darab’ előadatása elég 
tökéletes. A’ szinészeti készületekre úgy latszik, 
ez alkalommal semmi vagy csak igen kevés gond 
fordittatek. Az első felvonásban megkívánt tábor 
a’ hátulsó leplen túl lehete. A’ második felvonás’ 
2dik jelenése’ válloztában Idát hárfa mellett ülve 
’s fiját alva reménylök találni; ’s íme! csak ké
sőbb jelent-rneg fájával, a’ jelenés’ két harma
dát elhagyván (az e’ jelenésben foglalt ének nem 
jött se szóba se tettbe). A’ 4dik jelenésben a’ 
dombot, az utolsóban a’ hadisereget, melly a’ 
holt Keményt kiséré, csak képzelnünk kellett, 
igy kellett a’ puskákat is Kemény alatt láncsák- 
nak képzelnünk; — a’ zászló pedig, mellyet 
vég szavaiban Hunyadinak megragadnia kell vala, 
egészen elmaradt. Ajánljuk ismét, hogy a’ szük
séges készületeket (mennyire színészi erejökben 
all) ezentúl tegyék-meg, ha csakugyan vitézi 
darabokba ereszkedni batrak. A’ darabot követé 
egy nemzeti kettős táncz P a r á ’s óné  ’s Szat h-  
ni á r y által; amaz díszes öltözete, emez könnyű 
táncza által érdemle tapsot.

Ma — ’s ez úttal utószor — fognak egy 
vígdarabot játszani: „Leányőrzők4* czím alatt —  
utjokat innét nem tudom merre veendők.

Siiáky . |
T Ö R Ö K Ő R  S Z Á G.

Az egész Levante vagy legalább Kis Ázsiá
nak egy nagy része való értelemben többé az eu
rópai Törökországhoz nem tartozik. Maga Smyrna 
is kénytelen ama’ kereskedési közösülés által , 
mellyet Egyiptus és Perzsiával, Euphrat és Ti
grissel folytat, természetleg az egyiptusi vice
királyhoz csatlakozni, ki most napkelet nagy 
részének ura’s ISIS óta Afrika ’s Ázsiának csak 
nem minden beltaríományit, hol azelőtt a’ szul
tán parancsolt, hatalma alá hódította. Mehemet 
Ali jelenleg mintegy 2 5 millió alattvalót számlál 
azon népek közt, mellyeken uralkodik, míg a 
nagyurnak egyedül Rurnelia hodol 2,400,000 la
kossal ; Bolgárország 1,85 0,000 lakossal; Ma- 
czedónia 800,000el; Albania 500,000el ; Thes- 
salia 320,000el; Servia 8ö0,000el; Bosnyákor- 
szág 810,0ü0el; Oláhország 920,000; Havas
alföld 810,000el; a’ feketetenger melletti tö
rökföldnek egy része 200,000e! ; ’s a fejérten-
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geren (archípelagus) levő több sziget 630,000el: 
összeleg 11 millió 40 ezer lélekkel, mellyekből 
az európai Törökország’ öszves ne'pessége áll. 
Oroszország 1829ben a’ tschaldiri basamegye’ 
várait Ázsiában elve^ ’s a’ török udvart meg
fosztó azon jogától i s , hogy Havasalföldet ’s 
Oláhországot a’ Duna’ balpartján védelmezze ’s 
igy most Törökország tulajdonkép csak 9 millió 
lakost számlál Európában.

B O L Y G Ó  F É N Y .
Burnes kapitány egy különös tüneményt? 

mellyet az Indus és Kabul folyamok’ öszveömlé- 
sinél, fél mérföldre Átoktól látott, következő 
sza\akkal ir-le: „FA helyen folyvást valamelly 
bolygó-fény mutatkozik; két,  három sőt négy 
illy fényt is láthatni egyszerre ’s egész éjszakán 
ált viiágitnak. Első látásra azt véli az ember, 
hogy az nem egyéb mint visszaverődés (llefíex) 
vízből a’ kőszirtre, mellyet a’ hullam-torlás igen 
simára csiszolt; mindazáital e* tünemény csak 
egy különös ponton az az: csak néhány rőfn.yi 
térközön mutatja magát, jóllehet a’ part minden
hol egyiránt sima. Ez nem iehete csalódás. A’ 
belföldi nem képes ennek okát megfejteni ’s hogy 
ez még esős időkben is látszik, annál kevésbé 
foghatja-meg. A’ vitéz Man Sinh, ki az Indus 
folyón túl a’ Mohammedanusok ellen boszú-hadat 
viselt, e’ helyen ütközött-meg az ellennel ’s né- 
mellyek e’ fényeket az agyonverettek’ leikeinek 
tartják. En magam sem fejthetém-meg e’ csudás 
bolygó világokat, sőt hinni sem akarám , hogy 
vannak, mig saját szemeim meg nem győztek.“

G O N D O L A T - H U L L A D É K O K .
A’ szerelemmel ma úgy bánik a’ szépneni ? 

miként a’ gyöngyökkel. Azelőtt kevés volt a’ 
gyöngy , de legalább igazgyöngy. Most mindenki 
hordozza , de azok többnyire rósz üveggyöngyök. 
— Hlyek a’ szerelmes lányka’ szemében a’ kön
nyek is ; ezek nem gyöngyök többé, mellyek mé
lyen a’ szivtekenőben teremnek , hanem üveggé 
alakult vizcseppek, mellyeket az asszonyi hiiíság 
világitó lámpák gyanánt állít a’ szem-ablakok’ 
eli.be, midőn egy férfiún nyertgyőzödelmét ünnepli.

A’ madarak ingyen töltöznek a’ természet’ 
nagy vendégházában ’s inyök szerint válogatnak 
a csemegékből : aJ költészet nem ritkán keserves

énekléssel szerzik kenyerüket, a’ csemegéről sok
nak még képzelme sincs , hacsak néha egy rae- 
czenas azt nem mondja: jer ma asztalomhoz!

A’ szív’ ártatlansága nagy, tisztán villogó 
gyémántkő, mellynek egykor minden bizonnyal 
vevője akad, ki igaz értékét ’s való becsét meg
ismeri ’s értté érdem szerint fizet.

Mindegyik század táplálja saját chimaeráit; 
a’ következéseket rendszerint az utóvilág érzi. 
Innét van , hogy a’ üanaidák’ munkája a’ népek 
közt véget nem érhet.

Sterne a’ theoriát és praxist igen díszesen 
Rachellel és Leahval hasonlítja össze ; amaz, úgy
mond, szebb volt, de ez gyümölcsezőbb.

A N E K D O T A .
Tavaly Pesten, augustusi vásárkor a’ duna- 

parton fölfelé andalgék ’s im véletlenül szemem
be tűnik egy földművelő hazámfija , ki Bacchus’ 
örömeitől elkapatva , fél-bódúltan ránlá-be maga 
után a’ korcsmaház’ ajtaját, hol józanságát fele
dé ; ’s kezeit fejére kulcsolván ’s szem-behunytan 
harsány torokkal dalolá : ,,Soha nem láttalak •—  
nem is ismertelek ; —  csak hired’ hallottam —1 
’s még is szerettelek!41 Mellyre műveletlen pór 
érzelme olly igen felbuzdult , hogy izmos karjai 
tüstént heves ölelésre nyíltak —  ’s egy mellette 
elhaladó hegyes-bajuszú bakancsost nem akarva 
is o Ily szívesen ölelt-meg, hogy a’ különben ko
mor vitéz e’ nem várt szerencsére kénytelen volt 
nevetni. Lukács.

,,Suppe, suppe!“ kiáltá a’ német tiszt. ,,En- 
gedelmet kérek —  feleié a’ magyar fogadós —  
zsúpunk most nincs , hanem helyette jó szénával 
fogok szolgálni“ gondolván , hogy lova’ számára 
kér takarmányt. Szabó József.

T A L Á N Y.
Nevem’ tekintve — én állat vagyok,
Különben semmikép sem az.
Ti egy szentének lenni mondotok,
Pedig hogy rám szorulna, — nem igaz.
Ha visznek engem, én csak úgy viszek, 
Mellettem ez sír ’s az színből piszeg.
De én meredt vagyok —
’S hangot csupán recsegve adhatok.

Mahári/.
Az 51 dik számbeli rejtettszó: Név.  * 12 13

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h  j á t é k b a n .
12) Fekete királyné K. 7. — D. 8.
13) Fejér futó B. 5. — C. 6.__________

A’ Társalkodó c z í m l a p j á t  ’s czikkelyei b e t ű r e n d e s  t a r t a l m á t '  későbben veendik érd. Előfizetőink. 
Szerkezteti H e l  me ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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E M L É K E Z E  T.
Bibor-lopelben leintesz enfelém 

A’ messze kéklő táj’ setet ködéből —
Barátim’ és Laurám’ távolköréből,

Kiknek szivem’ szebb vág-yit szentelem.

Egy boldog érzés’ mennye száll belém ;
A’ m ú l t  — halottcsönd-lepte sirrögébol 
Felkél; örömfény csillog éjjeléből —

Győz a’ remény, mellyel búm’ kérleléml
Ha könnyeim bus esthomályban hullnak —
Kedveltim’, hú emlékezés! előmbe 
Idézve — részesítsz áldott örömbe’;

’S körültem újra e'denek virulnak: —
Az ég vigasztalást mosolyg-le rám,
11a sóhajtom barátim — és Laurám’!

Ángyán Mihály.

UTAZÁSI JEGYZETEK A’ HAZÁBAN.
„Dcbreczen jön?“ kérdé Sámsonban tőlem a’ 

tovább-vitetésemre rendelt paraszt, miután azon 
kérdésére: hogy hova szándékozom, a’ kalapját le
vett ’s borpénzre várt kisbiró engem megelőzve, 
Ayir-Bátor-ral felelt. „En Debreczenből jövök, — 
mondám a’ parasztnak , — nem tudom eljön-e utá
nam maga Dcbreczen’ városa.“ — „Már az uram, 
tudom hogy el nem jön — feleié a’ paraszt— én az 
urat ruhájáról (forma - ruhámban valék) németnek 
gondoltam, azért kérdeztem nénvetesen; pedig lá
tom , csak ollyan magyar mint én *s azért koráb
ban is beteszem Adonyba.“ Ezalatt befogván négy 
lovát, odább vontatá a’ nagy homokban le-lesöp- 
pedező szekeret. — Haladtunk ; ’s a’ tamási pusztán 
a’ volt Tamási falu’ templomának maradék-falda
rabját mutatá jobbra, melly úgymond még tatár
járáskor pusztult-el; most körülötte a’ szomszéd 
csárdák ’s tanyák’ halottai nyugosznak. Később a’ 
gáti erdőbe élénk, mellynek helyén, szól ismét a’ 
kocsis, tatárjárás előtt két helység fekíitt; most 
az erdőt Debreczen város birja. Itt mutatá-meg 
Zöld Marczinak biztos rejtekhelyét is, egy rongyos 
csárda’ közelében; ’s iniígy gondolatokba merülve: 
milly külön utakon t. i. ’s módok által tarthatja- 
fen nevét az ember a’ köznép emlékezetében, Xyir- 
Adonyba értünk. Ez egy érdektelen szegény falu .

Károlyi gróf’ tulajdona; lakosai oláhok ’s magya
rok ; amazoknak külön templomuk van , a’ katho- 
likusoké pedig most épül. Innét, noha csak egy 
statiónak számított , de másfélnek is beillő távol
ságban , Mihálydin, Szalmádon ’s Bogáton keresz
tül jutván, mellyek még mindig a’ régi nyomorult 
állapotban vannak, Nyir-Bátornak magas temploma 
tűnt szemembe. „Ott van Bátor — mutatá ostorával 
a’ kocsis — ott laktak a’ veres barátok.“ — „Hat 
most ?“ kérdém nagyobb figyelemmel. „Most a’ re
formátusok’ temploma, mióta Batory a’ veres bará
tokat megölette.... “ — „Tálán csak mese az föl
di!“ mondám neki kétkedve. „De biz uram nem 
mese — monda a’ paraszt mintegy megbantod\a 
hogy hitelt nem adok szavainak, — tudja ezt az 
egész vidék ’s én még nagyapámtól hallottam; 
mai napig is Szentvér utczának híják azon utczat, 
hol őket felkonczolbak Bátory’ emberei.“ — „Mel- 
lyik Bátory volt az?“ kérdém a’ parasztot. „Biz. 
azt uram nem tudom, monda a’ paraszt; de tudom 
hogy ezért lettek a’ Bátoryak reformátusokká ; s 
hogy a’ templom valaha katholikus templom volt. 
azt onnét tudom, mivel még a’ keresztet-is láttam 
rajta ; ezelőtt vagy 6 esztendővel egy nagy szél ver- 
te-le róla. Azt is tudom, hogy Bátory Gábornak 
hitták azt , ki köbül kifaragva ott fekszik a’ tem
plomban ; az volt ám az erős ember : még a’ biká
nak is kitörte a’ szarvát ; most-is ott fekszik a 
szarv mellette.“ — Erre beérénk Bátorba; luka
somat épen a’ Szentvér’ utczában nyerém ; azonnal 
kérdezősködém gazdámtól a’ történet iránt, ki mind 
igaznak monda a’ hallottakat, azt tevén hozza, 
hogy csak harmadik ház tőlünk azon hely, mellyen 
most a’ református pap lakik ’s melly azon időben 
az említett barátok’ majorja vo lt, hol ők a’ klas
trombái kifizetvén menedéket kerestek ’s mindnyá
ján lekonczoltattak. — Szép de kényes tárgy , 
gondolám magamban , egy hazai szomorú színdara
bot készítni belőle. — Vágytam másnap közelebb
ről látni a’ templomot; mellynek megtekintése 
után, alkalom adván magát elő, Fényre randultaiu : 
’s igy a" templomi nevezetességek leírását máskorra



luulasztom. — Rövid utam szép erdős területeken 
\s  a' közönséges szárazságnak ellenire is, bő ara- 
1 ássál biztatott vetések közt vive keresztül. Vas
vári az első helység, mellybe az utas Bátorból 
\agy-Károly felé érkezik ; hasonló ez-is az előbbi 
nyomorult falvakhoz : lakosi oroszok és tótok. In
nét Yállajba jö \é k ; egy szép rendben 's csinosan 
épült sváb falu. Erre a’ tavalyi égés által olly igen 
niegkárosult Csanalos következett, melly grófja, a’ 
szomszéd svábok’ adakozási ’s a’ megkárosultak’ szor
galma által (a’ templomon ’s néhány házon kívül) 
előbbi szépségét csak nem egészen visszanyeré. 
Minden meg nem károsult gazda egy gyalog ’s egy 
szekeres napszámot, és egy szarufát ajánlott a’ le
esettek' fölsegéllésire ; ’s e szép közakarat ’s rész
vét azt eszközlé-ki itt egy év alatt, a’ mire sok 
magyar faluban 10—20 esztendő kivántatnék. — 
A’ Nagy-Károlyba vivő útból jobbra térvén-ki, 
Fénybe értem; egy a’ két előbbihez hasonló csinos 
sváb falu: két hónap előtt itt is 12 ház esett a’ 
tűznek áldozatul ; de mellyek már épülő félben lé
vén , legfeljebb egy hónap alatt ismét felépülnek.— 
ív három sváb falu’ szemléletire kénytelen az em
ber megvallani, hogy tisztábbak, czélirányosban 
épültek ’s csinosabbak sok magyar városnál; még 
is bedugjuk füleinket, ha valaki mondja hogy: — 
hátra vagyunk. — Egy sóhajtást küldvén szülőföl
dem’ távolban kéklő hegyei felé, még aznap vis- 
szahajtaték Bátorba. Hdgr.

A’ DEBRECZENI SZÍ NESZ-TÁRSASÁG EGERBEN.
Eger , junius' 22kén 1833* 

A’ Miskolczról Egerbe érkezett debreczeni 
színész-társaság itt e* f. jun. 15dik napján adá első 
játékát, vagyis Kotzebuenak 12dik Károlyát, melly- 
ben kiváltkép az ismeretes C z e l e s z t i n  rnutatá- 
ki művészi készültségét a’ svéd király’ jeles sze
repében. K ő s z e g li y mint tatár kapitány és í z  a. 
b e l la  szinészné mint annak buga ’s K o v á c s  
mint hiteszegett és Mahomed’ sergéhez pártolt 
svéd - tiszt szinte charakter-festőleg játszának. 
B á l l á  érdektelenül viselé Gusztáv hadnagy’ sze
mélyét; K a l m a n  a’ benderi básáét nemkülönben 
hibásan ada. — Egyébiránt még említést érdéinél 
C z e l e s z t i n n e k  a' játék után elmondott kis 
beszéde, mellyben Dugonicsot fő nyelvbajnoknak 
tüntető-föl, mintha tudniillik e‘ különben érdemes

Írónk, pedig kiválólag , törte volna meg az irói 
nyelv’ pályáját. Ebből látszik, milly tévedés ural
kodik egy nevezetesb színjátszóban is.

Jun. 16kán egy nagy részben kedvesen ható 
család-rajz adaték Ziegler után : „Világ’ hangja és 
szív’ jósága.“ Ebben K ő s z e g h y  mint Berg prae- 
sidens a’ bolygó indulatu férjet jól képező ’s annak 
viseletét minden kitérései- és szorongásiban ponto
san ismérteté. C z e l e s z t i n  ennek öccsét az egy
szerű őszinte pórlegényt természetiséggel játszó ’s 
a’ nemes bátor lélek, mellyet mutatott ’s egész 
magaviseleté mindenek fölött érdeklő vala. K o
v á c s  egy erős lelkű ’s hibátlan nyájasságu őrna
gyot tisztán ada-elő. N a g y  J á n o s  (e’ magyar 
szinészeti veteránus) némi maradványt mutata né
hai tökélyiből , egy az atyai boszűság miatt a’ 
praesidens ellen árinánykodó agg tanácsnokot, mi
dőn ez a’ dolognak ellene fordult kifejlésében pa
naszos érzékenyülettel fakad-ki, ügyesen példáz
ván. B á l l á  egy fukar viz-eszü, úgy nevezett ga
vallért , a’ lelketlen , nádhajlongásu Fillért tetszé
sig játszá. B a l I ó n é  a’ csalatkozott praesidens- 
nét, K ö r ö s i n é  a’ praesidens’ nénjét, a’ kön
nyelmű özvegy bárónét, röpkedő vidám ’s hiú in- 
dulatival, jó készséggel adák. L u í z a  pedig An
tónia komorna’ szerepében alkalmazásinál fogva 
jövendőre jeles színésznőt Ígér. — Az adott zieg- 
leri játékot azonban a' czedula szerint remeknek 
mondani minden charakteristikai tökélyei mellett 
se merném: ugyanis a’ praesidensnek alacsonyko
dása ’s hízelgő gyónása a’ megszeretett komorná- 
hoz *s a’ térdeplés ennek lábainál, ha egyebet nem 
említünk is, épen nem színre illő. Az e’felék foltot 
ejtenek a’ műre.

Jun. 21kén egy eredeti (Vajha ne volna az !) 
termék: a’ V é r  pohár  játszatott. Altalányosan 
e félszeg drámához képest így fejezzük-ki magun
kat: a’ társaság nem ízléssel választa, de ügye
sen játszott. Az említett játék bizonyos Nagy Pál, 
agyszüleménye volna, de újra dolgozva (valamint 
a’ czédula említő). Fő hatása: mennydörgés, vil
lám, kripta, zsiványok, mágnes-álom, csörgés- 
csattogás , lövés , Margit asszony’ véghetlen ijede- 
zési ’s lótásfutási a’ kisértetek miatt, ölés ’s 
öngyilkosság. Kívánnék: e’ zavaros játék többé ha
zánkban még csak ne is neveztessék.

K—my.
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TÖREDÉKEK A’ TERMÉSZETI TÖRTÉNETBŐL.

A’ kevély ember magának tulajdonító kire- 
kesztőleg az okosságot ’s a' többi állatot oktalan
nak nevező; igen is , ő azokat önkényé’ eszközei
nek nyilatkoztatá-ki, hogy rajtok szabadon ’s min
den visszatartózkodás nélkül kegyetlenkedjék. Ezen 
állításnak, t. i. hogy az állatnak nincs okossága, 
az az nincs tehetsége: a’ határozott esetek’ vizs
gálatiból ’s összetételiből igaz és hasznos követ
keztetéseket huzni — már több jeles tudós ’s kü
lönösen egy franczia természetvizsgáló ellenmon
dott , kinek c’ tekintetben tett érdekes vizsgálódá
sit itt röviden közöljük :

„En egy erdőben bizonyos magányos pórhajléknál 
látékegy szarkafészket; a’ szarka mindig elrepült, 
valahányszor a’ hajlékba mentem ’s csak akkor 
tért vissza, ha ismét onnan eltávozám. Itt azon 
gondolatra jövék, hogy a’ szarka’ értelmét a’ szá
mok' fogalma által próbára tegyem. Bizonyítja t. i. 
a' tapasztalás, hogy a’ legdurvább ’s vadabb népek 
a' számlálás’ mesterségében leghátrább vannak. A’ 
csak nem barom-vadságu tüzföldi lakos (Teuerlän
der} csupán 4ig , más vad emberek pedig 5 , 0 ,  7ig 
’s a" t. képesek számlálni, a’ mint ennek vagy 
amannak értelme kisebb vagy nagyobb mértékben 
fejlett-ki. Szint ezt tapasztaljuk a’ gyermekeknél 
is , kik eleinte csak egyet, azután kettőt, hármat, 
négyet ’s a’ t. számlálnak ’s így a’ tökéletes szám
lálást csak későbben tanulják-meg. E’ számokon 
túl a’ vademberek - s gyermekekre nézve minden 
csak a’ tárgyak' érthetlen sokasága ; mivel nálok 
az értelmi erő, mellyel a' fogalmak’ hosszabb lán- 
czolatját fűzhessék, hibázik. E' tapasztalásból ki
indulva , elsöszer tehát csak egy utitárssal menék 
az említett hajlékba. A’ szarka ismét szokás sze
rint kiröpült fészkéből. Társom kiment ’s eltávo
zott , de a’ szarka nem tért vissza ; fészkébe csak 
akkor szállt, midőn magam is a' hajlékból kiléptem 
’s eltávoztam. Ebből azt következtetém ’s nem ros
szul, hogy a’ szarkának helyes fogalma van e' szám
ról: 2. — Majd viszont két társsal menék a’ haj
lékba: midőn ezek ismét kiléptek, a' szarka nem 
küzelgett fészkéhez, de azonnal megtevé, mihelyt 
magam is mint harmadik a’ hajlékot elhagyóin. A’ 
madár tehát képes volt 3ig számlálni ’s érté a kü
lönbséget 2 és 3 közt. E’ próbát ismétlőm majd 3 , 
majd 4 társsal ’s a’ szarka nem tért előbb fészké

hez vissza, mig ott 4 ’s itt 5 személy nem hagyá- 
el a hajlékot. Ez által megbizonyult, hogy képes 
volt 5ig számlálni. De már e’ számon túl a’ próbát 
ki nern állotta, mert midőn 6 ember közül, kik 
a hajlékba mentek, 5 eltávozott, azonnal fészkébe 
szállt, a’ nélkül, hogy a’ ödiknak eltávoztat be
várná. E probat többszer ismétlők s folyvást ugyan 
azon resultatum. Sőt az 5 számnál is több Ízben 
zavarba jö tt , a’ mi bizonyítja , hogy e’ próbára 
értelmi ereje már gyönge volt ’s így értelmi tekin
tetben a’ feljebb nevezett tüzföldi lakossal egy lép
csőn állhata.

Más alkalommal szintúgy érdekes próbát tevék 
egy sas-párral a’ pyrenei hegyek közt. E’ sasok’ 
fészke egy félrevonult hegyvadoni tájon szerfelett 
magos fan vala, mellynek közelében éjjel rejtek
helyét készítők, hova még hajnal előtt behúztam 
magam , ne talán a’ sasok észre vegyenek. A’ dél
előtti órák már elmúltak a’ nélkül, hogy valami 
emlékezetes történt \olna. De midőn a’ multnapi 
ragadomány fel volt emésztve, a’ hímsas fészkéből 
kimozdult, légbe emelkedett szárnyain ’s csakhamar 
szem elől elveszett, nőtársát a’ fészekben hagy
ván vissza. Alig mult-el egy óranegyed ’s im a’ 
fészekhez egy ölyv (Tánya) közelít. A’ nősas a’ 
helyett hogy elűzné, különös nyájassággal elébe 
jő, majd azután nem kis álmélkodásomra köztök 
szerelmi csókolkozások kezdődnek ’s végre páro- 
sodás, melly együtt létökben többszer ismételte- 
ték. A’ külfaju ragadozó madár, egy hím-ülyv, 
csak alkonyat felé távozott-el. Ez alig ment tova, 
a’ nősas tüstént a’ faról egy közel forráshoz szállt 
alá, hol igen sokáig ’s igen gondosan fürdött, hi
hetőleg, hogy az ölyvszagtól, melly mint tudatik,
io-en erős ’s a’ hímsas az ő linóm érzéke által észre  ̂ _ r vett volna, kitisztuljon. Ezt szerencsésen utói is
éré. A’ hímsas est-tájon martalék-rakodtan vissza
tért, gond nélkül telepedett-le a’ hűtelen nő’ fészke 
mellett, melly fiaival együtt a’ hozott ragadomány
ból — egy nyúl ’s fajdtyukból — különös étvággyal 
töltözék. E’ vizsgálatomat több napig folytatóm ’s 
mindig ugyanezen körülmények mutatkoztak. Mi
helyt a’ hímsas elhagyá fészkét ’s a’ légben eltűnt, 
azonnal itt termett az ölyv mint cicisbeo, melly
nek eltávoztával a’ nősas mindenkor a’ házasság
törés’ jeleit forrásban sietett lemosni. — Végre el- 
tÖkélém magamban, hogy a’ forrást éjjex minden



2 1 2
oldalról erős fa-ágokkal betakarom ’s az ágokat 
kövekkel terhelein-meg. Szándékomat különös gond
dal hajtáin végbe. Midőn a’ nősas másnap az Ölyv- 
vel mulatozta után ismét a’ forráshoz szállá ’s ezt 
betakarva leié , nyugtalan lön ’s nagy zavarodást 
árult-el. Ugyekezett mindenkép, noha siker nél
kül , az ágokat félre húzni, egy helyről másikra 
szállt ’s nagy szorongással nézett maga körül. Majd 
a’ fészekhez repült-fel, majd viszont a’ forráshoz 
alá; néhányszor a’ légbe emelkedett ’s eltűnt, de 
csakhamar visszatért ujra fiaihoz. így múlt az idő, 
inig a’ hi'msas szokás szerint zsákmánnyal ellátva 
haza szállongott. Már mintegy lüü lépésnyi távol
ságban fülhasító iszonyú víjogást tőn, egy fiatal 
őzet tarta körmei közt, ezt a’ légben földre ejté 
és szilaj öldöklő dühhel rohant a’ nősasra, melly 
képes nem lévén ellentállni, rövid harcz után be- 
szakasztott fővel, holtan zuhant a’ földre. A’ bőszült 
hímsas dühhel csapott a’ légbe föl ’s eltűnt. Még 
két napot tőitek a’ rejtőkben, de a’ hiinsas meg 
nem jelent ’s a’ csábitő ölyvet sem láthatám többé.44

V A L A M 1 A’ C S í N Y T Á It B Ó L.
A' párisi jeles tolvajtársaság a’ Lengyelek’ 

balsorsában igen szép 's érdekes drámai tárgyra bu
kott ’s igy azt kidolgozatlanul nem hagyhatá. Páris’ 
szomszéd vidékin nem sokára több vagyonos polgár’ 
házában természeti hűséggel játszának csínymesteri 
szerepeket. Mi a’ sok közül csak egy jelenést kí
vánunk közölni: Egy utazó kalmár betér egy bor- 
kereskedő házához s tőle szép udvarisággal kér
dezi: nem tudna-e valainelly alkalmas és biztos he
lyet, hol portékáit lerakhatná, míg a’ szomszéd 
helységekben dolgait végzendi. Midőn így ketten 
bizodalmasan együtt beszélgetnek, az ajtón kopo
gás hallatszik s belép — egy Lengyel, ki szeren
csétlen sorsát érzékenyen panaszolja. Az utazó kal
már egy kis segedelemmel kinálja-meg, de a’ Len
gyel büszke azt elfogadni s itt azon megjegyzést 
teszi : hogy még van egy kincse, egy utolsó kin
cse , mellyet most pénzzé kiván tenni, hogy Bel
giumba mehessen, hol szolgálatot reményi. Az ide
gen kalmár kezéhez veszi a’ drágaságot, azt külö
nös gondos megtekintés után 30,000 frankra becsü
li, sajnálkozását mutatja, hogy épen most nincs 
a <n i pénz kezénél s a Lengyelnek egy marok

aranyat k í ná l de  a’ Lengyel nem fogadja-el; mert 
kincse sokkal többet er. Végre az utazó kalmár 
a' borkereskedóhez fordul ’s kéri bizodalmasan: 
kölcsönözzen neki Öt vagy hat ezer frankot. A’ jó 
embert gyanútlan szíve tőrbe viszi ’s miután a’ kal
már neki 100 taller nyerese'get Ígért, által ad 4000 
frankot ke'sz pénzben ’s bankpapirosban. A’ Len
gyel ezt kezéhez veszi ’s könnyes szemekkel nyújt
ja oda egyetlen , utolsó kincsét. A’ két tolvaj végre 
egyik a’ másik után eltávozik; és a’ becsületes pol
gár gondviselés alá veszi a’ kincset, mellyet ne
hezen fog valamellyik a’ kettő közül kiváltani, mert 
tizszeri megbecsiiltetés után sem ér többet — 3 
franknál.

D E M O C R I T U S !  C S E P P .
„Volt e már az rír k ö t é l e n ? “ — kérdé az 

úszó-mester a’ pozsonyi uszó-iskolában a’ tréfás 
K. ..  urat. — „ Ma d z a g o n  ugyan voltam — fe
leié ez — mikor instructorom gyermekkoromban 
asztal-lábhoz kötött, de k ö t é l e n  — hala Isten — 
meg nem voltam.4“ Szekrényei!/.

Játékszín!  hi rdetés.
A’ kassai nemzeti játékszín felügyelő igazga

tósága köz hírré teszi, hogy a’ pártfogása alatt levő 
társaságnak csak azon része, melly a’ n. pártfogó 
test’ megegyezésével nyárra Erdélybe utazott, tőle 
dal- és színdarabokat, öltözeteket ’s egyéb szük
séges szereket nyert használás végett ’s October’ 
elején Kassára visszajövend, bir egyedül jussal ma
gát kassai vagy abauji dal-és színjátszó társaságnak 
nevezni. Ezen kijeleltetés mindazon színészektől, 
kik a* nevezett társaságnak Kassáról eltávoztakor 
vagy végképen elbocsáttattak ezen társaságtól, 
vagy másfelé vették utjokat, egyenesen megta- 
gadtatik. (K. Szemlélő.)

R E J T E T T S Z Ó .
Első hárma nem egy, mert kettőt kapcsold össze ;
A’ tűt fej nélkül bőrben meg szokta előzni.
Hogyha fejét az egésznek kettős lába vezérli, 
Megfordítva si pit az ihásznak szittyái ajkán.
Ám az egész’ végső hármát így a’ temetőben 
Szemléld, itt zokog is; bár napként életadó szép 
Fénnyel folvja körül az e g é s z  Európa’ határát.

M . . . .  r.

Az 52dik számbeli rejtettszó: Sz. Mi h á l y  l ova.

Szerkéz teli H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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T R E L A W N E Y ,
VA G Y E U Y  IIJ A B B  F IU S Z Ü L Ö T T ’ K A E A N D JA I

Midőn Byron lord Görögországban tartózko
dott, vele közönségesen egy óriási testalkatú férfit 
lehete látni, kinek rendkívüli erején mindenki ál- 
mélkodék ’s ki mint vadász, úszó ’s küzdő a’ leg- 
ügyesbbel is megmérkőzött. O Angliában született, 
de gyülölé hazáját ’s az ázsiai nyelvekben, hadi 
tudományban ’s minden testgyakorlatokban egy
aránt jártas lévén, a’ költésszel együtt szerété a’ 
vadember’ függetlenségét ’s gyülölé a’ társas élet’ 
képmutatását ’s üres, mereszkedő gőgjét. ’S így 
hajlandóság- ’s nézetekben testvérülve, alig lehete 
külsőleg két külünválóbb emberlényt gondolni ’s 
látni, mint e’ szótalan ’s magába vonult óriás , és 
Byron a’ korzárnak költésze vala, kinek testén 
mindenkor bizonyos asszonyi sőt gyermeki lágyság 
öwlött-el.

Képzeljünk egy hat láb ’s hat hüvelknyi ma
gas férfit a’ legszebb egyenmértékü termettel, ma
gas homlokkal, boltozatos szeműiddel, számtalan 
tengervésztől ’s életviharoktól barnított sötét arcz- 
cza l, nagy szemekkel, mellyekben lélekbátorság’s 
gondolatvillámok czikáznak ; képzeljük őt komolyan 
’s hidegen, mint egy nyugovó Herkuleszt, folyvást 
tőrrel fegyverzetien, mellynek vasa ’s kopott mar
kolatja a’ hosszú, gyakori szolgálatot bizonyítják; 
képzeljük még e’ férfit egy csaknem theatralis öl
tözetben, egyszerűnek szavaiban, gyorsnak ’s ren- 
díthetlennek föltétiben, ki a’ veszélyt mint élet’ 
fűszerét kedveli; szóval, gondoljunk egy költői 
termetet, a’ mint az valaha csak egy költész’láng- 
képzelmében lebeghete — ’s Trelawney áll előt
tünk. így nevezők t. i. ama’ rendkívüli férfit, ki 
a* kÖltésznek az ő Giaur- ’s Korzárjához példaké
pül szolgált. O volt, kit Byron lord szemei előtt 
tartott, midőn ama’ csudás charaktereket alkotá , 
mellyekben az éjszaki komor tűnődés ’s a’ napkeleti 
szilaj zordonság , az Angolnak hidegen fontoló ér
telme ’s a’ bőszharagu ázsiai ember’ tüzes szenve
délye olvadnak össze.

Borzasztó hírek szállongtak a’ nép között Tre- 
lawpeyról. Vastag éj-lepel borítá e’ rendkívüli em

ber’ ifjúsága’ tetteit; mindenki szörnyű titkokat 
gyanított, de a’ lepelt senki sem huzhatá félre. ’S 
most Trelawney egyszerre önmaga oszlatja-el a’ 
sűrű homályt, élete’ elbeszélésivel lép-föl, mellv 
rémítőbb vallomásokat rejt ’s irtóztatóbb kalandok
kal teljes , mint eddig akármelly radcliíf-román. (3 
ugyan nem tévé nevét ezen elbeszélés’ elibe, de 
lehetlen tévedni, mindenki mondja: Trelawney az, 
ki e’ romankönyvben a’ hős’ szerepét jatsza. ,,A’ 
három egyesült királyságban — úgymond egy an
gol haviirás — csupán egy ember van, ki képes 
volna igy élni ’s igy írni. Az egész elbeszélés a’ 
valónak, az eleven, nyers, mély valónak bélyegét 
hordozza. A’ képzelmi erő nem teremthet illy élet
teljével ruházott, kézzel fogható lényt. Nem csu
pán gondolat az, meliy itt a’ költészet’ honából 
a’ sors’ kedveit ’s balságait meríté ; test és lélek 
valólag szenvedtek itt ’s magas áron tevék e’ ta
pasztalásokat.“

Trelawney mint gyermek, kegyetlen bánásmó
dot tapasztalt. Ot méltán a’ legborzalinasb resul- 
tatumnak tekinthetni, mellyet. nevelési fonákság 
idézhet elő. Atyja őt mindenkor visszataszítá szi
vétől , folyvást feddésekkel ’s szitkokkal halmoz
ta ; már ő mint gyermek fellázad ’s boszűra gyűl ; 
sír , ellenszegül ’s makacsságáért veréssel fenyítik. 
Az atyai háznál egy vén saskeselyű van, egy rűt 
madár, mellyet az atya indulatosan kedvel; azifja 
Trelawney bosziit áll ez állaton, párviadalra száll 
vele ’s megöli azt. Ámde beszéljen ő maga:

„En kilencz vagy tíz esztendős voltam. Atyám, 
ki a’ zsengekori nevelést hasztalan dolognak tartá, 
végre látta, hogy fija egy vad, henye, izmos és 
félszeg ifjoncczá serdül ’s hogy ezen hivalkodó ’s 
munka nélkül hagyott erő az ármány és csíny’ kár- 
hozatos pályáján mind tovább halad. Anyám min
denkép iskolába kívánt adatni, atyám folyvást sa
ját nézetei mellett küzdött; szüleim közt e’ tárgy 
mindennap újra vitatás alá került ’s mindig siker 
nélkül. Végre e’ bajos kérdést a’ legcsekélyebb kö
rülmény oldá-meg ’s az iskolaház’ ajtaja csakugyan 
megnyílt előttem. — Én egy almafára másztam ’s 
gyümölcsét hagyiték alantálló éltesebb testvérem’
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süvegebe; atyám véletlenül rajtunk ütött. Ő igen 
gerjedékeny ember volt ’s akármilly csekélységen 
haragra lobbant; tettünket látván egy szót sem 
szólt, csak intett mérgesen, hogy kövessük őt. Erre 
az ő vetésin* ’s rétéin gyors léptekkel ment végig, 
mi gyermekek pedig utána — némán ’s reszketve, 
így menénk két óráig folyvást. „Mit gondolsz, mi 
lesz ennek vége ?“ kérdém halk szóval néha néha 
bátyámtól; ez nem felelt. Yégre eljutánk a’városba 
’s uíczáin végig mentünk. A’ város’ szélén atyám 
egy börtönforma épület’ sötét falai előtt megálla
podott. Egy nehéz vasajtó nagy csikorgással kitá
rult. küszöbén bementünk’s csakhamar egy hosszú 
sötét folyosón viszhangoztak lépteink.

„Egy alacsony, tág ,’s homályos terembe ve
zetőnek bennünket, honnan egy szűk vendégszobába 
jövőnk. Midőn e’ helyet megpillantok, döbbent 
gyermeki lelkünk; ama’ tiz perczenet, mellyeket 
itt várakozva töltőnk, előttünk örök időnek rém
lék. Yégre megjelent egy kis, száraz összezsugo- 
dott emberke, magatartásában keménység, erőte- 
tett udvariság ’s valami visszataszító mutatkozott; 
fején fodorított paróka , meghintve hajporral, or
rán pápaszem, nyaka szűk {kendő alatt szoronga, 
lábán czipék nagy ezüst csatokkal. Arczán bizo
nyos saskeselyü természet villant-elő, éles hiiíz 
szeme t üstént sejté látogatásunk’okát. Mi'g ő atyám 
előtt ismét ’s ismét hajlongott , alkalmunk vala 
ezen embert mélyebben vizsgálni: feszes szabású 
külseje, sötét, fanyar lénye különösen feltűnt, 
semmi sem képes egy gyermeket inkább visszaret
tenteni. O kérő atyámat: telepednék-le , nekünk 
pedig egy intéssel jelenté, hogy szabad — székre 
leülnünk. Mind ezt olly békétlenül ’s oily sebes 
futó mozdulattal tevő , mellyből nyilván kitetszett, 
hogy e’ férfi, többet cselekszik , mint beszél.“

„Sawyers úrral van szerencsém beszélni ?“ 
kérdező atyám. — „Igen is , uram.“ — „Yan Ke
gyed“ intézetében még üres hely ?“ — „Yan uram.“ 
— „Jó! igy tehát reményiem, Kegyed e’ kétjob- 
bíthatlan , vásott, ga/.fiűt általveszi ; az én atyai 
béketürésem kifáradt , velők nem boldogulhatok. 
Imhol az egyik — ’s itt újával reám mutat — ez 
házamban több roszat követ-el, mint hatvan nö
vendék Kegyed’ intézetében.“ — A’ kevés szavú 
iskolamester itt pápaszemén keresztül reám nézett, 
szemeivel \etőtiil talpig mért, tenyerét némán 
ököllé szorítá, mintha már emelné a’ fenyítő fegy

vert, fejével kevéssé oldalvást hajlott ’s imígy 
jelenté erős eltökélt szándékát, meily élő szóval 
annyit tőn: „Megtanítlak , gazfattyú !“ — Most 
kezdődők ünnepélyes beavattatásom. — „Ez egy is
tentelen vad gyermek — mondá atyám — kit senki 
sem tarthat pórázon. O akasztófán szárad , testében 
eleven ördög lakik. Kérem, ne kímélje Kegyed a’ 
fenyítő ostort, különben a’ világ’ legátkozottabb 
szörnyévé fajzik. Ma reggel újabb gaztettén ka
pám; lopni akart! saját atyját akará meglopni! E’ 
mellett még öregebb testvérét is ([itt bátyámra mu
tatott} bűntársának tevő; ebbe mindazáltal még is 
némileg jobb természet szorult/*6

,,E’ szép ajánló beszédet némelly szükséges szó
beli értekezések válták-fel; atyánk egy szavára 
sem méltatott, Sawyers ur előtt meghajtá magát 
’s eltávozék. így látám tehát magam’ a’ kül-élet- 
be, így idegen emberek közé taszítva. Gondolhatni: 
mennyire sebző e’ váratlan, iszonyú változás gyer
meki keblemet, midőn magam minden előkészület 
’s legkisebb vigasztalás nélkül az atyai házból egy
szerre így elkapatva és szitkosan egy idegen ember’ 
hatalma alá taszítva látám, midőn magamat elha
gyatva ’s magányosan egy szörnyű börtönben sej
téül , melly mindenfelől bezárva, körülfalazva ’s 
bekerítve csupán tekintete által is borzadást szült. 
Képzelje valaki magát helyembe. Harmincz vagy 
negyven nevendék vett körül bennünket, mindegyik 
felőlünk különös észrevételit ’s megjegyzésit tevő 
’s folyvást gyötörtek kérdéseikkel. Én ohajtám: 
nyiljék-meg a’ föld ’s ama’ kínokkal, mellyek keb
lemet marczonglák, nyeljen-el. Még most is saj
nálom , hogy ezen óhajtásom nem teljesült; még 
most is , midőn a’ múltakba nézek vissza ’s életem’ 
lefolyt napjai csupán emlékerőmben élnek. Ha én 
jövendőmet akkor előre láthatám, ha sorsomat, 
melly reám várt, sejthetőm: homlok-egyenest ro
hantam volna — noha csak gyermek — azon fal
nak, mellyhez akkor elsüllyedve fájdalmimban tá- 
maszkodáin. En sötét ,| komor némaságban veszteg
lők; bátyám inkább látszott sorsához alkalmazkod
ni; azonban földre sütött szemei, rekedt, akadé- 
kony szava ’s a’ veres foltok arczán eleggé bizo
nyíték , hogy szivének érzelmei, ha nem is olly 
tüzes lázadásban mint enyéim, de szintazok valónak.

„Valamennyi kegyetlen ’s mostoha napok kö
zül , mellyeket mint nevendék, iskolaházban tölték 
e’ legelső volt — a’ legkegyetlenebb. Vacsorakor
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ama’ durva étkekből, mellyek fatálakban hordat- 
tak-fel ’s inkább eb mint ember’ számára látszot
tak készítve lenni, egy falatot sem nyelheték-le. 
Csak estve későn érzék egy kis enyhülést, midőn 
szalmazsákomon kinyujtézhattam ’s hortyogó gyer
mekcsapattól környezve, könnyeim szabad folyást 
nyerőnek. Hangosan zokogtam, alvó társim’ egyike 
megmozdult, én visszatartóm lélekzetem’ ’s vár
tam , míg mindnyájan mély álomba merültek ; ek
kor újra kezdők zokogni ’s többé senki sem zavart, 
így mult-el csaknem az egész éjszaka. Vánkosom 
nedves volt kényeim’ árjától; végre a’ kinos ál
matlanságtól ellankasztva én is szendergésbe me
rültem. Alig szunnyadtam-el, midőn egy durva kéz 
megrázott ’s kisodort ágyamból, parancsot vevők a’ 
terembe lemenni, hol a’ nevendékeknek az órákra 
kelle készülniük.

„Gyermekek, kik sötét arczu, zsémbes taní
tók’ fenyítő pálczája alatt állnak, végre kegyetle
nekké válnak 's e’ kegyetlenségben kedvök telik. 
A’ bennük létező gonosz hajlomások ([Anlage) mind 
fölébrednek, a’ nemesi) természeti üsztönek elnyo
matnak. Midőn a’ gyermekek nevendéktársaik közt 
legelőszer lépnek-fel, nyomoré rabszolgák’ szere
peit játszók ; ha gyöngébbek , az erősbek elnyom
ják őket, azon gazcsínyok, mellyeket a’ gyöngék
kel űznek , durvák ’s méltók akármi felnőtt gazok
hoz, egyszersmind egy kiirthat lan benyomást hagy
nak vissza; az illy gyöngék megemlékeznek aztán, 
hogy jámbor, nyílt természetük az erősbeknek csu
pán játékul szolgált, hogy szivük’ jóságával visz- 
szaéltek, hogy az ügyesbek őket meglopták, az 
erősbek megverték; ők imígy felöltik a’ vadságot; 
ravaszokká ’s haszonvadászókká fajulnak. Ezek amaz 
iskolai tanulmányok, mellyeket a’ világba visz
nek magokkal. Azon gyermek, kinek szive illy ne
velő intézetben még némeily nemesb érzelmekre 
fogékony marad és zordon bánásmód által hideg 
vassá nem edződik, a’ többinek csak bábjátékul 
szolgál.

,,A’ tanító belépett, egy ószabásu feszes pae- 
dagóg, ki isteni erőt tulajdonított a’ korbácsnak’s 
azért azt ész ’s érzés nélkül, úgy a’ mint kezébe 
akadt, forgatta ; kemény csapások , hatalmas üt- 
lejrek oldának-fel minden kérdést. E’ szép tudó- 
mányokra ’s művészetekre előkészítő iskola nem 
vala se több se kevesebb — ocsmány fenyitőháznál. 
Én vért láttam folyni, jajgatást, sikoltást hallék;

megemlékezém azon szavakra, meilyekkel apám 
ajánlott — ’s reszkettem.“

(Folytatása következik.)

Ó B O R - A C Z É L O Z Á S .
Hazánkban egy eb o borok közt a’ somlyai az 

egyik, melly esztendős korán túl vitelközben ( ’s 
pedig minél régibb , jobb ’s valódibb az) megtörik, 
színét, zamatját veszti, rósz fakó tintához hason
lít ’s csak több hét múlva, miután ismét jó pinezé- 
ben hevert, nyeri előbbi ép ’s kellő állapotját vis
sza ; palaczkokban (buteille) pedig épen nem. Ez 
oka : hogy a’ Somlyói ’s egyéb nemes ó bor a’ ke
reskedésre végkép alkalmatlan volt. Nem különös 
csuda tehát, ha kereskedőink, kivált nyereség’ fe
jében azt megvásárolván, hogy pénzüket vissza
kaphassák, egyéb v ihető uj borral keverték, vagy 
más orvosló szerekhez ’s pepecslési módhoz nyúl
tak; ’s így őket erre koránsem roszlelküség, ala
csony csalásvágy, hanem kénytelenség ösztönző. 
Ez oka , hogy a’ belföld elégületlenségét nyilvá- 
nyítá, a’ külföld pedig elidegenült. De hála! vala- 
hára illy veszélynek véget vetett a’ b o r a c z é l o -  
zás.  Azonban ezt koránsem a’ már megromlott bo
rokra kívánjuk értetni. Egy becsületes jószivüFran- 
cziától t. i. az idén szóközben száz pengő forint 
jutalomigéret mellett kitudtam, hogy minden akár
mi folyadék’ hozzájárulása nélkül csupán az aczé-  
1 o z ás az,  melly után az óbor magát szenvedendő 
legkisebb változás nélkül vitetni hagyja; és kétsze
ri — elsőszer kisebb , azután nagyobb hordón tett 
— próbáim után tökéletesen megvalósult, hogy az 
ó somlyai, vitel közben , se színében se zamatjában 
legkevésbé sem változott-meg. E’ jutalompénzre
nézve ha részvényes társam akad, j ó ------ha nem
akad — —. En azt tartóin: szebb dolog élni ha
zánkért. így édes kötelességemnek ismérem, 
ezen iidves jót hazámszerte tudatni ’s közönsége- 
sítn i; kereskedésünknek e’ részben mind kül- mind 
belföldön szenvedett csorbáit kiegyengetni ?s hite
lét helyrcallítni. Szükségtelen lesz ezentúl a’ jó ó 
borokát tápla- vagy táplálék-szer (Speis) gyanánt 
uj borral töltögetni; még a’ borsodi casino-egye- 
sületre is kisebb szükség lesz; mert jól menend 
minden, csak hitel kell hozza es pénz. 1 oltak min
dig nagy mesterek s —• bajorvoslás körül búvár
kodó elmék, vannak ’s lesznek is, csak jutalom ’s 
illendő fizetés ne hibázzék; megkészül a’ budapesti 
lánczhíd, tartós is lesz, csak pénz kell hozzá. A’
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berlini czukorchemia’ titkát, mellj szerint egy merő 
tiszta búzából 16 font finom rafinírozott czukrot, 
35 font syropot ’s a’ t. készítenek, illendő jutalom
adás mellett Magyarország már jóval ezelőtt ma
gáévá tehette volna ’s most egész Európát ellát
hatná vele; gyapjúnk is volna elég, a’ ne'lkül hogy 
felét búzatermésünknek füvente birkáink által étes- 
sük-le ’s a’ t. ’s a’ t. Azonban értekezésem’ főtár
gyára , a’ boraczélozásra térek vissza. Ez így tör
ténik : végy 6 font rugó-aczélt, készítess belőle — 
(de vigyázz , hogy el ne cseréljék) Jegy láb ’s ki- 
lencz hüvelyknyi (1' 9") hosszú *s áltmérőben egy 
hüvelyknyi gömbölyű vasat, nyakát nyujtasd fél- 
lábnyi hosszúra , ezt valamivel hosszabb ’s vasta
gabb fanyélbe szorítasd illy formán

’s kész az eszköz. Midőn ezt használni akarod, 
nyakát tekerd körül vizes ruhával , a’ vasat tüze- 
sitsd-meg, pinczében levő hordódbul, mellyet aczé- 
lozni kívánsz, végy-ki egy jó szivár (Heber) men
nyiségű bort, süsd belé a’ tüzes vasat, húzd ismét 
ki ’s a’ kivett bort is töltsd vissza, verd-le aknáját 
— ’s a’ munka megvan. Tiz akós hordónál (legyen 
valamivel nagyobb vagy kisebb) elég egyszer , 20 
akósnál kétszer ezen aczélozást tenni; nagyobb 
hordókhoz pedig az aczélt is nagyobbra készíthet
ni. Az illy mód szerint aczélozott bort jó néhány 
nap csöndesen hagyni, azután más hordóba vagy 
palaczkokba fejthetni-Ie; azonban szükség’ esetében 
ez már harmadnapra is megtörténhetik ’s vinni le 
het akárhova: bizonyos, hogy színét, zamatját 
megtartja. A’ fennevezett bormester azt is állítá, 
hogy az illy módon aczélozott ó bort ha palacz
kokba lefejtik ’s jól lezártan füstölgő kéménybe 
akasztják ’s éviglen tartják is ott, még se fog leg
kisebb változást szenvedni. Méltó volna ennek is 
talóságát kinyomozni.

Nemes György,
k. kegy. h . kasznár V örösberényben .

K Ü L Ö N F É L É K 5 T Á R A .
D i v a t o s  r e c e p t e k .  1.) G a z d a g o d á s  

e l l e n :  Végy nagyravágyót feleségül, fizesd-ki 
költségeit, — használ.— 2.) E g é s z s é g  e l l e n :

Végy szóló-nedvet minél többet, vagy más ehez 
hasonlót, igyad mikor nem szomjazol mindaddig, 
míg a’ mérték meg nem telik (ezt pedig meg tudod 
ujoddal); — ’s e ’ mellett szünet nélkül éjszakázz: 
hasznát fogod tapasztalni. — 3.) B e c s ü l e t  e l 
l e n :  Végy magad mellé társul isméretes gazem
bereket, a’ szemben levőt dicsérd, háta megett gya- 
lázd: bizonyosan használ. Horváth.

Tanulni vágyólag kérdi Árpád’ unokája: „Ko
mám uram! kend talán bölcsebben tudja nálam, 
miért nevezik ez országot Magyarországnak ; ho
lott akármerre kelek járok, többnyire idegen nyel
ven beszélnek lakosi ?4< — „Úgy vegye kend fel ám a’ 
dolgot komám uram — felel a’ kérdeztetett böl- 
cselkedve — hogy ezt az országot mainap nem la
kosiről nevezik Magyarországnak, hanem földéről; 
mert ez csak régi időkbül rámaradott név. Lássa 
kend, úgy van ám ezzel a’ dolog, mint a’ kertünk 
alatti földekkel; ezek is hajdan (mint apáink mon
dották) búzatermő földek voltak ’s még mainap is 
búzaföldeknek híjuk , pedig nem terem rajtok egyéb 
— k o l o m p á r n á l . “ Fusztay Márton.

Vásárban egy ifjú Összetalálkozék régóta si
ker nélkül imádott szive’ királynéjával, mély ud- 
varisággal híja-meg az épen előttök álló mézes-bá
bos sátorhoz. Miután vásárfiaul többféle csemege- 
neműt rakott jégkeblű szépe’ kosárkájába, egy hő 
csókot tűzvén a’ hószinü kacsócskákra, még ráadá- 
sul egy két garasos nagy szívvel kinálja-meg esen- 
kedve , mit a’ gőgös Turandot egy krajczáros ko
sárkával válta-fel. Endrefy.

Egy idegen lépett-be a’ borbélyhoz, hogy ha
ját levágassa ’s a’ borbély azt inasára bízta; de 
ez alig kezde a’ nyíráshoz , már is hibázott ’s a’ 
hibát az ollónak tulajdonítá. ,,Eredj, eredj te tök- 
filkó ! nem tudnak ezzel bánni olly ostobák mint te, 
majd nyírom én magam“ mondá a’ borbély.

S za b ó  J ó z s e f .

R E J T E T T S Z Ó .
Égi világló test — ’s szeretőknek kedves egészein.

Két betűben télnek hattyú-leánya vagyok.
Hárommal kérdek. ’S ha az elsőt elveszed ebből: 

Barmod eső5 idején ’s télben alatta lakik.
Károlytárról.

Az 53dik számbeli rejtettszó: Pár i a .  * 13 14

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h j á t é k b a n u
13) Fekete futó D. 7. — C. 6.
14) Fejér ló D. 2, — C. 4.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M A G Y A R  T E N G E R P A R T O K .
Azon boldog időtől fogva , mellyben e’ tenger

partok Iső Ferencz, fels. apóst. Királyunk’ kegyel
mes határozata’ következesiben Magyarországhoz 
Ismét visszakapcsoltattak, éreztetett egy, azok’ 
tulajdon határin építetendő Lazaretum’ szüksége, 
melly t. i. nemcsak Fiume ’s a’ magyar tengerpar
tok’, hanem az egész magyar haza’ kereskedése’ vi
rágzatának előmozdítására is nagy sikerrel behatan
dó. Eljutottak felsőbb hatóságok’ közbenjárásival 
a’ közös hazának ebeli hő vágyai fels. Királyunk
hoz ’s n.msgú Ürmenyi Ferencz kormányzó élénk 
gondoskodásinak lón fentartva legkegyelmesb Ural
kodónk1 bőkezűségétől a’ magyar határokon az olly 
rég óhajtott Lazaretum’ építtetését kinyerni. — 
E1 nagy Intézetnek helyéül Martiusiczának ter
mészettől alkotott tág öble választatott, melly 
mind Fiúméhoz való közelsége, mind pedig az őt 
koszorú-alakban környező magas bérczekből aínszi- 
várgó örökös források , de leginkább a1 hajóknak 
bármilly széllel-is könnyű befuthatásuk miatt ajánl
kozók mindazon hasznokkal, mellyek az említett 
nagy czél1 kivitelére szükségképen megkivántattak. 
Már négy év1 leforgása alatt folyt ’s haladt nagy 
hévvel előre a1 munka, melly meggyőzve minden 
akadályt rs nehézséget , legelőbb-is lekényszeríté 
a* tengerre egy oldalról dűlő százados sziklákat, 
bogy egyenes és tágos tért készítsen az emelendő 
épületeknek , mellyeket most magas tömérdek fal 
kerít ’s mellyek közt több ágokra szegve csörgedez 
a’ közel fekvő bérczekből leszakadó patak’ fris vi
ne. — A1 nagy képzetü Intézet nem kisebb szor
galom-’s költséggel lépett valóságra amint kepez- 
tetett. Nem volt kiméivé semmi, melly akár az 
épületek’ állandóságát, téressegét 's diszfényet, 
akár pedig azok’ kényelmét ille t i, kik itt áru-tisz- 
tulatidejöket eltölteni óhajtanák. Szerfölött hosz- 
szas lenne az egész intézet’ teljes leírását adni. 
Látni érdemes az egészet; de elrendeltetésit né
hány vonással érinteni nemcsak nem fölösleg, sőt 
szükségesnek-is látszik.

A’ már fenemlített magas ’s tömérdek falnak, 
melly az egészet tenger felé szorítván minden kep-
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zelhető közösüléstől elkülönzi, e’ falnak közepén, 
mondom , áll a’ nagy kapu , egyetlen rézs, mel
lyen által szárazföldről az Intézetbe juthatni. E’ 
kapu fölött kívülről, fekete márvány-alakú szikla
táblába csinosan vésett ’s aranyzott betűkkel, kö
vetkező felírás olvastatik: HAEC. AEDIUM.ET. POR- 
TVS. CLAVSTRA. LVSTRANDLS. ADVENIS. MERC1BVS- 
QVE. PARATA. FRANCISCVS. I. AVG. SALVTIS. PUBL. 
PRAESIDIO. COMMERC1I. MARIT. COMMODO. P1VS. 
CLEMENS. MVN1FICUS. COND1DIT. A. MDCCCXXX1II. ; 
ennek irányában pedig belülről, szinte márvány 
táblán : LAZZARETO DI S. FRANCESCO. — A’ falon 
belül állnak arányos helyzetben: az egészségre 
ügyelő Prior ’s lelki pásztornak lakul szolgálandó, 
helyes ízlésű két emeletes épület; a’ tér’ közepén 
csinos kápolna ; balra egy vízcsatornán túl az egész
ségi őrök és szolgák, mint szinte a’ katonai őrség’ 
tartózkodásira rendelt lakások. Ezek mögött a’ be- 
sze'Igetésre szolgáló rostélyzott csarnok; utóbb a’ 
jövevények’ lakásira ’s az áruk’ szellőztetésire ren
delt számos, térés épületek; puskapor-torony, is
tállók ’s ezeken belől különös fal által különözve 
a’ temetők, mellyek öszvesen a’ szemközt álló dom- 
bokrul tekintve festői kellemü fekvésük ’s építői 
elrendelésük által szinte meglepőleg hatnak a’ vizs
gáló jövevényre. Hogy e’ szép ’s nagy Intézet és 
Fiume között rövidebb ’s alkalmasb legyen a’ kö
zösülés, uj lit készült, melly a’ Ludovicea’ idoma 
szerint építre vezet a’ tenger’ mentiben Martin- 
siczába. Ezen ut ő cs. kir. herczegsége, hazánk* 
Nádora’ fenséges hitvesének nevéről . . Mari a  Do- 
r o 11 y a-ut“ nevet nyert — örökítésére azon boldog 
időnek, mellyben e’ nagy magasságú herczegasszony 
Férjestül ’s magzatistul Fiúmét 1827ben fenséges 
jelenlétével aug. 25. — oct 12ig szerencséltetni mél- 
tóztatott. — Elkészült vala ezenut-is e’ f. évi ju-n, 
2 ig ; melly napra határoztatott a’ Lazaretum’ ün
nepélyes megnyittatása ’s melly következő szertar
tással ment végbe! A’ csak most említett napon 
reggeli 10 órakor számos polgári tisztviselők’ kísé
retében nyitá-meg n.méltóságu kormányzónk a’ Má
ria Dorottya-utat; mellyen fiumei mozsarak’ dur
rogás! közt haladván , Martinsiezához érkeztekorÖ

TÁRSALKODÓ.
P e s t, julius lOdikén
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a’ buccarai tanácsbeliektől űdvözöltetett a’ nép’ 
örömzaja ’s az ottani öbölben álló cs. kir. hadihajó’ 
(Tejiice) álgyuinak harsogási közt — M egásat
ván a’ kápolna es czinterem, pompás isteni szolgá
lat tartaték főtiszt. Livák Ferencz fiumei kanonok, 
főesperes ’s karós sz. Jakab’ apátja által a’ fels. 
Uralkodó’ ’s egész ausztriai Ház’ boldogságáért; ’s 
a’ Lazaretum fels. apostoli Királyunk, mint ala
pítója’ örök emlékezetere sz. Ferencz nevet nyert. 
Az isteni szolgálatot számos „éljen“ kiáltás , kö
veté, mellyekre a’ Fiúméból ’s közel fekvő helysé
gekből összesereglett ’s mintegy nyolcz ezerre 
számlált népség eltöltve a’ tágos tért, öröm-han
gok közt fakadott.

Az árúk’ szellőztetésire rendelt épületek’ e- 
gyikében , melly e’ végre csinosan vala felékesít- 
ve, állott ama’ hatvan személy’ megvcndéglésire 
terített asztal, kiket a’ nm. kormányzó polgári ’s 
hadi tisztekből választott, ideértvén a’ kíilhatal
mak’ magyar tengerparti consulait-is. Ebédközben 
bájjal zengedezett az itt tanyázó báró Mayer nevet 
viselő gyalogezred’ hangászkara ’s ezt sokszoros 
éljenkiáltás szakasztá félbe, mellyek fels. apóst. 
Királyunk ’s Hitvese, mint szinte ifjabb fels. Ki
rályunk ’s fenséges Nádorunk, Hitveseik’ ’s az egész 
országló Ház’boldogságáért hő érzetü szívvel adat
tak a’ nm. kormányzótól ’s mellyeket örömmel vi- 
szonyzának a’ jelen vendégek ’s a’ teremet körül- 
álló sokaság; míg végre a’ cs. k.Penice’ álgyuinak 
dús harsogási közt elhangoztanak. Délutáni 4 óra
kor kezdődött a’ nép-ünnep. A’ fiumei kereskedői- 
egyesület ’s a’ magyar tengerpartoki hajóskapitá
nyok’ bőkezüségiből kenyér, báránysült ’s bor osz- 
taték pazaroltan a’ tömérdek népség közt. Azalatt 
tánczra kelt mindenfelé a’ sokaság ’s a’ mulatság’ 
ezer neme közt legnagyobb figyelmet érdemle az 
árboczmászás. Két, negyven lábnyi magas árboczfa, 
faggyúval bőven kenve állíttaték-fel ’s az ezek’ tete
jébe tett pénzdíj’ nyertesi azon ifjú hajóslegények 
lettenek, kik nagy fáradsággal küzdve, magokat 
a’ mászásban megkíilönhözteték. Most következett 
az egész népségtől, musika-kiséret mellett éneklett 
dal: „tartsd-meg Isten királyunkat“ olasz nyelven 
’s ezután az itt levő énekes szinjátszóktói adott, 
válogatott olasz dalok’ éneklése. Alkonyra hajol
ván az idő, tüzjáték kezdődött, inellynek mester
séges tüneményi közt figyelemre méltó volt a’ „dia
dalmi templom“, melly tenger-közepett úszókra ra

katva, bájjal tűnt-ki a* világosságot visszaverő 
vizcsillámok közül ’s mellynek közepén fénylő he
tükkel tündöklött fels. apóst. Királyunk’ neve. — 
így telt-el a’ martinsiezai ünnep legszebb rend
ben a’ nélkül, hogy bármi csekély illetlenség, za
var , vágy szerencsétlenség történt volna. Azonban 
folytattatott az még a’ tiszta éj’ hüsében is szinte 
Fiúméig, midőn t. i. véget lelve a’ tüzjáték, fel
világosított ladikokra szálltak a’ vendégek ’s a’ 
n.msgu kormányzónak fényben úszó csolnakja után, 
melly musika-zengzet közt haladott a’ csendesen 
in<ró víztükör felett, — siete vissza Fiumébe az űn- 
népi csoport. Szívemelő volt e’ tünemény a’ ten
ger’ szirtes partiról ’s különösen a’ Maria Dorottya- 
utról tekintve a’ száz meg száz úszkáló fényt, 
melly számos éljen-kiáltás közt eljutván a’ kor
mányzói palotához — a’ vígadó nép széllyeloszlott.

Császár Ferenci.

T R E L A W N E Y ,
V A G Y  E G Y  IFJABB F IU S Z Ü L Ö T T ’ K A L A N D JA I.

(Folytatás.)
„Mivel azon időszak, mellyet collegiumban 

tölték, a’ szolgaság ’s kínos szenvedés’ napjaiból 
áll ’s a’ visszaemlékezés szivemnek olly igen fáj
dalmas , e’ borzasztón-gyászos életnek csak töre
dék-rajzát akarom adni. Korbács- és nádpálcza-űt- 
leg vala mindennapi kenyerem; ezen erkölcsi ’« 
physikai nevelés’ gyógyszerét csak igen ritkán, 
jelesül nagy ünnepeken nyerők kisebb adagban. Én 
magamra érczke'rget ölték ’s gúnyoíám a’ verése
ket. Testem vassá keményült ’s a* tanító ngy te
kintett engem , mint leggaládabb pelengér-vitézt , 
mint első , legjelesb példányt mindazon megrög
zött, istentől elszakadt, javíthatlan gonosztevők kö
zül , kikre még eddig kezéből korbács és nádpál- 
cza szállt. O uj meg uj fenyítő módot hozott divat
ba; mind híjába! csak egy lehete foganatos és igaas- 
hatásu: jóság t. i. és szelíd bánás; de úgy látszik: 
ez tanítómnál egy végkép idegen tulajdonság volt, 
a’ vele élést nem tapasztalául soha. Kevés idő mnlvn 
érzéketlen levék, félelem ’s szégyen odaholt keb
lemben ; mit a’ szerető, gyöngédebb ’s nemesb ér
zésből még természetem birt, félénken vonult lel
kem’ legtitkosb mélyébe vissza ’s itt rejtezett-el. 
Folyvást hallgaték, gyülölség Ion bennem uralkodé 
érzéssé ’s elmém csak boszuállás’ sötét tervei kö
rül barangolt. A’ többi nevendék hasztalan iparko
dott a’ tanítómester’ méltatlan bánásmódja elől me-
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nckedni. Látám sikertelen fáradozásikat erős 
eltökéléseinmé vált: mindent daczolni. Dühössegem 
legelsőbb is tanuló - társim ellen fordult. Úgy re
vem e'szre: mihelyt valaki tőlem fé lt , tüstént nye
rek nála tekintetben. E’ tapasztalást használóm 
tehát. Ezentúl nem bíztam senkiben, egyedül ma
gamban; tilkon amaz ünnepélyes fogadást tevém, 
hogy soha semmi másnak , csak a’ vas szükségnek 
engedek. A’ minek törekvő erőmet megtörnie kel
lett volna, az ezt méginkább neveié. Egy férfiúi 
rettentő szellemet érzék magamban. Én hasonliték 
egy fiatal fényűhez, melly gyökereit gránitkőbe 
fúrja ’s kopasz sziklákon zöldéi.“ —

E’ sorokban találkozik a’ kulcs Trelawney* 
charakteréhez ’s egész életéhez. Benne minden 
gyöngédebb érzés már eltompult, ércz-kérgü al
katszerén fájdalom nem győzhet többé; gyülölség 
akármi fentebb hatalom ellen, lángoló bosszúvágy, 
legvadabb megátalkodás : ezek képezik Trelawney’ 
erkölcsi lényét. A’ nevelőintézet’ tanítója e’ far
kas-nyakú , veszedelmes tanítványt szüleihez küldé 
vissza. Az atyai háznál napjait újra munka nélkül 
’s tunyálkodva tölté. Itt történetből két könyv akadt 
kezébe: „A* Bounty-k’ lázadása kapitányuk ellen“ 
’s „Jones Pál’ élete.“ E’ kalandokat olvasván, tel
jes viszhangot nyertek illy szilaj ’s kevély lélek
ben. Trelawney bennök hivatása’ pályáját leié föL 
Alig nyilalkoztatá kedvét a’ hajós-életre, atyja 
tüstént örömmel adá egyezését; ’s miért is ne? hisz 
ez legkedvezőbb alkalom volt egy elfajult korcs em
bertől megszabadulni. — Olly angol szülék , kik 
magzatikat fonákul nevelék ’s velők rosszul bán
tak , azon vannak, hogy őket a’ nagybritanniaí 
Fölség’ hajóira adhassák, hova az angol ifjúság’ 
salakját mindig nyilt karokkal szokás fölvenni ’s 
itt a’ gonosz naplopókat legszigorúbb fenyíték által 
változtatják hősökké. E’ gyógyítás’ módja rend
szerint jó sikerű; a’ beteg vagy meghal, mielőtt 
férfi kortér, vagy pedig kapitánnyá sőt néha ad- 
mirállá is lesz. Ha a’ kilencz-bogos fenyítő ostor 
alatt elvész, hullám-sirba száll, mcllyet örök fe
ledés takar; ha pedig vérét, melly fiatal ereiben 
forr, a’ hazáért ontá-ki, tetemit az Oczeán veszi, 
fel ’s nevét dicsőség örökíti. A’ mi illeti ifjú hő
sünket: ez mélyen feneklett makacsságot, dühös 
embergyülölést -— mint nevelőintézetben zsendült 
gyümölcsöket — hozott magával a’ hahóra, hol 
tengeri pályáján teljes érlésre látjuk jutni.

„Én merészségem által — úgymond Trelawney 
az ő életrajzában— figyelmet nyerek ’s tekintetet. 
Mint hajóslegény a köznapi dolgokat mindenkor 
gondatlanul, rösten s aluszekonyan teljesítőm; de 
e % etkemet többnyire inegbocsáták egyéb nyomos 
szolgálatim miatt, megbocsáták ama’ nagy lélek- 
ebrenseg-, példátlan vakmerőség- ’s fáradatlan szor
galomért, mellyet veszedelmek’, tengeri vészek’ ’s 
viharok’ idején bizonyítottam. Az indiai oczeánon 
a’ hirtelen kelő szélvészek irtóztatok. Egy hajó öt 
perczenet alatt elveszhet. Ha mindenkiben a’ bá
torság odahal, ha a’ hajós-nép zavarodik ’s resz
ket, ha az árboczok görbédnek mint halász-szi
gony , ha a’ kisebb vitorlák szétszakadtak és szala
gok gyanánt repkednek a’ levegőben, ha a’ szél 
a’ kötélhez kapaszkodott hajóslegényeket zordon 
erővel ide ’s tova löki ’s taszítja, ha a’ hullámok’ 
és szelek’ ordítása minden egyéb hangot elfojt ’s 
a’ czikázó veres villámtüzeknél más világító fényt 
nem láthatni: akkor egy bátor, ügyes, mindenre 
elszánt hajóslegény megbecsülhetlen ember.“

„Illy esetek’ idején első valók mindenkor tal
pon ; felugróm a’ hajó-álgyuról, mellyen elszende- 
rültem ’s még félig zárt szemhéjakkal, egymagám 
adók választ a’ kapitány’ cső-szavára. Az eleinek’ 
e’ viharja , e’ háború, e’ harcza az emberi bátor
ságnak a’ természet’ óriási erejivel nekem tetszett. 
Minél zordonabb dühhel zajgott ’s pusztított a’ vész 
körűiéin , annál édesb gyönyört érzék. A’ veszély’ 
megvetése, a’ hálállal nem gondolás lön szabadi- 
tóm. Mások , kik egy hajóslegény’ szolgálatit pon
tosan betűitek, illyenkor bezzeg elveszték a’ lélek- 
ébrenséget, el a’ bátorságot; illyenkor még kér
dezők : mitevők legyenek, lehet-e még valljon e’ vagy 
ama’ próbát megtenni , midőn én már azt végre is 
hajtám; én mór az árbocz’ tetején vnlék, midőn 
más még csak lábtóra készült lépni. Bősz-merész
ségem, mellyet hideg vér vezérlett, mindenkor sze
rencsés volt. A’ hajóslegények szeretek e vad bá
torságot, nekem dicsőséget, nagy hirt ’s nevet jó
solónak ’s bajnoktettimért becsültek. A tisztek, 
kik sűrű renyheségem’ ismerők s szolgalati rendes 
tartozásim’ elmulasztasin többe alig ütköztek-meg, 
reménylék, hogy idővel majd eszemre térendek.“ 

(Folytatása következik.)
NEMZETI SZÍNÉSZ-TÁRSASÁG BUDÁN.

Azon magyar színész-társaság, melly múlt má
jusban Megyeri Károly’ igazgatása alatt Kozsnyo»,
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júniusban pedig Váczon mulattatá a’ közönséget, 
ius’ elején a' budai szinépületben nyert ideigleni 

szállást. A’ szinésztagok ugyanazok, csak igazga
tójuk változott— ’s ez most P á l y  El e k .  E’ ván
dor társaság inult vasárnap Qul. 7kén} adá első 
mutatványát illy czim alatt: . , Bóc s ká i  I s t v á n ,  
az e g y e n e s  l e l k ü  h a z a f i “ honi vitézi rajzo
lat 5 felvonásban. Nézők, főkép Pestről, igen szá
mosán gyiilekvének össze. B a r t  ha mint Báthori 
Zsigmond lépett-föl ’s hízelkedünk midőn azt mond
juk , hogy öltözete és szerep-vitele fejdelmi vo lt; 
K á n t o r n é  asszony Báthori’ nőjét dicséretesen 
tüntető elünkbe, előadása kellemes, tag- ’s hang
lejtése uralkodó indulatihoz módosult, nyelve bájos 
és tiszta. M e g y e r i  Bocskai Istvánt a’ történet’ 
hősét művészi érdemmel utánzá. T e lep  in ében 
Bocskai’ nőjét, S z e n t  p é t e r i n  ében leányát Bor
bálát alig képzelhetők. T e l e p i  gróf Czobor Ist
ván’ szerepét vivé, de az ifjú hőst, kit egy Bocskai 
István leánya’ kezére m éltat, nem találhatók-fel; 
ő egyik jelenésben e z t  helyett ez  te  t é t  mon
da. A’ karzatbeli tüzes auditorium tapsolva, tom
bolva ’s kiáltozva hivá-ki. Dem  j én  mint ármány- 
kodó tanácsos lépett-föl, de egy árinánykodó nem 
igy beszél, nem igy játszik. A’ többi személyek
ről, kik csupán segéd- ‘s alszerepeket vivének, 
a’ szót mellőzöm — Nem akarok igen kemény és 
szigorú bíró lenni, midőn e’ darab’ eloadatásáról 
szólok. Tudom , milly vándor istenné volt eddig 
hazánkban a’ magyar Thalia; tudom, milly kevés 
alkalom nyilt a’ magyar szinészeti pályára igaz 
művészeket képezhetni: ámde azon véleményemet 
nem hallgathatom el, hogy t. i. ha valaki magát 
Thaliának nevendékül ajánlá ’s e’ rögös sorspályá
tól nem irtózott vissza : csak annyit merjen, men
nyinek megfelelhet. Egy hősi nézőjátékra két ügyes 
szerepvivő még nem elég; az előadás csak akkor 
tökéletes, csak akkor kielégítő, ha minden egyes 
rész az egésszel kellő összehangzásban mutatkozik. 
Ebből ered aztán ama’ játszi csalatás , melly előt
tünk valamelly régmúlt történetet jelenné varázsol, 
melly felejteti velünk, hogy játékszínen vagyunk 
’s édes álmunkból csak akkor serkenünk-fel, midőn 
a’ játéknak vége van. ’S az akkor keletkező kö2 
taps lecnd a’ színészek’ legszebb érdemkoszorája. 
Egy nagyobb városban ( ’s igy bizonyosan Budán 
’s Pesten is} a’ színészeket műveltebb publicum

hallgatja; egy publicum, melly sok oldalú tehet
séggel jelenik-meg a’ kárpit előtt, melly minden 
szép , jó ’s nemes iránt ízléssel párult érzést, a’ 
legfellengzőbbhez fogalmi erőt, egyszersmind jó
zan ítélő tehetséget hoz magával; ’s ha vala
melly játéknál ezen müveit publicum hidegen ma
rad — bármilly fülhasító, zabolátlan legyen a’ fel
legvárból ( galleriáról} leharsogó taps, bármilly 
szilaj az öröm-rivalgás, bármilly fojtó azon töm
jénfüst, mellyel a’ gallerianép áldozik — a’ szí
nészek el vannak ítélve! — f . Jenem y  O t t .

A N E K D O T Á K .
„Rósz idők járnak pajtás! — szólt ujoncztár- 

sához egy vén katona — lássd, már 22 esztendő 
óta katonáskodom ’s — még semmire se mehet
tem“ — „Bizony égbe kiáltó vétek! — válaszolt 
fejcsóválva az ujoncz — pedig úgy é bátyám uram, 
kend már a’ háborút-is l á t t a ? “

A’ fülig szerelmes P. uracs tánczkörben imígy 
teve szerelmi vallását a’ mellette csintalanul nyá- 
jaskodó szépnek: „Holtomig lekötöm magamat a’ 
kisasszonyhoz.“ — „O csak most kiméljen-meg P. 
ur — felel a’ játszi hölgy — látja , a’ nagy hőség 
miatt már alig pihegek; ’s hamég P. ur is hozzám 
kötözi magát, ugyan mi lesz belőlem?“

K° ur egy körben családja’ régiségét akarván 
bebizonyítani, házának barna, régi falait mutatja. 
Ezt hallván egy a’ sokaság közt ténfergő bamész 
czigány , nagy örömmel előugrik ’s igy szó l: „Ej 
ej nagyságos uram! így hát én még régibb famíliá
ból való vagyok; mert nekem nemcsak h á z o m  
b a r n a ,  de b ő r ö m  is f e k e t e . “

00 városban az érdemes tanács bolondok’ há
za’ építtetésén aggódván, annak felállítása mód
járól a’ tagok terveiket előterjeszték; de utoljára 
csak abban állapodtak-meg: hogy mivel a’ tervké
szítés sok munkába ’s még több pénzbe kerül, gaz
dálkodás’ okáért a’ bolondok’ háza — a’ tanácshoz 
szerint készüljön. — fi. Czárún E.

R E J T E T T S Z A V A K .
Foly a* egész — feje’ hitves árnyékában,
Pirosán lábának meleg hajlékában.

Míg él a’ végső, ez hordja egészet az elsőn.
L — nye.

A z 54dik  szám beli rejte ttszó : H o l d .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r :
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P É C S .
( L e r é l t ö r e d é k  j u n .  2 5 k é r ó l  1 8 3 3 .)

„Alusztok-e ti Pe'csiek, vagy meghaltatok?“ 
így Írsz utolsó leveledben. „Minden tájról örven
detes hírek, hazánk’ polgári mindenütt ébrednek, 
annak nyelve a’ déli Slavoniában szintúgy, mint 
az éjszaki tót vidékeken kedveltetik ’s ápoltatik; 
mindenütt casinók , olvasó társaságok állíttatnak, 
templomok ’s épületek emeltetnek ; csatornák ásat- 
nak , kártékony folyók rakonczáztatnak ’s eliga- 
r.íttatnak ; szóval: a’ hazában mindenütt ’s minden
felől a’ nemzeti ipar, csinosulás és mivelődés öröm
hírei ; ’s rólatok és várostokrul, mintha egy másik 
világ’ rejtett szigetében laknátok, sőt minthanemis 
volnátok, olly annyira mit sem hallhatni!44 Ekép 
írsz utolsó leveledben ’s meg kell vallanom: nem 
helytelenek szemrehányásid. De hogy mi-is vagyunk 
’s élünk, még pedig előre haladva élünk, ezennel 
meglátod.

Fő templomunk’ külső ujittatása és díszesítése 
megtörtént ’s a’ több év óta tartó költséges munka 
által a’ régi goth köntösbül egészen római idomza- 
tuvá alakítatott, de bel ékesítését ezentúl i s , mi
helyt jövedelmei engedik , emelni fogják. E’ szün
telen csinosgatásbul származhatott vidéki parasz
tinknak ama’ véleményük: hogy e’ szentegyháznak 
soha sem szabad elkészülnie. A’ templom’ kilátását 
elfedő vaskos és magas őrtorony a’ kerítvény-bás- 
tyákkal együtt lerontatott, előpiaczának földe majd 
hat láb mélységnyire lehordatott , melly által a’ 
templom előbbi rejtekeztéből kiesen tűnik szembe. 
A’ régi belvárt ’s így a’ templomot is környező 
mély sánczok betöltettek, a’ bástya’ omladványiból 
származott halmok elteríttettek ’s hol előbb tövis 
és bojtorjány növekedett, kígyók s békák tanyáz
tak, oda most egy szép ’s alkalmas sétahely van 
ültetve, melly számos hazai’s külföldi fa-csemete— 
*• virágokkal diszlik. Es ezt n.m. b. Szepesy Ignácz 
megyés püskök’ bőkezűségének ’s m. St. Quentin 
gener. elintézésinek köszönjük , ki városunk’ szep- 
ségit c/.éízó fáradhatlan buzgóságával és szíves 
nyájasságával annyira lekötc mindnyájunkat magá
hoz , hogy lehetetlen volt bánatos illetődés nélkül

— i

érzenünk, midőn felsőbb rendelések’ következésiben 
tőlünk eltávoznia ’s lakhelyét Sz. Fehérvárra ten
nie kelle.

Nem említem az ujdon készült roppant város
házát, de nem hallgathatom-el a’ püspöki nyilvá- 
nyos könyvtár’ uj épületét, mellyet finom Ízléssel 
’s tetemes költséggel alapjaibul emelt-föl fentisz- 
telt Püspökünk. A’ könyvtár felső emeletét fog
lalja-el ’s különösen két tágos teremet a’halhatat
lan emlékezetű Klimó György pécsi püspök’ könyv
tára tölt-be, közöttük az azoknál még tágasb ol
vasó-szoba, mellyben számos külföldi ’s csaknem 
minden hazai újság ’s folyó-irás püspöki költségen 
megszerezve mindig készen áll az olvasók’ ’s ta
nulni kívánók’ számára. E’ tágas olvasó-terembe 
szándékozik püspökünk tulajdon válogatott könyv
tárát ’s az eddig-is saját költségina’ könyvtár’ szá
mára vett újabb munkákat helyzeni ’s közhaszon 
végett nyilványossá tenni. Itt lakik a’ könyvtár’ 
őre-is négy theologiai tanítóval. Ugyan ezen épü
letben földszint egyéb alkalmatosságokon kívül van 
még két iskola-is a’ theologiai leczkék’ számára. 
A’ fő utczának'külső végén áll az eltörlött Pauli- 
nusok’ nagy monostora ’s mellette a’ rézfedelű ’s 
gazdagon aranyzott két-tornyu templom. Előbb 
kaszárnya gyanánt használták , későbben pedig ns. 
Baranya vármegye vevé-meg a’ Kamarától tulajdon 
házává szándékozván fordítani azt; de mivel olly 
elhagyatott ’s romlott állapotban volt, hogy annak 
helyrehozatása szerfölött sokba került volna, elha
tároztatott nyilványos árverés’ utján eladatása. 
Megértvén pedig a’ ns. megye buzgó Püspökünk’ 
vevő ’s belé az általa alapított lyceumot helyeztetni 
kívánó szándékát, minden árverés nélkül 35 ezer fr. 
váltóban nemes-lelküleg általengedé. Mindezek a’ 
múlt évi májusban történtek. Az egyezes után azon
nal az épület’ helyrehozatásahoz fogtak s minden
féle mesterember’ és számos munkás’ csüggedetlen 
gyorsasága által annyira vivék, hogy e’ folyó is
kolai esztendőben a’ philosophiai leczkék már benne 
tartathattak; ebben fognak lenni a’ törvényiek-is, 
valamint mind a’ két tudománykar’ tanítóinak lak
helye. A’ monostorhoz ragasztott igen csinos izletü
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egyházat, melly előbb raktár gyanánt használtat
ván szerfölött mocskos állapotban vo lt, kitiszto
gatták, ne'gyszegü fejér márvánnyal kirakták, ol
tárral , mellynek kepe 500 ezüst forint vala, ké
mény fapadokkal felékesítették, sok változatú or
gonája pedig e’ napokban ke'szül-el; — a’ tornyok
ba négy harang öntetett, mellyek öszvesen annyi 
fontot nyomnak, mennyi az évszám, mellyben ké
szültek ([1832}. Különös figyelmet érdemel ezen uj 
lyceumban a’ physikai museum, melly igen számos 
és költséges ’s legújabb physikai ’s mechanikai esz- 
közire ’s készületire nézve minden hozzá értő ’s lá
togatóiul hazánkban legelsőnek ismertetik. — Eze
ken túl Pécs még egy olly intézettel-is dicsekszik, 
melly hazánkban mindeddig ’s talán még igen so- 
káig-is egyetlen egy maradand. Köz panasz t. i. 
hogy parasztink durvák, tudatlanok ’s műveletle
nek ’s mind a’ törvényhozó test mind egyes tudó- 
sink egyet-értőleg vallják, hogy ezt a’ falusi taní
tók’ tudatlanságának, hivataljokra ügyetlen létök
nek, szóval: neveltetésük’ hijányának kell legin
kább tulajdonítani. De mindezek csak puszta ’s üres 
hangok ’s a’ magyar nagylelkűségnek minden han
gos hirdetési ’s harsány magasztalási mellett sem 
találkoztak, kiknek eszökbe jutna olly intézeteket 
állítani, mellyekben a’ falusi tanítók hivataljokra 
az ehez szükséges előisméretek ’s tudományok által 
készíttetnének. Püspökünk’ atyai gondoskodása ide- 
is kiterjedt. Már 1832nek elején megyéjében ki- 
hirdeté, hogy május’ lsőjén egy illy intézetet nyi- 
tand-fel ’s az ebben megjelenésre mind a’ tanító
kat , mind pedig ezek’ segédeit a’ lelki pásztorok 
által serkenté. Mivel pedig ez Intézet hazánkban 
uj , nem lesz fölösleg a’ tudománysort, mellyre ta
níttatnak, följegyezni. A’ leczkék kezdődnek máj. 
lsőjén ’s folytatja sept. fogytáig 4 tanító illy rend
del : Hétfőn és szerdán reggeli 8 órátul lOig a’hit
tudomány ; délután 3tól 4-ig jul. közepéig a’ t e s t i  
n e v e l é s  (educatio physica, hominis}. E’ három 
részre osztva: Physiologia, vagy az ép emberi 
test és tagok’ ismérete , Diaetetika és Gymnastika, 
az utolsó három hónapban pedig a’ lelki nevelés 
(Paedagogia sublimior}, Jankó János ur pécsi me
gyebeli pap által előadva. — Kedden és csütörtö
kön 8tól lOig a’ tanításmód (inethodus docendi} 
és a’ m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y  váltva; dél
után 3tól 4ig a’ g o n d o l a t - é s  í r á s b e l i  s z á  m- 
v e t é s  taníttatnak Mendlik István úrtól. Pénteken

és szombaton az említett órákban: a’ f i g u r á l i s  
és g r e g o r i á n u s  (gergely pápai} éneklésmódot, 
orgonálást és General-Bas-t tanítja Siegvart Ignácz 
ur , pécsi megyebeli pap. Mindennap 4től 5ig dél
után a’ Kalligraphiát, Orthographiát és Stylogra- 
phiát tanítja Lusztig Ignácz ur. — A’ tudományok 
magyar nyelven adatnak-elő, de megengedtetik né
met nyelven-is a’ tanítványoknak felelni. Két pró
batétel van, egyik junius’ végén, másik, a’ fő , 
September’ vég napjaiban a’ n.m. Alapító’ előlülése 
alatt. A’ múlt 1832ben 25 tanitvány vo lt, az idén 
42en iraták-be magokat. —• Hol illyetén, a’ tudo
mányos művelődést, értelmességet, szóval a’ köz
jót előmozdító intézetek díszlenek ’s naponként na
gyobb virágzásba jőnek, ott a’ csinosulás- ’s mil- 
veltségbeli hátramaradóstul nem tarthatni; nem , 
főkép ha majd a’ mindezeket ápolva pártoló szel
lem közdivatuvá leend az egyházi Js világi vagyo
nosbak közt ; — ezt magad-is elhiszed. Mind özek 
után talán mentek leszünk korholásidtól. Isten veled.

T R E L A W N E Y ,
V A G Y  E G Y  IFJABB F IU S Z Ü L Ö T T ' K A L A N D JA I.

(F o ly t a tá s .)

„De mihelyt elenyésztek a’ veszélyek — mond 
Trelawney — odahaltak az ezekben kelt remények 
is. Az elemek’ haragja leszelídült, szélcsend lön ’s 
dicsőségem, mellyet a’ vészekben szerzék, elvesztő 
fényét. A’ tisztek már csekélyebb figyelemre mél
tattak , csak legénytársim ismerék-meg ’s becsülök 
emberi érdemim’. En a’ gyönyébbet váltig védém az 
erősebb ellen és nem engedém-meg senkinek, hogy 
akármi módon is másokon kegyetlenkedjék. Ter
metem óriási nagyságra — nőtt; indulatom nem sze
lídült ’s megátalkodásom olly kemény ’s hajthatat
lan vo lt, hogy küzdésekben az éltesb hajós-legé
nyeket mindig kifárasztás által győzém-le. Mindenki 
hátrált e’ zordon erőszak ’s vas állhatatosság elő tt; 
nem sokára nem mert senki már velem mérkőzni. 
Soha sem ismerém magam’ legyőzetettnek ’s minden 
tekintet nélkül helyre vagy személyre ismét ’s is
mét elkezdőm a’ harczot. Azon merész nyíltságért, 
mellyel főbbeim iránt viseltetém , végre valamen
nyi legénytársom szeretőleg szított hozzám.“

,,A’ kapitány ’s hadnagyok kemény fejemet 
meg akarók törni. Hasztalan; a’ márvány akaratos
ság bennem daczolt minden fenyítéket; bármi kín
zások sem voltak volna képesek engem változtatni. 
Én titkos őrömet lelék abban, ha a' fenyíték’ ke-
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m é n y s é g é t  gunyolhatám ’s így sokszor azon bünteté
seket, mellyekre engem ítéltek, enmagam önkény- 
leg toldárn holmi kínzásokkal ’s egy makacs stoi- 
cismust dilitek ellenük. A’ helyett, hogy a’ hátul- 
só őrhely’ legfelső emeletén a’ vett parancsnál 
fogva három vagy négy óráig békén tartózkodnám, 
hosszant kinyujtóztam a’ vitorlafákon ’s a’ széltől 
ringatva elszunnyadtam , vagy ha az álom elkerült, 
legalább alvónak szinlém magam. Ez kétségkívül 
igen veszedelmes függő-nyoszolya v o lt; attól tártá
nak , hogy leesem; ’s a’ kapitány vakmerőségemet 
ijesztéssel akará megbüntetni. Mi a’ tér-tengeren 
valánk, a’ szél csak gyöngén főtt ’s a’ kapitány 
parancsoló, hogy a’ nagy árbocz’ csúcsára másszak- 
fel ’s maradjak ott három óráig. Ez által rendes 
őrhelyemről elhivattatám , belsőmet szörnyen lá- 
zítá-föl e’ parancs. Mindazáltal meggondoláin ma
gam’ ’s hajoltam a’ parancsnak. A’jelelt helyre fel
másztam tehát. Fölérvén e’ szédítő magasra , hon
nan a’ vad tengerre nem nézheték irtózás nélkül, 
keresztbe vetett lábokkal ültem-le a’ különös di- 
vánra; fejemet mellemre hajtám ’s tettetém ma
gam , mintha már már alunni fognék. A’ hadnagy 
alant az őrhelyen, ki már azt hívé, hogy alszom, 
folyvást kiáltozá-fel: Vigyázz, ne alugyál! mert ten
gerbe bukói!“ Ezen ismételt kiáltozást unni kez
dőm; én jeles úszó valék ’s így kedvem jött jósla
tát megelőzni ’s magamat tökéletes ébrült állapot
ban a’ tengerbe buktatni. A’ hajónak járása ked
vezett szándékomnak ’s én e’ veszedelmes ugrást 
merhetni vélém. A’ nap épen leáldozott, mindenki 
a’ hajón saját őrhelyét foglalta-el ’s többé reám 
senki sem ügyelt. Egy iszonyú hullám közelíte a’ 
hajóhoz, én annak óriási hátára vetőm magam. 
Testem’ súlya — mellyet még azon magasság is, 
honnan leugrám, nevelt — a’ tengernek sok ölnyí 
mélyére vont alá ; ’s én irgalom nélkül elvesztem 
volna, ha bukás közben fejem fölött előre tárt ke
zekkel , a’ sulyegyent meg nem tarthatám.“ —

,.A’ halálos ijedség, melly esés után engem 
megkapott, a’ lélekzet-veveV iehetlensége, az el- 
merevültség minden tagúimban , mellyeknek érzel- 
mísége rettentő fájdalmakkal tolult keblemben ös
sze, egy villámsebes esésnek iszonyú tudatnia, a’ 
nélkül hogy lehetséges volt volna azt változtatni, 
a’ görcsös erőködések: — mind ezek olly pokolki- 
nok valának reám nézve , mellyeket leírni ecsetem 
nincs. Halálborzalom szállá-meg tetemim’; én sem

mit sem hallék, semmit sem láték, csak bizonyos 
értetlen hangzavar nyomult néha néha siketült fü
leimbe. Végre úgy érzőm, mintha fejem ’s mellem 
összezúzatnék; én homályosan egy összefolyó tö
megét látám a’ termeteknek ’s alakoknak, mellyek 
feléin aláhajlottak. Én halálos gyomor-émelygést 
érzék. Minden tagom reszketett, fogaim vaczogtak ; 
úgy tetszők, mintha még egyszer a’ tengerbe kellene 
buknom ’s görcsös vonaglatokban csapkodtam ma
gam körül. E’ rettentő állapot sokáig tarthatott; 
az első érzés, mellyről tiszta emlékezetem maradt, 
azon benyomás volt, mellyet Aston kapitány’ sza
va reám tőn, midőn így szólt hozzám: „Mint vagy ?“ 
Én szólni akartam, de lehetlen volt. Ajakim mo
zogtak, de szót nem adhatva. „Te a’ hajón vagy
— mondá a’ kapitány — többé nincs mitől félned.“
— Én körülem tekinték. Úgy rémlett, mintha tes
temen minden ver/téklyuk még vízzel volna teli ’s 
attól valamennyi idegem egyszerre rázkodnék-meg. 
Negyven óráig türhetlen fájdalmak kinzának. Or
rom’, füleim ’s ajakimat mintha ezer ’s megezer tű 
szúrná keresztül. De mi volt mindennyi pokolkin; 
én azért elértein czélomat.“ -

Nem egy daemon’ életét gondoljuk-e itt olvas
ni, kit más daemonok felhoznak a’ sötét mélységből 
’s valamelly iszonyú ’s mindeddig hallatlan tettre 
készítnek-el? Egymásután majd rabszolga és tirán, 
majd kínzó és bűnhődő , mint egykor a’ nevelő in
tézetben — folytatja ő most életpályáját; végre 
elöljáróinak rettentése lesz, valamint egykor a' 
collegium’ gyötrő lidércze volt. Hogy rajta bossziít- 
álljanak, a’ legkegyetlenebb fenyítéket éreztetik 
vele; vére folyik, testét ostorcsapások szaggatják ; 
hanem most az ördögi dühösség i s , melly eddig 
keblében titkon fórra, pusztító erővel lobban-ki ’s 
mindent emésztve ront elő. Alig kötének-ki az in
diai partokon, midőn a’ kapitány’ parancsinak vég
rehajtója , egy kormányos, ki őt feladá ’s üldöző, 
gyilokszurási alatt kiadja lelkét; e’ halott mellé 
sújtja egy billardbottal a’ hadnagyot is ’s őt holt
nak vélten ott hagyja ’s megszökik. Nem sokára 
egy vadlovat megragad ’s ezen állatnak, melly ke
vésbé szilaj mint ő , bojtos sörényébe kapaszkodik 
’s egy második Mazeppaként fut vele vadon-erdÓ- 
ken ’s kietlen pusztákon keresztül, míg végre a’ 
szegény ló éhségtől kinzatva ’s erejét vesztve ös
szeomlik alatta.

Uj életpálya nyílik most neki. Hő vérét fel-
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f o r r a l j á k  a’ tropicus napsugárok ’s benne a’ féket- 
len szabadság“ dühét őrjöngésig bujtják. Trelawney 
tengeri tolvajjá lesz 's mint kárhozat’ lelke kalan
doz napkelet’ vizein. Réin-tettinek látpiacziul az 
indiai oczeánt, a’ sundai tengerszorost, a’ szere
lem’ ’s dühöngés" tartományát választja. A’ széles- 
ség-gradusok alatt, hol minden csupa élet és illat
gőz, hol minden fűszál bájszagot lehel, hol a’ nap 
lángol ’s tíizével öl, hol a’ szárazföldi szél része
gítő fűszeres felhőket hordoz; hol minden — 
óriási nagyságban mutatkozik, fákon a’ levél, em
berben a’ lélek ’s indulatok — itt e’ vidékeken ta
lál ő hazát, melJyet többé el nem hagy. Isle de 
France, Madagaskar’s a’ mozambiki csatorna ama’ 
legszélsőbb nyugoti pontok, hova kaland járásai ter
jednek. Itt szövetkezik egy férfival, ki szintolly 
rémvadász mint ő , ki józanabb de kevésbé bátor ; 
egy kalmár, mint Trelawney mondja, de tulaj
donképen rabló ’s elveinél fogvást kalóz, kinek 
igen könnyű megmutatni azt, hogy semmi sem igaz- 
ságosb, mint rablókat fosztogatni ’s a’ keletindiai 
kereskedő társaságtól a’ törvénytelen utón szerzett 
vagyont elragadozni. Ez most Trelawney’ kalan
dor-társa.

(F o ly ta tá sa  k övetk ezik .)

N E M Z E T I S Z ÍN É SZ -T Á R SA SÁ G  B U D Á N .%
Jul. Okén e’ társaság 2dik mutatványát adáilly 

czim alatt: ,,a’ k i r á l y i  k o r o n a ,  vagy: A n- 
g y a l v á r ’ o m l a d é k a 15 vitézijáték néma ábrá
zolatokkal 5 felvonásban. Irá Cunó , magyarra for- 
ditá Komlóssy Ferencz. — Hallgatunk e’ színda
rabról mint költészi mívről, mellyet a’ szigorú kri
tika derekasan róhatna-meg; arról szólunk csupán, 
mint adák azt színészink elő. B a r t h  a (angol ki
rály) ’s M e g y e r i  (a ’ vad vitéz Richard) valóban 
szerepeiket művészi hatással vivék. K á n t o r n é  
(Richard’ nője, Albina) tisztán bájolá élőnkbe a’ 
férj’ zordon kényitől zaklatott, szelidtürelmü , ár
tatlan asszonyt. D e m j é n  (Odo , lengyel vitéz) 
elfelejté, hogy szerepe nem pórlegényi ’s hogy azt 
csínnal ’s Hiedelemmel ’s nemes férfi idomzatban ille
nék vinnie. — T e l e p i  Abudár csillagjóst jól sze- 
mélyesi'té; igy B a l o g h  isVilliámot az öreg szol
gát. A j t a i  türhetőleg játszá Kurt lovászt— ’g 
tréfa-szesz gyanánt szolgált a’ komor darabban, 
midőn ő (Kurt) a’ vad Richard’ méreg által elvesz-

tét, Albinának illy szavakkal jelenté: ,,a’ vitéz ur 
m ég h a l á l a  e l ő t t  h ó h é r j a  l e t t  magu-  
n a k.“ — A’ néma ábrázolatok díszesek ’s megle
pők voltak; az előadás a’ publicumot (a’ többnyire 
Pestről érkezettet) kielégíté ’s kivánatot hagyott 
keblében vissza, hogy e’ színész-társaság’ mutatvá- 
nyira ezentul-is másokat serkentőleg jelenjék meg.

Jul. 11 kén Kisfaludy Károly’ ,,C s a l ó d á s o  k‘4 
czi'mü eredeti vígjátéka adaték. A’ szinésztársaság 
ez alkalommal jeles — alig gyanított — tehetsé
geket fejtett-ki. M e g y e r i  Lomháit az uradalmi 
inspectort ’s B a r t  ha Molcány földes urat szeiné- 
lyesiték ’s mondhatjuk: remekül. K á n t o r n é  mint 
Köröndi Lina fiatal özvegy, szép díszes alkalmazat- 
tal játszott; P á l y n é  mint Yilma hibátlanul be
szélt ; — de miért nem vidorabb és kecsesb társal- 
kodási móddal? T e l e p i  Kényesi báróban a’ lenge 
csapdi uracsban annyira kitünteté magát, hogy már 
hajlandók valánk hinni: ez természeti szerepe. 
S z e n t p é t e r i n é  Lucza kisasszonyt (aziilőske, 
csacska ’s fejkötőre sovárgó szűzkét) természeti 
hűséggel's Lidit Lombai’ rokonát B a l o g h  né tür
hetőleg adá. B a l o g h  mint uraság’ kertésze jól 
játszott. Elemir grófról ( S o m o g y i )  ’s Elek had
nagyról (Y  á r a d i) annyit mondhatunk: csudáltuk, 
hogy az elsőt Lina ’s a’ másikat Lidi oily hő láng
gal szerethető. Mint lehet két szerelmi beteg— egy 
gróf’s egy hadnagy — olly hidegen érzelgő ? — A’ 
színészeket zajos tapssal jutalmazó a’ publicum, 
melly a’ színjátékra (a’ főbb rendből is) számosab
ban jelent-meg. — Valóban óhajtjuk, hogy e’ szí
nész-társaság Budapestről minél nagyobb ’s kitü- 
nőbb pártfogást tapasztaljon. f . Jetxeney Otv.

A N E K D O T A .

„Hagy menjek-el én is mamikám a’ menyek- 
zőbe“ kéri anyját a’ kis Pista. — „Majd bizony 
— mondá amaz — gyermeknek való odamenni, Ízet
len fecsegésiddel ott csak garázdálkodnál; s z a 
már ,  te még úgy is k i c s i n y  vagy.“ — „Hiszen 
Jani bácsi is elmegy“ pityergő a’ fiúcska. „O már 
n a g y ,  ő elmehet“ feleié az anya.

Staőií Jtit tef.

R E J T E T T S Z Ó .
E g y  ta g ú  s z ó  : h a  b o g á r ,  fő tten  c s e m e g é im  sz e r e t jü k  ;
K órn ak  r é v e  em e'szt. K ö n y ö rö g j ,  fo r d ítv a  s e  á r tso n  i

Lencsét.

A z  5 5 d ik  sz á m b e li  r e jte ttsz a v a k :  C s e r m e l y .  —  N y a k l ó

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
P est, julius’ lTdikén 

N Y E L V Ü N K ’ M O S T A N I Á L L A P O T J Á R Ó L .

L e m b e r g ,  ju n . 2 0 k á n  18 3 3 .

Külföldön minden hazai érdeklőbben hat meg: 
úgy hiszem honfitársim nevetnék , ha azon fontos 
arczvonásimat láthatták volna, mellyekkel én itt 
minap, egy barátomtól közlött idei debreczeni ka- 
lendáriomot forgaték. A’ benne előforduló r é g i  és 
u j i t ó  m a g y a r  közti szóvita, különösen magára 
voná figyelmemet; mert Debreczen a’ vele alkalma* 
sint hasonérzésü alföldi jnagyar népes várasokkal, 
már magában hatalom (puissance) a’ nyelv’ dolgá
ban. Befejezése szinte lángra lobbantott: ,,Egyéb
iránt — így hangzik régi magyar epilógja — én 
abban  az erős hitben vagyok és maradok, hogy 
a’ ti uj formába öltöztetett nyelvetek, soha le nem 
rontja a’ régi századok által megörökösödütt tiszta 
magyarságot; — ha pedig az , a’ mitől Isten őriz
zen , megtörténne, — akkor megszűnnénk többé 
Magyarok lenni.“

,.Milly tévedés kiálték l i t e r a t ú r a i  n y e l 
v ü n k e t  a’ k ö z ö n s é g e s  b e s z é d t ő l  meg 
nem különböztetni; azt hinni, hogy az evvel hom
lokegyenest ellenkezik ’s mint két éles kard egy 
hüvelyben, egymás mellett nem férhet meg! Ha illy 
alaptévedésekből erednek szóvitáink ’s oily eszmé
letlenül ballagunk pályánkon : úgy vitáinknak soha 
sem szakadhat vége ’s czélunkat csupán történet
ből érhetjük-el.“ Erősebbet akarék mondani, de 
azon ötlet, hogy gondolatim hazám’ sajtóji által 
ollykor nyilványositatnak, magyar Íróink harcz
ható természetűek, én pedig itt békelábon állván, 
rögtön a’ csatázáshoz nem foghatok — gátot vete 
beszédem’ folyamának. Jókora idő telvén azóta, 
most már nyugottan — az érintett sorokra nem is 
igen ügyelve — előadhatom akkori gondolatimat, 
mellyek lehetőleg bővebb világosságot deríthetnek 
nyelvünk’ mostani állapotjára.

A’ nyelv belső érzelmink ’s gondolkozásink’ 
szó-általi érzéki'tése. Mivel a’ müveit ember érzési 
’s gondolkozási módja más mint a' pórnépé, kü
lönböző természetesen nyelve is. Europa keresztyen 
tartományiban e’ tekintetben kivált két különbség 
láthatói. — Műveletlen nemzeteknél, mint az olá

hok Moldvában ’s Havas-alföldön, az oroszok ’s 
lengyelek közt, a f e l s ő b b  rendek közönsége
sen nem  h a s z n á l j á k  (vagy nem használták 
még igazán rövid idő előtt) n e mz e t i  n y e l v ű 
k e t ,  szintúgy nem, tudós ( ’s kivált föntebb ne
velési) intézetikben, sőt hellyel hivatalos Írásaik
ban sem; mivel nemzeti literaturában szűkölköd
vén , kénytelenek külföldi literaturában müvelődé- 
sök’ eszközit keresni ’s használni, kimüveltebb őr
zési s gondolkozási módjoknak csupán ezen pallé- 
rozottabb nyelv is nyújthat megfelelő kifejezéseket, 
így jőve a’ franczia , német ’s latin nyelv és lite- 
ratura a’ fön-érintett országokban divatba. Mü
veit nemzeteknél ellenben — Angol-, Franczia-, 
Német- ’s Olaszországokban — illy külhoni sze
rekre a’ müveltetendőnek nincs szüksége; mivel 
ön literaturájában találja műveltségének eszközét; 
— az e g é s z  N e m z e t  azért h a z a i  n y e l v e n  
fejezi-ki magát, de koránsem egy  módon.  Mert 
a’ literatura’ haladtával a’ közönséges beszéd alap
ereiből tudományosan ’s művészileg pallérozódva, 
föntebb nyelv fejlődik-ki, melly azon időtől fogva 
ö r ö k r e  e l v á l i k  a’ közönséges beszédtől, egye
dül művelve ’s használva a’ nemzet’ értelmességé- 
től ( intelligentiajától) ,  midőn a’ közbeszéd a’ 
pór nép’ b i r t o k á b a n  mar ad ’s a’ literatúrai 
nyelvhez való viszonyában, mint t á j é k o k ’ s z ó 
z a t j a  áll fen. Ez minden időben ’s minden nem
zetnél szükségesképeni kifejlődése a’ nemzeti nyelv
nek. Mert a’ közönséges beszéd csupán az é r t h e 
t ő s é g ’ vezérfonalán fejlődik-ki, köre a’ közönsé
ges é le t, tárgyai jobbadán érzéki dolgok; a lite
ratúrai nyelv kilép ezen szűk körből az ideák' orszá
gába, neki képzeleteket, fogatokat, érzelmeket ’s 
ideákat kell kifejezni, mellyekről a’ közönséges be
széd semmit sem tud. Ezen uj tárgyakkal ezer meg 
ezer uj szavat kénytelen alkotni ’s mivel kiképe- 
zése nem egyedül az érthetőség’ de egyszersmind a 
s z é p s é g ’ törvénye alatt áll: nemcsak egyes sza
vakat, hanem a’ beszéd’ minden formáit változtat
ja. Illy történeteken nemcsak az angolok, fran
c iá k , németek és olaszok’ nyelve ment keresztül, 
hanem a’ régi görögök és rómaiaké is. Mint azon
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országokban a’ pór nép sehol sem fejezi-ki magát 
literatúrai nyelven, hanem csak a’ nemzet’ értel-
messége, a’ pórnép közt pedig a’ tájékok’ különböző 
szózatja uralkodik: úgy Athene’ mezőse'ge sem be
szelt Plato’ , a’ római plebs sem Cicero’ nyelvén.

Hazánkra illesztvén az imént mondottakat — 
necsudáljuk, hogy eddig se iskoláink’ tereméiben, 
se műveltebb társaságinkban , se pedig szépnemünk’ 
szép ajakirul nem zenge nemzeti nyelvünk. Nem
zeti literaturában szűkölködtünk! De viszont, mi
dőn ez most egész hatalommal fejlődik ’s közönsé
ges beszédünk literatúrai nyelvvé pallérozódik, ne 
kiáltozzunk minden elemeket — tüzet, v izet, eget 
és földet — segítségül nemzeti nyelvünk vélt fel
bomlása’ megakadályoztatására! Ez fejlődő litera- 
turánk’ okvetetlen következése ’s ennek haladtától 
függ minden. Magasiíljon csak fel az a’ müveit nem
zetek’ sorába, akkor hazánkban minden — iskola, 
társaság, hivatalbeli irás — nemzeti lesz, legki
sebb unszolás nélkül; mert egyenlő viszonyok közt 
a’ nemzeti nyelv mindig fentartja felsőbbségét.

Tisztelet előbbkelő literatorinknak! érdemök 
nemzetiségünk’mostani legnevezetesb szakában vég- 
hetetlen. Ok t e r e m  t ő k  ’s v e z e t ő k ;  de a’ 
nemzet’ értelmessége az e l h a t á r o z ó  t ö r v é n y 
s z é k  ’s csak e’ két fél’ lelkes munkássága és sike
res viszonhatása kerítheti szárnyra haladó ügyün
ket. Az egyesületek szelleme hazánkban föléled; 
bár folyton terjedne k ö n y v t á r o k  ’s o l v a s ó  
t á r s a s á g o k ’ szaporítására ! Most minden uj mun
ka érdekes , ha nem is mindig tartalmára, legalább 
nyelvére nézve.

Különösen szóba kell itt e’ tekintetben hazánk’ 
sor-ezredit vennem, kik Európa’ sorsától vezettet
vén , elválva hazájoktól, annak nyelvétől ’s lite- 
raturájától, tartósan külföldön tartózkodnak ’s ha 
egyéb utakat ’s módokat nem találnak e’ hijány’ 
pótlására, tíz év után visszaérkezvén , bajosan fog
ják mindenben érteni a’ műveltebb társaság ’s lite- 
raturánk’ nyelvét ’s ha nem idegenülnek is el hon
juktól , legalább részt nem vehetnek a’ szent ügy
ben ; pedig litcraturánk’ egy ága — a’ hadtudo
mány — csupán a’ magyar tiszti-kar’ lelkesb tag
jaitól várhatja honosulását kivált műszavaiban. 
Kövessék a’ báró Mariássy 37dik számú ’s Lem- 
bergben őrködő (garnisonírozó} sorezred’ példáját! 
Tiszti kara szemlészeti (inspectiós} szobájában 
hazai magyar ujságink ’s időszak-irásink’ lapjait ol

vassa ; ezredi-könyvtárjokban a’ magyar literatura’ 
legújabb szüleményei találhatók ’s kapkodva olvas
tatnak; sőt hogy a’ hadtudomány’ honosítását eleve 
segítsék elő, összeállván némelly rokon keblű, gr. 
Leiningen 31dik számú erdélyi ezered fegyvertár- 
sival magok közt egy hadtudományi műszógyárt 
állítának, mellynek első zsengéji már is a’ hon 
felé utasíttattak. Nemzeti Akadémiánk mások fe
lett ki is tüntető ezen ezredet, tiszti-karából k e t 
t őt  taggá választással tisztelvén-meg. st. G.

M A G Y A R  S Z Í N É S Z -T Á R S A S Á G  B U D Á N .

Juh 13kán adák a’ „ H a 1 o t t  - r a bl ó “-t. 
Borzasztó nézőjáték 3 felv. Birch-Pfeiffer Karolina 
után magyarázta PályElek. A’ darab’ meséje ebből 
áll: Avelli számvivő Amsterdámban van Dahlen 
pénzváltónál, belé szeret ennek 15 észt. leányában 
(Helena}, ’s mivel több esztendőre, urának némelly 
dolgai’ elintézése miatt Párisba kell vala utaznia, 
esküre birja a’ tapasztalatlan leányt, hogy örökre 
csak övé legyen. Később a’ leánykának (ki Avellit 
csupán csak tiszteié} szivét atyja’ egyezésével van 
Yilkensz egy ifjú kereskedő nyeri meg ’s épen mi
dőn már lakodalomhoz készülnének, Avelli haza 
tér ; — szemére hányja az eljegyzettnek hivtelen- 
ségét, komolyan feddi, újra hóditgatja, míg végre 
éjjel álnokul szobájába ront ’s rettentő fenyegeté
sek sőt azon eltökéléssel, hogy magát inkább tüs
tént előtte lövi agyon, mintsem szobájából távoz
zék, meghajtja a’ leányt, hogy vele (drágaságit ös
szeszedve} tüstént megszökjék — Londonba. Avelli 
pénzét főczinkosa egyszersmind szolgája Francois, 
csak hamar saját kezére tudta játszani; ’s igy 
Avelli egy pár hónap múlva szünetlen játék , kor
helység ’s a’ t. közben , midőn magát már minde
néből kifogyva látá, végső ínségében úrrá boldo
gult inasától könyörög kölcsön pénzt ’s midőn ez 
még kigunyolná, gyilkot ragad reá, de az inas 
ügyesb, kitekeri ura’kezéből a’gyilkot’s közbe még 
annak kezét is tetemesen megsebesíti. Avelli’ jó 
hitvese Helena látván a’ sebet, utolsó fillérét nyújtja 
férjének, hogy beköttethesse; ’s midőn e’miatt Avelli 
az orvoshoz fut, ez épen egy szegény takáccsal 
alkudozik, hogy megholt hitvese’ testét a’ boncz- 
iskolának adná el. Az alku nagy ’s Avelli a’ szük
ségtől félkétségig kínozva rögtön elszánja magát, 
hogy ezentúl ő fog az orvosnak holttesteket hor
dani , éjjel ássa-ki a’ temetőket, holtakat vonczol
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ki végső nyugalmukból ’s — viszi az orvosnak. 
Megtudván e’ gyalázatos keresetet sanyargó hitve
se , mindenre kéri mi előtte szenti hagyna fel e’ 
szörnyű rablással s midőn egyik éjjel őt már fog
lalatosságára indulót minden erőszakkal is hijában 
tartóztatná , végre azon vallomásra fakad, hogy van 
Vilkenszt meg mindig ezen kínos életében is sze
reti; — erre dühösen ragadja töret Avelli, de az 
asszony előbb szörnyű rikoltással az ajtó-küszöb
ben elalelva összerogyik. Avelli holtnak vele hit
vesét ’s most az ő testet ragadá az orvoshoz el
adás végett, de itt az elrablóit nő’ atyja ’s mátkája 
(kik az elszökött pár’ nyomozása miatt már reg 
Londonban tartózkodtak) nyomába kerülnek Avelli- 
nek s midőn ez a testőrt épen a’ pénzt zsebjóbe 
söprenó, megtámadják, Avelli gyilkával kitör kö
zülük ’s az ajtót elállott szolgákra rohan, de az 
orvos egy pisztolyt fejt-ki asztalfiókjából — ’s a’ 
rohanót földre teríti. Helena e’ lövésre mátkája’ 
karjai közt feleszmél — ’s a’ kárpit legördül. — A’ 
játék valóban borzasztó ’s színészink igazán remek 
ügyességgel tükrözők azt élőnkbe. Szinte nem hi- 
vém előre , hogy képzelmimet Amsterdamba vagy 
Angliába magyar alakosink által fogják csalhatni; 
de az igen kellő Öltözködés, kereskedői szellem ’s 
az ebből corollariumos indulatok ’s történetek’ hiv 
ábrázolatára szinte mondani akarám már B a r t h á- 
n ak  „Te gonosz Avelli, ha mint számvivő igy vi
seled magad — ügyünk egy magyar nemzeti bank 
felállítása levőn — elrettentesz bennünket, — lám 
az öreg van Dahlen (Demjén ur) ’s az ifjú van 
Vilkensz (Váradiur) mint rettegnek a’ banquerottc- 
tó l!“ (az utóbbi ugyan a’ szerelem’ ban(]uerotte-ján 
aggódott 9 — de sajnálatunkra elég ügyetlenül); 
Kántorné (Helena) ismét helyén volt, mint min
den komoly szerepben, helyén Megyeri is (orvos) 
valamint mindenben eddig. Igen méltók a5 nyert 
tapsokra — kivált itt Bartha.

Vasárnapjuk 14kén adák : „Al-Ca tá l a ni“-t; 
bécsi szülemény az egész játék, bécsi külvárosi el- 
mésség, — szóval vasárnapi darab, tellát jól volt 
választva ; mert hijában szegény munkás mesterle- 
gényinknek is kell nevetniük ’s felvidámulniok leg
alább vasárnap (de nem rakonczátlanull). Pály ur
nák sokat köszönhetünk e' részben gondos szorgal
máért, ő sokat áldozik vendégei felvidithatásokra, 
még bajuszától is megvált hogy Catalanit játszhas
sa ; szava kellemes, asszonyi, férfias, mint ál-Ca-

talanihoz illett, — szerepét ügyesen vitte. Előtap- 
soltatott. iNagyot kaczagott a’ fellegvár, midőn 
Kl aus z tanács-szolga lajtorjástól együtt a’ magos
ból földre zuhant; ,,uraim ! felszólalt egy ur a’ 
pai térről (a galleriához), ne hogy valaki nagy ne
vetés közben Klausz példáját utánozza!*4 de Hol
lószugoly’ polgármestere (Demjén ur) több tekin
tettel birt, mint hogy hasonló eseteket el nem tilt
hatott volna ’s Rummelpuff a’ városőrség’ commen- 
dansa (Megyeri) mord vitéz karikázó szemei még 
meg is szeppentheték a’ csintalanokat, és Füsthe
gyi újságíró (Bartha) még kész volt az egész dol
got újságba is kitenni. Szinte vártam felléptekor 
(Bartháén) : mint fog ő hamarjában uj híreket ha- 
zudozni, a’ postákkal vesződni, törlések miatt ag
gódni ; valóban vitt is egy hirt a’ polgármesterhez 
aláirás végett, különben az előfizetők’ számán leg
többet töprenkedett. Barátom! valóban nem kis baj 
’s boszuság újságot Írni, jőj csak hozzánk egy pár 
hétre, szerepedet sokkal természetesebben fognád 
érezni. Telepi ur a’ poéta’ szerepét híven utánozá, 
sokan azt hivék a’ gallerián (ketten fogadtak is) 
hogy az egész játékot ő költötte. A ’ publicum elé- 
giilten hagyá el a’ színházat ’s némellyek sajnál
koztak, hogy csak kedden fognak ismét játszani. 
ISo no — — szalma tűz ! — Ézsiás.

M A G Y A R  SZ ÍN É SZ -T Á R SA SÁ G  EG ERKEN.

E g e r , jun. 29kén 1833.

Jun. 22kén a’ debreczeni színész-társaság szép 
anekdotont ada Napoleonrul ,,a’ k is  k á p l á r 44 ne
vezet alatt ’s a’ mellett egykét jelenést is néme
tül a’ „s zer e 1 em - g y  er mekbő l44 B á l l á ’ és 
B a l l á  né’ részire. A’ k is  k á p l á r t  ugyancsak 
B a l i á n  é fordítá. A’ némellyek’ kedviért németül 
adott jelenéseket (az egészen magyar városban!) 
’s B a l l á n é n a k  hason nyelvű declamatióját el
hallgatván, az említett k is  k á p l á r r a  nézvést 
ezeket jegyezzük-meg : katonai nagyobb csapat nem 
kis színre való ’s különben is nemfranczia, hanem 
benczár-ezredi katonákat látánlc tulajdon rnhájik- 
ban ; sőt a’ játékban nevezetes személyeket viselő 
két őrálló is azok szerint vala öltözve. — Jun. 24i- 
kén ,,a’ s o k a t - t u d ó 44 vígjátékkal kivánák szí
nészink az egri nézőket mulattatni. Egyebek között 
B á l l á  egy háromszemélyű theátrum’ szeszélyes 
igazgatójának szerepében comikai talentumát bizo- 
nyítá-be; C z e l e s z t i n  pedig noha ügyesen, de
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fölösleg is mutatá az ábrándos s o k a t - t u d ó t  ’s 
nyilván tökélynek gondolá, ha szine'szi tiszten kí
vül a’ nézőkhez is beszedet tart ’s me'g a’ jövendő 
játék’ hirdetését-is szerepébe szövi , sőt azontúl 
még az ajtő-bezárástis themának veszi; de mind ez, 
11 á l l á n a k  némelly kitérengéseivel együtt, körön 
kívül történvén, hiba volt. A’ színésznek saját 
színhelyével kell elégednie; a’ nézőket nagy köz
fal szigetezi-el a’ nézetőktül, mellyet általugrani 
nem szabad. Ezt talán még az Aubri’ kutyájá
nak sem bocsáthatnók-meg, mivel theátrumon en
nek is tulajdon kör adatik (ha helyesen-é ? . . . .3  — 
Jun. 25kén K o s z  e g hy’ és K o v á c s ’ részire: 
„az ő r ü l t e k ’ h á z a  D i j o n b a n . “ Cz é l e s z 
t i  n az őrült Eberhardot természetileg játszá ’s 
kivált első kirohantakori hév ábrándai megilletők 
valának. K ő s z e g h y  a’ vadon lelkű Düfle-t ke- 
vésb szerencsével ugyan, de pontossággal adá. Er- 
nesztinát ennek hitvesét a’ czédula szerint B a l 
l á  né vala játszandó, ezen tiszt azonban a’ színen 
I z a b e l l á n a k  juta, kiről ugyan nem mondhat
n i, hogy épen roszul, de valóban érdektelenül ’s 
úgy tetszik, kevés gonddal viselé a’ fölvett sze
mélyt ; valamint az árva Amáliát F a r k a s n é  sem 
illőleg adá. Általában ítélvén: a’ czédulában fog
lalt hangos hirdetésnek kevésbé vala megfelelve ’s 
a’ játék nem kielégítő. (Lehet, hogy szinészink 
Debreczenben jobban ügyekeztek.} —

K —my.

HASONLÍTÁSOK ’S KÜLŐNZÉSEK.
F e s t e t t  k é p ,  a s s z o n y - k é p :  mindegy. 

Mindenik több szín’ vegyíilete; mindenik minél tö- 
kéletesb, annál amítóbb; — mindenik szebb, arany- 
rániában ; — ha szép , mindenik szoba-ékesség ’s 
gyöngéd bánást kíván. — De a’ jó festékkel ké
szült k ép  állandó — daczára az időnek, melly min
dig megváltoztatja az a s s z o n y t ;  a’ k é p  néma? 
beszédes az a s s z o n y ;  — azt szépíti, ezt rutítja 
a’ festék; — a’ k ép  csak szemünkbe ötlik, egy 
lelkes a s s z o n y ’ tekintete szívig hat; — a’ k é- 
p e t drágán vesszük , de aztán nem költünk reá ; 
az asszony drága is, de tartása még többe kerül.

G y ó g y s z e r t á r  ’s l e á n y - s z í v  hasonlí
tanak. Maga a’ leány, gyógyszeres ön szivében, 
honnét keserű vagy édes, élet- vagy halálcseppe- 
két oszt-ki, önlelkének mint orvosnak belátása 
szerint.— Hi d e g  r á t a r t á s  a’ l o b - e l l e n e s

(antiphlogistica} ; — r o k o n s z e n v  (synipathia} 
a’ g y u l a s z t ó  (phlogistica); f é l t é k e n y s é g  az 
i z g a t ó  (stimulantia}; s z e r e l e  i n - v a l l á s  az 
izzasztó-szerek. M é r g e k ,  a’ megvetett szere
lem’ több nemei ’s igy : a’ hideg gúnyoló e 1 m é n c z- 
s é g  c s í p ő  (acre}, az e l l e n - s z e n v  (anti- 
pathia} bájló kellemek mellett, h ó d í t ó  (narco- 
ticum}, — a’ h ű t e l e n s é g  fonyasztó (septi- 
cum} mérgek. — Mindenikből külön formákban 
adatnak-ki a’ szerek; igy: émelyítő m i x t ú r á 
ban narancs-szörppel (syrup} a’ méz-beszédek, 
szülei jóváhagyás nélkül; — ostyába takart kese
rű p o r o k b a n  az udvari czifra l e m o n d á s ;  — 
hűsítő mondola-tejben ópiummal a’ h a l a s z t á s ;  — 
szíverősítő H o f f m a n  c s e p p e k b e n  a’ szerelmi 
c s ó k o k ;  — édesgyökér poros p i l u l á k b a n  nyo- 
letnek-el holmi barátságos kifogások a’ szülék’ ré
sziről , mint: s z e g é n y s é g ,  h i v a t a l -  vagy 
a r m a 1 is-hijány ’s t. e. — Tiltott szerelmeknél 
h o m e o p a t h i á r a  szorúlunk ’s egy félmosoly
gás , egy tüz-pillanat ablakból le a’ kedvesre, 
millioniodnyi részecskéivel a’ forró gerjedelmeknek, 
csodás hatásúak a’ beteg lélekre. — De különbö
zik is e’ kettő egymástól ; mert a’ g y ó g y  s z e r 
t á r  többnyire csak t e s t i ,  a’ l á n y - s z í v  csak 
l e l k i  bájokra hat; — abban hidegebb fontolás
sal írja rendelésit az orvos, ebben hő indulatok’ 
lázadási közt ’s kevés pillanat alatt készül a’ 
gyógyszer; <— a’ g y ó g y s z e r t á r  mindig pénzbe 
kerül, a’ l e á n y s z í v  okos r e c i p e után gyakran 
erszényünket is megtölti; — a’ g y ó g y s z e r t á r 
ba n  több nemű szerek egy idomzatban (propor- 
tio} tartatnak, — a’ l e á n y s z í v b ő l  fájdalom! 
többnyire csak gyulasztó, izzasztó, és — álomüző- 
szerek osztatnak-ki. Kovács rút.

R E J T E T T S Z Ó .
E lső  h á rm a  r e p ü l ,  bár n in csen  s z á r n y a ,  ha  sz á l f i i ;  

V e s z tv e  fe jé t  a z  e g é s z  sz o k ta  fize tn i b ű n ét.
L á b a  se  r e s t ,  ha d erék ’ h a n g já t  n em  v o n ja  m a g á r a ,

M ert e z z e l  m ind en  r ó s z  's v e le  sem m i se  j ó .
C ssd -Ie  fe jé t  ’s k e ttő s  lá b á t fo rd ítsa d  a z  ó lr a ,

Í g y  m ajd  egy  n em zet le lh e t i  b en n e n ev é t .
B á r  a z  e g é s z  a ’ sz e n t  tö r v é n y ’ s z o lg á ja :  k ereah ed d  

A ’ T is z a ’ p a r t já n - is ,  csa k  k i n e  v a llja  H ev es .
3 1 . . . .  r.

A z 5ödik szám beli rejte ttszó : R á k .  * 14 15

További  húzások a’ se hadijátékban.
14) F e k e te  p a ra sz t D . 6 . —  D . 5 .
15 ) F e jé r  ló  C. 4 . —  D . 6 . S c h a c h !  ,

Szerkezted H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ A R A D  V Á R M E G Y E I Ú J O N N A N  F E L Á L L Í T A N D Ó  
K Ó R IN T É Z E T .

Arad vármegye egy czéürányos Kórintézet’ 
híjanyát regtül fogva erezi. Azon egyetlenegy Kór
ház , melly Ó-Arad’ városában 58 év óta fenn áll 
’s mellynek első alapját 1775ben néhai Edlspacher, 
született Kacsamág Terézia 2000 , Radovics Klára 
1000, Kászonyi András is 1000, Öszvesen 4000 
forintra menő kegyes hagyományaikkal, nemes 
Jung nevű aradi lakos pedig egy belső telek’ aján
dékozásával vetették meg; noha tőkéje a’ megye
belieknek időről időre tett jóltevő adakozásikból 
1832ig váltóban 40,663 f. 56 ■§ xra növekedett lé
gyen is : mind épületének csekély kiterjedése, mind 
külső belső tökéletlen szerkeztetése miatt a’ czél- 
nak meg nem felelt. Hogy tehát az e’ részben kö
zösen szenvedett fogyatkozások gyökeresen orvo- 
soltassanak: a’ n. vármegye egy uj Kórháznak me
gyei közönséges Kórintézet neve alatt leendő fel
állítását n. megyénk’ Főispánja mélt. báró Orczy 
Lórincz’ előlülése alatt tartatott közgyűlés’ alkal
mával, ki ezen Intézetet különösen pártolta, elha
tározni jónak találta ’s az uj Kórintézet’ tervének 
Qdanum} kidolgozását ’s az ahozképest még neta
lán kivánfató pótlék segédforrások’ felkeresésit , 
egy különös küldöttségre bizta. Az említett végzés’ 
értelmében ekorig e’ tárgy körül következők tör
téntek

1. A' t ő k é r e  n é z r e :

1.} A’ régi Kórház’ tőkéjének 6201 ftbol álló 
terhe’ lerovásával maradt az uj Kórház’ javára 
34,464 f. 56 |  kr. — 2.) A’ régi Kórház’ telkének 
egy része eladatott ’s annak arából bejött 1525 f. 
27 kr. p. p. vagy is váltóban 3813 f. 37 £ kr. — 
3.) A’ megyebeli szépnem az uj Kórház’ ügyének 
előmozdítása ’s annak javára sorsok által kijátsza- 
tandó ajándékmüvek szolgáltatása végett felszólitat- 
ván , minden várakozást túl múló sikerű fáradat- 
lan buzgalma által olly nagy számú müvek gyűltek 
össze , hogy azokat kijátszás végett 3 részre kelle 
felosztani, két rész belőtök már kijátszatott.
Az első sorshúzás múlt !832ki nov. 6kán egy a 
nemes megye’ palotájában e’ végre adatott táncz-

mulatság’ alkalmával ment végbe ’s bejött belőle, 
minden költség’ levonása után 3096 f. 51 kr. pen
gőben vagy is váltóban 7742 f. 7 ± kr. A’ második 
sorshúzáskor, melly ugyan a’ megye’ palotájában , 
hasonló tánczmulatságnál történt-meg folyó évi 
febr. 12kén bejött tiszta nyereség 1776 f. 13 kr. 
pengőb. vagy is váltóban 4440 f. 32 £ kr. — 4.) Első 
Alispán Vásárhelyi János ur által adatott táncz- 
mulatságból bevétetett 232 f. 12 kr. pengőben vagyis 
váltóban 580 f. 30 kr. — 5.} Tettes Borsfayné 
asszonyság’ ajánlásából az uj Kórintézet’ javára be
jött 1200 ft. pengőben; váltóban számlálva 3000 f. 
— 6.) Szikra-Boros András aradi gyógyszertárnok’ 
ajánlásából az uj Kórintézet’ javára bejött 60 f. 
pengőben, melly tesz váltóban 150 f. — 7.} Ré- 
giebb, úgymint 1828ki és 1829ki ajánlásokból 
jött a’ tőkéhez 2147 f. 10 kr. pengőben; váltó
ban véve 5367 f. 55^f kr.

II. A5 tervre (planum) nézve:
Iszőr. Az uj Kőrintézet’ terve a’ hazában ta

láltató legczélirányosabb betegápoló Intézetek’ 
szemügyre vett példáji után kidolgoztatott ’s a’ n, 
vármegyének bemutattatván általa megállapitta- 
tott. Ezen terv szerint az uj Kórházban lészen 
öszvesen 140 ágy, éspedig: Belső betegségben siny- 
lődőknek 64 ; külső nyavalyában szenvedőknek 30 ; 
ragadós nyavalyáju betegeknek 10 ; tébolyodtak’ 
számára 12; megyei rabok’ számára 12; megesett 
személyeknek 8 ; külön szobákban 5; azaz Öszve
sen 140 ágy. Minden ágynak alapításához kívánta
tik 1000 pengő forint állandó tőke; ezen kívül 
100 p. f. előkészületek’ fejében. Az Intézet’ fentar- 
tására pedig, ide tudván az orvosok’ rendes fizeté
seit , szükséges évenként 14,000 f. p. p. A' négy 
külön szobák az Intézet’ tőkéjének gyarapítására 
fognak fordítatni. — 2szor. Ekkorig 1100 pengő fo
rintjával különös ajánlásoknál fogva már alapítva 
van 34 ágy, u. m.: a’ n. vármegye által, melly a’ 
rabokra , és tébolyodtakra szánt ágyak’ ellátásit 
magára vállalta 24 ; a’ megyebeli nemesség által 4 ; 
mélt. báró Forray Andrásné gróf Brunszvik Juliánná 
által 1 ; nagy mélt. özvegy Lovász Zsigmondné 
asszony által 2; nagys. özvegy Lovász Imréné
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asszony által 2 ; t. Bánhidi Antal táblabiró ui ál
tal 1 ágy; azaz öszvesen 34 ágy.

III. Az  é p ü l e t r e  n é z v e :
1.) A’ Kórház’ épületének rajzát pesti archi- 

tectus vite'zlő Rigel ur, a’ küldöttség’ felszólítá- 
,y sára elkészítette; me'g pedig a’ mit dicséretére 

megemlítni illő , minden fizetés-kívánás nélkül csu
pán a’ közjó iránt buzgó nemes indulatjából. A1 
rajz a’ n. vármegye által jóvá hagyatott. Az épü
letnek a’ szerint leendő felállítása, minden bel
ső készületeken és bútorokon kivül, körül belől
39,000 pengő forintot kíván. — 2.} Múlt 1832ki 
nov. 12kén tartatott Közgyűlés’ alkalmával, a’ Kór" 
ház-építésnek elősegélésire nevezetes ajánlások 
tétettek, nevezetesen pedig: tek. Bacsinszky ügy
véd ur, mint grósi birtokos ajánlott 500 köböl 
ineszet. Tettes Yilágosvári Bohus János főszolga
bíró ur 30,000 téglát.

A’ szükséges tégla-égetéshez fát ajánlottak : 
t. Fascho József másod Alispán ur 200 ölet; t. 
Petrisi Salbeck Jakab megyei főbiztos ur 200 ; t. 
Aczél Antal táblabiró ur 100; t. Bánhidi tábla
biró ur 100; t. Glacz János földmérő ur 100 ; t. 
Lango Ferencz táblabiró ur 50; t. Dániel Ödön 
táblabiró ur 50; t. Kovács Ignácz szolgabiró ur 
50 ö let; azaz öszvesen 850 öl fát.

A’ fent írtakhoz képest tehát a’ czélban levő 
uj Kórintézetnek ekorig biztosított tőkéje, az aján
lott épületszereken kivül készpénzben következő 
váltóban: 1.) A’ régi Kórház’ tőkéje, melly állan
dóul megmarad, áll 33,464 f. 56f  kr. — 2.) Tiz 
ágyra magányosak által 1100 pengő forintjával tett 
alapítvány öszvesen 27,500 f. — 3.) A’ nemes me
gye által alapíttatott 24 ágy 66,000 f . ; öszvesen 
tehát 127,964 f. 56 f  kr.

A’ Kórház’ építésére fordítandó summa azon 
nevezetes ajánlásokon kivül, mellyek fában ’s más 
nemű épületszerekben tétettek,pénzben e’képen áll: 
1.) A* régi Kórház’ telke egy részének eladási ára 
3813 f. 37 4 kr. — 2.J Az ajándék-müvek’ első ki
játszásából jött nyereség 7742 f. 74 kr. — 3.) Azok
nak másodszori kijátszásából való bevétel 4440 £. 
32 4 kr. — 4.) Első Alispán t. Vásárhelyi János 
ur' báljából jött 580 f. 30 kr. — 5.) Tettes Bors- 
fayné asszony’ ajánlása 3000 f. — 6.) Szikra-Boros 
András gyógyszertárnok’ ajánlása 150 f. — 7.) 
Régibb 1828ki ’s 1829ki ajánlások 5367 f. 55 kr.; 
öszvesen tehát 25,094 f. 42 % kr.

E’hez járul a’ harmadik rendű müvek kijátszó 
sából remélhető 5000 f. A’ régi Kórház’ telke hátra 
maradt részének árából 3000 f . , és igy öszveség- 
gel 33,094 f. 42 ± kr.

Ennyi summa a’ kezdet’ megtételére elegendő- 
nek találtatván, az uj Kórintézet’ épületének talp 
köve folyó évi julius 8kán valósággal letétetett.

De hogy az alapítandó kegyes Intézet az itt 
leirt terv szerint tökéletes karba ’s maradandó 
lábra állíttathassák, arra nézve ugyan, nagyobb 
tekintetű summa kívántatik ; de még sem olly nagy. 
hogy a’ köz jóért buzgó hazafiak’ egyesült erejí 
meg ne birhatná. —• H a, mit reményleui telje 
jusunk vagyon, e’ legnemesb szándék továbbra i. 
olly élénk részvétre méltattatik, millyennel eddi* 
dicsekedni szerencséje van : annak kivánt siker 
bizonyosan elmaradni nem fog. Csak megyénk’ te 
hetősb fiai és szép érzésű leányai áldozataik mér 
tékében, a’ már előttök álló jeles példákat követ 
ni ne sajnálják: akkor az uj Kórintézet egész me 
gyénkre fényt vető méltóságában maholnap elő fo 
állani. Hogy e’ korunknak Isten és emberek élőt 
legnagyobb érdemét teendő alkotmány minélelőb! 
létre hozathassák: ezennel mind azok, kik előtt 
vallás és emberiség szentek, felszólítatnak, hogy 
annak elősegéléséhez tehetségeikhez képest járulni 
siessenek; és ugyan a’ végett, kik ezen intézetet 
elősegíteni kívánják, ebeli szándékukról vagy egye
nesen a’ nemes megyét, vagy a’ küldöttség’ elölü
lőjét Fascho József másod Alispán urat tudósítani 
méltóztassanak. — Szép példa minden törvényha
tóságra 1

T R E L A W N E Y ,
VAGY EGY II JABB FIU SZŰ r.Ö TT’ KALANDJAI.

(Folytatás.)
Imígy kezdődik a’ korzár’ neveltetése, kinek 

eredeti képét Byron lord megszépítve a’ halhatlan- 
ságnak áltadá. Hanem Ázsia egy iskola, hol az 
ember se életet becsülni, se szánakozást ’s kímé
lést nem tanul. Vas kéznek kell e’ tüz-termószete- 
ken uralkodni. A’ nagyszerű természet alatt elenyé
szik az ember ’s annak becse. Trelawney mint ten
geri kalóz Le o l ona i ' S  különös álnév alatt jele- 
nik-meg ’s ezen kettős szerepét utánozhatlanúl ját- 
sza. Erőszak ’s ármánykodás az ő két fő erkölcse. 
Halál’ áldozatja mind az , ki neki ellenszegül ’s 
imígy a’ harezok’ öldöklések’, veszélyek’, vad gyö
nyörök ’, nagyszivü ’s merész tettek’ folyvásti vál- 
takoztában, egyre vértől ’s kalandoktól ittasan
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forog-le é lete , melly a’ nemesb lelki erők’ izgatása 
által csak néha néha nyer valamivel nyájasb alak
zatot. Egy eredetileg olvadékony ’s meleg szív* 
erzelme, melly bölcsejetől fogva benne elfojtaték 
s a termeszét iránti mely vonzalom itt ott varázs 

hatalommal törnek-elő. Egy szörnyű, viharos fel
hőkkel bontott eg az, mellyen csak néha néha fu
tólag mutatkozik a’ szelíd világoskék !

De mi félretérünk az angol kor zár’ véres és 
iszonyatos kalandjaitól, követjük inkább elbeszélé
siben egy kevésbé borzalmas utón, közlünk tolla 
után néhány különös és ritka esetet, mellyekben 
az ő állhatatlan vándorélete olly igen gazdag. Egy 
fiatal arab-asszony, neve Z e l a , egy ideig követő 
társnéja a’veszélyekben; ez kiséri ót rémcsudás ván
dorpályáján. Szivvonzalom által a’ korzárhoz köt
tetve, hív ő, ártatlan ’s tüzes mint Antilope; ő 
ezen egész történetben az egyetlen asszony-alak, 
melly örvendetes benyomást hagy vissza. Zela és 
Trelawney megosztják egymással amaz örök vál
takozást, melly illy csodás, rendkívüli élettel jár. 
Egynap a’ Borneo sziget’ kősziklás partoldalán an- 
dalgnak. A’ fák’ lombjai közt történt zörrenés ’s 
egy madárnak, mellyet ott Faonnak neveznek, meg
jelenése bennök figyelmet gerjeszt. Az arabok’ ál
lattudománya (Zoológia) mint minden egyéb tudo
mányuk, babonás lévén,  tanítja: hogy a’ Faon 
madár egy tigris’ közelíétét jelenti. Do halljuk is
mét Trelawneyt:

,,Vigyázz magadra — szólt hozzám Zela — lá
tod Faont ? a’ tigris mindjárt itt lesz.“ — Karabi- 
nom töltve volt; én még másik golyót is ereszték 
bele , a’ fegyvert szirthoz támasztám ’s el valék 
tökélve, hogy az állatot bevárom. Ha azt első lö
vésre meg nem ölhettem volna, a’ tengerbe vethe
tők magunkat ’s innét a’ parthoz kötött csolnakba 
inenekheténk. Mi tehát bokrok megé rejteztünk, 
inig a’ zörgés a’ lombok közt folyvást tartott. 
Milly nagy vala álmélásom, midőn tigris helyett 
egy szörnyű vén embert látók a’ lombok közül elő
lépni , ki egész testében szőrös volt. En fel akarók 
kelni, hogy őt megszólítsam; de Zela minden ere
jével visszatartott’s esengve intett hallgatásra. Az 
ősz ember nagy figyelemmel vizsgáló a’ helyet, 
lebukott hogy lássa : nincs é valaki közelben el
rejtve ’s azután ismét fölemelkedett. Midőn igy 
talpán egyenesen állott, csudálatos termetet élén
kebben nézhetém..Rendkívüli soványságán, hosszú

szőrén, melly testét fedé, magas termetén, hosszú 
lábszarain ’s kezein nem győzék álmélkodni. Arcza 
fekete volt ’s mély ránczokba szedve, szakáiéból 
fejér szőrcsomók függőnek onnan le. Hosszú lépé
seket tón s igen legörbedt ’s e’ mellett egy vastag 
czölönkre támaszkodott, mint a’ déltengeri sziget
lakoknál szokás. Minél tovább vizsgálóm őt, annál 
különösbnek rémlék előttem. Agg korának ’s töre- 
dékeny testének daczára is mélyen fekvő szemeiből 
szilaj tűz ’s ördögi gonoszság villant elő. Alig gon- 
dolhatám embernek ő t , hanem inkább valami kö
zép lénynek , melly egy állatnál több ravaszsággal 
’s tökéletesb ösztönnel is bír, azonban veszedel
mesnek ’s gonosz álnokságunak látszék. Útját a’ 
tenger felé vette, egy szirtcsucsra ült, kezébe egy 
eles követ von ’s vele a’ szikláról kiilön-faju csigá
kat oldozott-le, mellyeket minden rágás nélkül 
nyelt-el. Végre még néhány héjas állatokat gyűj
tött össze ’s ezeket egy széles falevélbe takarván 
magával vivé. Szemeit néhány pillanatig a’ csolna- 
kon jártatta, melly a’ közel partnál fekütt; azu
tán megmosó kezeit ’s kevéssé szaporább lépések
kel mintsem jött, távozék-el. — „En utána me
gyek“ mondám ’s erre a’ rejtekhelyből kiindultam. 
„Nem, nem, ne cselekedő ezt! — mondá Zela — 
ezen öreg itt D s c h u n g e l  Ad mi e ;  egy ragadozó 
vad se veszedelmesb ’s kegyetlenebb mint ő!“ — 
Hogy Zela mit értett e’ név alatt: Dschungel Ad- 
raie, alább meg fogjuk hallani. — „O csak maga 
van — felelék — én nem félek tő le , fegyverem 
kettős töltéssel bír.“

, , ’S  én valóban utána mentem, de más utón , 
mint ő. Ezen ösvényt annyira befolyák minden ol
dalról a’ csalitok ’s bokrok, hogy annak kígyós 
csavarodásit aJ sűrű erdőn keresztül alig lehete 
sejteni. En haliám az ősz vadember' lépteit ’s néha 
néha látám, mint üté le nagy görcsös botjával az 
ágokat, mellyek útját gátolák. így haladtunk az 
erdőben huzamos ideig — némán. Mindig a mi 
rendes öregünket követve, ki közelletiinkrol sem
mit se látszaték tudni, végre jobbra térénk, be
járónk egy nagy darab térföldet, keresztül men
tünk egy erdei kiszáradt folyam-ágyon, míg vegre 
egy i 6 vagy 17 labnyi magas, meredek szirtfal 
előtt állónk. Egy mohfedett fenyőfa nyúlt e’ kő
szikla mellett fel, és sudarával a’ szirtormon felül 
emelkedett. A’ vén ember a’ fának’ törzsökét ált 
öleié, felmászott, végre elért egy erőságot, melly-
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he/, mint hajóslegény a’ vitorlafához kézzel lábbal 
kapaszkodott. Azután egészen csúcsára mozdult-ki 
’s rajta a’ szirtfalra ereszkedett-le. A’ legnagyobb 
vigyázattal, netalán bennünket észrevegyén, után
zók őt mindenben. Most egy sor meztelen ’s kopasz 
sziklákon ment hosszant e l , hol csak itt amott nőtt 
egy két fenyűszál. Az öreg lehajlott egy vén ’s 
féligkorhadt fatörzsök e lő tt, mellyen néhány fiatal 
csemeték nőttek-ki, azokból egyet kettőt lesza- 
kasztott, hosszú fűszálakkal csomóba kötözé ’s el
vivé magával. Csak egy mozdulatját sem veszték
el szemeink. O az útról ki-kitért, füge- és man
gófákról gyümölcsöket szedett, elvető , mellyeket 
éretleneknek gondolt ’s végre egy kis nyilt térhelyre 
ért, melly némileg amphitheatrumhoz hasonlított. 
A’ földszin fövénnyel volt behintve ’s egy virágok
kal ’s fejér bimbókkal gazdag, gyönyörű fának 
árnyékában egy igen jól épült nádkunyhót pillan- 
ték-meg.“

(Folytatása következik.)
MAGYAR SZÍNÉSZ-TÁRSASÁG BUDÁN.

Ez jul. 16kán ,,a’ hami s  p é n z v e r ő k“-et 
adá. A’ hirdetvény n a g y  nézőjátékot igért, de 
a’ kivitelben eltűnt a’ fényes epitheton ’s mi alig 
látánk valami k ö z é p s z e r ű t .  A’ kárpit felvonul 
’s ím azonnal éktelen zörgés csattogás hallatszik. 
„Mi ez — gondolok magunkban — magház van é 
itt közel, hol urbérben rostálnak ’s lapátolnak?“— 
de csakhamar megértők , hogy e’ kellemetlen zűr- 
hang valami fontosbat jelent, azaz: hogy ellenség 
kÖzelget ’s ez csupa puska- ’s álgyudörgés! Legyen 
tehát az. — Valter szőlősgazdát, kinek háza olly sű
rű ’s méltatlan csapásokat szenvedett, S z é k i  nem 
rosszul játsza, ha folyvást egyazon rendes nótára 
nem sopánykodik. K á n t o r n é  (Valter’ gyámleánya 
Ludmilla} nem adhatott kellő hatást szerepének ; 
ez vékonyabb szavú ifjabb ’s karcsúbb személyt 
illetett; a’ mint gyakrabban szavait nyujtá ’s itt ott 
leányi félénkséget színle, — kitetszett, hogy ő is 
(most egyszer) súgó után epedez. Ba r t  ha (Olaf 
svéd hadnagy) jól ’s T e l e p i  (Erixen százados) 
jobban felelt-meg szerepének. M e g y e r i  (Mukk, ha
mis-pénzverők’ feje) és segédtársai: P á ly  (Kripsz), 
S o m o g y i  ( M a x ) ,  B a l o g h  (N áthán) ajánlák 
magokat e’ csínyszerepekben. Max az utolsó fel
vonásban — nem tudni mi okból — czimborás társi 
közül elmaradt. D e m j é nnek mint svéd hadvezérnek

állása ’s beszéde ügyetlen vo lt; e’ játszó tag, úgy 
tapasztaljuk, igen nehezen simul a’ színészet’ ren
des szabályihoz. Kivánnók: színészink ezentúl na
gyobb készülettel és súgóra kevésbé szonílva lép
jenek színpadra!

Jul. 18kán adaték Kotzebue’ vígjátéka: „a’ 
t u d á l é k o s “ ’s ez felejtető velünk a’ keddi mu
tatványon érzett unalmat. M e g y e r i  (tudálékos 
Peregrin) nehéz szerepében újra megbizonyítá, hogy 
tökéletes művész. B a r t h a  és P á l y  a’ két po- 
röskedő sógor’ charakterét szerencsésen fejték-ki. 
D em j é n mint Kürtösi báró lépett-föl ’s benne nem 
kellő idomzatban láttuk a’ földes urat ’s atyát; ő 
mindig egy kis szünet után kezdett beszélni, az 
az: miután a’ súgó a’ szavakat nyelvére adá. S o 
m o g y i  (Peregrin’öccse) most is közönséges színé
szi vétkébe esett ’s ez merevült állás ’s helytelen 
pathosz! Figyelmeztetjük: nézzen előbb vissza; 
mielőtt mondaná: ,,de épen ihol jő , de amott ér
kezik.“ S z e n t  p é t e r i n é  (A m ália, Orvényesi 
leánya); S z é k i  (Hummer füvész) türhetőleg ját
szott. P á l y  né (Hummer’ leánya) hiba nélkül be
szélt ugyan , de igen kellemetlen benyomást oko
zott ismét az által, hogy szerepe’ szavait bizonyos 
hangmérték szerint éneklé. T e l e p i  (vándorló szi- 
nésztársaság’ igazgatója) bohózatival a’ legkomo
lyabb philosophust is mosolygásra késztheté ; benne 
igen szerencsés színészi talentom mutatkozik. B a- 
l o g h  (Hebegős) öltözete ’s előadása által szere
pének tökéletesen felelt mGg ; D é r i az iskolames
tert tulságig utánzá. — Noha kellemetlen idő volt 
’s az erőszakos szél porfelhőket hajta, nézők szá
mosán jelentek-meg ’s a’ részvételért köszönet 
Pestnek! F. J. ü.

A N E K D O T A .
Káromkodva lépett-ki T° senator a’ n—i ta

nácsházból, bosszankodván, hogy tiszttársai einem 
fogadák tanácsát. Szem közt jő vele a’ biró ’s kér
d i: kik vannak ott ben? — „Aha! azok a’ sza
marak“ felele T*. — „Hát az ur miért jött-ki?“ 
folytatá a’ biró. Szabó JJzsef.

R E J T E T T S Z Ó .
Két tag vagyok. Fejem’ nem hajthatod ;
*S meghajtva lábomat nem foghatod.
Magam — parányi gomb ; keress elől
Ruhád alatt, keress ruhán belől —
Hozzám ha nyúlsz, ha megtapintasz : érzem.
Gombként ne mess-le, mert vesztedre vérzem.

Szi/jenltszt Zsigmond.
Az 57dik számbeli rejtettszó: P o r o s z l ó .

V

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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P A R T H E N O N  ÉS  P A N T H E O N .
A’ P a r t h e n o n  nevű templom Atheneben, 

melly a’ 83 ’s 85dik Olympiad körül mintegy 448 
évvel Krisztus szül. előtt Perikies’ korában Kalli- 
krates és Iktinos építőmesterek által épült-fel, volt 
ama’ jeles emlékek’ egyike, mellyek Akropolis’ di- 
szét tevék. Ezen Ízletes deli emlék a’ város’ kö
zepére volt helyezve, hossza 217 lábat ’s 9 hüvely
ket, szélessége pedig 98 1. ’s 6 hüv. tőn. Maga a’ 
templom dőriai sztilben készült ’s körüloszlopzott 
(peripteros) volt, a’ falak pedig csupa fejér már
ványból állottak. — Azon csarnok (porticus), melly 
a’ templomot környezé, 46 völgyezetes oszloppal di
szült’s ezeknek magassága 42 láb ’s körzete \ 1 \  láb- 
nyi volt. Az oszlopoknak nem lévén talapjok (Posta
ment) , azok a’ homlokzatot (Fries) tárták, melly 
Phidias’ jeles szobrászmüveivel vala fölékesítve. A’ 
templom’ belseje fedetlen (hypaethros) volt ’s a’ 
szent hajlékot (Zelle) egy kétszeresen egymásra 
helyzett oszlopzat (colonnade) környezé ’s a’ tető 
ezen nyugovék. Leirhatlan azon benyomás, mellyet 
ezen épitvény idomzati hathatősága ’s egyes ré
szeinek csudás összehangzása által a’ vizsgáló’ szi
vében szült; ’s ennélfogvást bizton állíthatni, hogy 
ezen úgy nevezett Minerva-templom vagy Parthe
non a’ hajdan-világ’ legjelesb épitvényremekjét té
vé , mellyet egész maiglan bármi emlék sem vala 
képes felülmúlni.

P a n t h e o n  nevezet alatt a’ görögök olly tem
plomot értettek, melly a’ fő ’s legnevezetesb isten
ségeknek vala szentelve; mindazál(al újabb időben 
a’ Pantheon épületek dicsőség’ templomivá lettenek, 
az az: olly férfiaknak készültek emlékül, kik a’ 
hazára nézve számos érdemeket szerzének. Illy hal
hatatlanság’ temploma most a’ párisi Pantheon, 
melly korábban St. Genovéva-egyház nevezet alatt 
volt isméretes. — A’ római Pantheon vagy rotunda 
azon jeles épületek’ egyike, mellyek Augustus csá
szár’ uralkodása alatt épültek-fel. E’ fönseges em
lék teljes épségiben fenn áll ’s jelenleg is egy a’ 
legszebb ’s legjelesb egyházak közül a’ keresztyen 
világban. E’ most érintett templom a’ Mars’ meze

jén állott ’s Agrippa, Augustus’ kedvencze építtető 
Augustusnak Antoniuson nyert gyozedelme’ jeléül 
Ez valamennyi istenségnek, de különösen a’ boszulo 
Zevsznek vala szentelve. A’ mi ezen egyház’ alak
ját ille t i, az egy rotundát (kerek-öblöt) képez, 
mellynek áltmérője 144 láb ’s így tehát 8 lábbal 
szélesb a’ szent Péter-egyház’ kúpjánál, mellynek 
általzója csak 136 láb. E’ templomnak főleg az ad 
méltóságot, hogy egyenlőn magas és széles ’s ez 
által egy pillanatban kényelmesen tekinthetni-meg 
annak egész belső nagyságát. Púpján (Nabel) van 
egy nyílás , mellyen a’ szükséges világosság szol- 
gál-be. Ezen nyíláson keresztül, melly födél nélkül 
van , láthatni felül a’ felhők’ futását. A’ Pantheon’ 
külső alakja nem felel-meg deli ’s Ízletes belső el- 
rendeltetésének ’s tűz által sokat szenvedvén, már
ványozott külsejétől is már megfosztatott. Azon 
két torony, mellynek mindegyike egy korinthi por- 
ticuson emelkedik-föl ’s mellyeket Bernini archi- 
tektus alkotott, az egyház’ nagyszerű belsejéhez 
nem illenek, bárha a’ Pantheon’ belsejének elren- 
deltetése érdemre nézve a’ sz. Péter főegyházzal 
egy fokon áll is. A’ bolthajlásokat porphyr- ’s már
ványból készült felséges oszlopok tartják. IVdik 
Bonifácz római pápa ez eretneki templomot keresz
tyén egyházzá szentelé-föl 607ben, melly alkalom
mal mindazon díszesítvények leszedettek, mellyek 
az eretnekség’ bélyegét viselték; ezek helyett 
martyrok’ tetemei tétetvén a’ némák’ lakhelyére , 
’s martyr-templom nevezetet nyert. A’ kúpfedél ara
nyozott érczlapokból állván, azokat Konstantin 
császár leszedeté ’s Konstantinápolyba szállittatá, 
néhány az oszlop-fejezetek közül Sicziliába jutott. 
Végre hogy e’ most érintett méltatlanság némileg 
kisimítassék ’s véget érjen, VlIIdik Urbán pápa 
minden érczet leszedete, melly e’ jeles emlék’ kül- 
’s belsején találtatott ’s összeolvasztatván, 110 
álgyut öntetett abból az angyalvár’ számára. Ezen 
zsákmányból önteték ama’ tekervényes, óriási négy 
oszlop is, melly a’ sz. Péter főegyház’ kúpalatti 
nagy oltárát díszíti.

Novak Dániel architektut.
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T R E L A W N E Y ,
VAGY EGY IFJABB FIU SZÜ LÖ TT’ KALANDJAI.

(Folytatása ’s vege.)
„Én az ősz remetének jő ízlését ’s a’ szép fes

tői tájat , mellyet lakásul választott, nem győzőm 
csudáim. Egyik oldalról párkányképen egy alacsony 
sziklafal nyult ve'gig, tamarinda ’s holmi vad-mogyo
rós bokrokkal benőve, mellyeknek illatárja messze 
kiterjedt. E’ szirtpárkány sima volt mint köszö
rült márvány ’s kissé' alantabb egy gyönyörű bar
langot képezett , melly előtt három nyirfának kar
csú szálai hajlongtak ’s fejér kérgök a’ napfénytől 
még tisztábban csillámlott. A’ remete-lak’ háta me- 
gett elláthatlan messzise'gben nyult-el egy szamár
rekettye- ’s tövisbokor-erdő , mellyben a’ tamarin
da, articsóka, ákácz, vadfiigefa ’s a’ fekete levelű 
bambus láttatá magasb szálait. — Az öregnek moz- 
dulatiban a’ rendkívüli ügyességet csudálám főkép; 
de a’ mi inkább állati ösztönre mint emberi gya
korlottságra emlékeztetett. A’ hajlék mellett létévé 
nyalábját, lehajlott azután, hogy bemásszon ; mert 
a' pálmalevelekből font tető egészen két lábnyira 
nyúlt alá földön felül ’s igy csak négykézláb le
hetett a’ hajlék’ belsejébe jutni. Míg én odalépte- 
ték , hogy e’ különös remetének lakjába egy futó 
pillanatot vessek , hátam megett zörrenést hallok; 
visszanézek ’s ím egy csörgőkígyót látok, inelly- 
nek gyémántként villogó szemei Zélán függnek, 
ki néhány lépésnyire állott vala hozzám. Most 
keblemet csak Zela’ veszedelme aggasztá ’s feléje sie- 
ték. A’ kígyó bozót-rejtekébe csúszott vissza ’s el
enyészett. Én karjaim közt tartám Zelát, midőn 
ez hirtelen ’s irtózva felkiált: ..Dschungel Ad- 
m ié!“ — Körül nézek; az öreg vadonlakos szilárd 
lépésekkel jő felém, mint pálczáját egy vezér-do
bos, úgy forgatja életirtó czölönkjét feje fölött. 
Termete most magasbnak látszék, idegei görcsösen 
feszültek -ki, szemeiben vad , szilaj tűz lobogott, 
fogai csattogtak ’s fekete ajkai közül hófejéren vi
csorgónak elő, szempilláji fenyegetőleg húzódtak 
össze. En puskámat balkezemben tartám ’s készü
lék megtámadom ellen. De mielőtt még fegyverem’ 
kisüthetném, egy hatalmas ugrással előttem terem, 
iszonyú botjával hozzám sújt; én egy lépésnyire 
vissza tántorgék, puskám reá lobban; az egész 
töltés ellenem’ testébe száll ’s baloldalát össze
zúzza. O legalább is három lábnyi magasra szökött 
fel ’s reám omlott. Ellenem’ terhe földre sújtott,

néhány pillanatig vívódtam igy alatta, gondolván, 
hogy életem’ vég órája csendült. — Kiálték Zelá- 
nak: „Szabadítsd magad! ússzál a’ csolnakhoz !u— 
„O meghalt — ő nem él többé ;44 feleié a’ mögöt
tem álló Zela, kezében tartván a5 véres láncsát, 
mellyel ő a’ csudarém’ végső élet-szikráját eloltó. 
Csak nagy bajjal ’s erőködésselmenekhetém alóla; 
most látóm , hogy a’ golyó keresztül fúrta ellenem’ 
szivét ’s hogy ez okozó benne ama’ vonaglatos ug
rást. — A’ rettenetes öreg egy o r a n g u t a n g ’ ’s a’ 
hajlék , mellyben tanyázott , hihetőleg egy elha
gyott rémetelak volt. A’ hajlékot egy közfal két 
teremre osztó; egy toló-retesz, melly fából igen 
csinosan vala készítve, ajtózávárul szolgált. Kü
lönféle gyümölcs volt egymás mellé gondosan szal
mára rakva, egy gyümölcs sem éré a’ másikat ’s 
igy mindegyik mentt maradt a’ rothadástól. A’ ka
rám’ belső része tisztán tartaték ’s megfelelt külse
je’ csinos egyszerűségének; ’s igy egy Borneo-szi- 
getbeli majom’ barlangjában lelém-fel a’ scotziai 
pórhajlék’ hasonmását.44 —

A’ természet-vizsgálók sajnálni fogják, hogy 
Trelawney az ő csodás kalandozásiban olly kevés 
természettörténeti adatokat gyűjtött. O e’ tudo- 
mány-ágot számos uj tapasztalással gazdagította 
volna. Ámde miként tehetni fel egy emberről mint 
Trelawney , hogy állatbőröket tömjön-ki ’s növé
nyeket szárítson ? Minde’mellett is találhatunk 
„Odyssea44 czímü munkájában hellyelközzel vázla
tokra , mellyek egy Buffonnak is becsületére válná
nak. Lássuk p. o. milly természeti hűséggel ’s élő 
színekkel irja-le Java’ magasán a’ szélcsöndet:

„Mi a’ parthoz közel tartózkodónk, hogy a’ 
szárazföldi szeleket, mennyire csak lehet, hasz
nunkra fordítsuk. De a’ levegő mozdulatlan volt ’s 
hajónk ama’ nagy árnyék alatt veszteglett, mel
lyet a’ parti sziklák vetőnek ’s mintha valameíly 
titkos hatalom lebűvölte volna , ingatlan állott ezen 
árnyék-körben. Tengerről szárazról leggyöngébb 
szellőcske , legkisebb lebelgés sem köszönte felénk ; 
tollú , hajókötél ’s minden, valamit csak kiveténk, 
vízbe esett ’s mozdulatlan ott maradt. A’ tenger 
úgy feküvék szemünk előtt, mint egy kék már
ványlap , mellyen az embernek kedve jött sétálni. 
Ezen általányos merevültségnek közepette a’ sze
met amaz apró molluskák’ mozgása lepé-meg, mel
lyet az angol matrózok „portugáii hajókénak ne
veznek ; e’ csinosan épült kis gályák vidoran úszkál-



tak köröttünk — könnyű evezőik- ’s égszinü kis vi
torláiktól hajtatva. Ezektől kévéssé távolabb látók 
itt ott a’ csillagférgeket (asterias), mellyeknek 
fényes kocsonyájuk a’ tenger’ színén reszketve csil
logott; ’s a’ vízi mélységből egy csudás valami, 
az úgynevezett p o u r r i e  emelkedett-föl; ez egy 
léggel tölt hólyagcsa, melly az oczeán’ barlangiból 
mint feneketlen mélyről felszökken ’s egy ránczos 
kis golyónak alakjában mutatkozik; eleinte alig 
láthatni, de szemlátomást dagadoz, redői kisimul
nak, színeket vesz-föl ’s egy hatalmas golyóvá nö
vekszik , melly az ég’ ’s nap’ fényét ragyogva tük
rözi vissza; imi'gy jó messze halad, míg végre el
pukkan. Hogy időnk teljék, puskákkal Jődözénk e’ 
tarka golyókra ’s közülök egész flottákat pusztí- 
tánk-el. — Mi igen gyakran fürdettünk ’s illyenkor 
egy négyszegletcs vitorlavászon-darabon bocsátko- 
zánk a’ tengerbe; ez legsükeresb óvásmód a’ czá- 
pák ellen, mellyek a’ vizi barlangokban lesekednek 
’s mindenkor készek — onnét martalékjaikra elő 
rohanni. A’ hőség olly szörnyű nagy volt, hogy a’ 
radschputok , jóllehet ők a’ napnak forró tisztelői, 
a’ hajótetőn ököllel harczoltak minden hüvelknyi 
árnyékért, mellyet a’ vitorla-ponyvák vetének. En 
az által szerzék magamnak némileg enyhülést, hogy 
egész testemet olajjal dörgölém-be ’s fejemet gyak
ran vizbe mártám. Mind e’ mellett is ajkaim meg
repedtek ’s bőrömön szerte mély hasadékok mutat
koztak; a’ hajóslegények, kik a’ födélközbül fel- 
jövének, gőzfürdőben látszottak lenni, a’ veríték 
sűrűn folyt arczukról ’s minden ruha testükön csőr- 
víz vala. De’ a’ tengeren szintúgy, miként az élet
ben a’ szélcsend csak áltmenő ’s mindig közelgő zi
vatart , förgeteget ’s szélvészt hirdet ’s nem rit
kán hajótörést is. Mi ezt jól tudtuk ’s azért siet
tünk a’ leggyengébb szellőcskét is használni, csak
hogy Abaru’ szigetén rendes kikötőnkbe ismét el
érhessünk. A’ szendergő vitorlák tunyán emelék 
szárnyaikat, a’ szél enyelgve sziszergett körülöt
tük , mintha félne azokat felkölteni; hajónk a’ part 
mellett hosszant lejt vala, halkan ’s csöndesen, mint 
tündérhajó , mellyet láthatlan hatalom kormányoz. 
Végre kiköténk egy fövényes parton, hol egy kis tisz
ta folyam a’ tengerbe ömlik. Egy sűrű erdő menti itt 
gyökereit ’s levelét a’ vizbe, tengerhab öntözgeti 
a’ zöld ’s előre hajló fák’ koronáit ’s ezek lassú 
morajjal felelnek a’ hízelgő haboknak. Egy javani 
telephely (Gehöft) feküvék a’ folyam-torkolatnál;

birtokosa, kinek kevés pályinkát ’s lőport adónk, 
megengedő, hogy kikötőjében uj élelmet szerez- 
ziink-be. A rettentő orkán, melly másnap kitört, 
igazlá józan előlátásunkat.44 —

Ennyit ezúttal Trelawney’ nevezetes életéből. 
Ez csak tökéletlen arnyekrajz minden szinvegyület 
nélkül; később , mennyire e’ lapok’ keskeny köre 
megengedi, egyes kalandjaira még visszatérendünk. 
Most csak azt említjük még, hogy miután Tre
lawney az ázsiai tengerek’ nagy részét bejárta , a’ 
görög szabadság’ harcza kiütvén, őt Hellasba raga
dó— ’s magával késztéjőni Byron lordot is. Mind
ketten, mint Moore Tamás az ő emlékiratiban meg- 
jegyzi, jul. 24kén 1823. Livornóban hajóra száll
tak. Illy nemű charakter, illy idomzatu lélek, ’s 
a’ mi több , egy angol gentleman, ki életét napke
leten legrendkivülibb kalandok közt tölté-el, ki a’ 
legféktelenebb szabadságot, mellyet ember elérni 
képes, számtalan gonosztét ’s veszedelmek’ árán 
vásárlá-meg, egy költészt mint lord Byron vala, 
hatalmasan érdekle. Trelawney megérkezte után 
nem sokára részt vön Odysseus hg alatt a’ negro- 
pontei táborozásban. Az ő vitézi lelke ’s rendít- 
hetlen bátorsága által, mellyet minden alkalommal 
kitüntetett, megnyerő e’ helleni vezérnek szerete- 
tét ’s barátságát; ‘s ez nem egyszer mondó , hogy 
ezer olly férfival mint Trelawney, Konstantina- 
polyba fogna nyomulni. Midőn a’ görög tábor’ ve
zérei közt meghasonlás történt ’s Odysseus ennek 
következésiben (1824) háznépestiil Parnassus* hegy
vadonába vonult-vissza , Trelawney is követőtársa 
lön. Bizonyos Angol (mint mondják Fenton kapi
tány) személyes gyülölséget táplálván Trelawney 
iránt, itt rajta orgyilkosul halálos sebet ejtett. Illy 
állapotban — a’ törökök’ üldözési elől, Odysseus- 
sal ’s ennek leányával egy hegyi barlangba futott, 
melly nekik sokáig rejteldil szolgált. Odysseus’ le
ánya itt atyja’ sebesült barátját érzékeny, szives 
gonddal ápolta ’s mint hölgy kezét adá neki. Egy 
angol brigg mindkettőt felvevő ’s az ifjú nő , ki 
egy haldoklóval jegyzé-el magát , az általhajózás 
alatt is őt fáradatlan, szelíd szorgalommal dajkáló 
’s e’ nemes lénynek köszönő Trelawney viszonti 
felgyógyultét. A’ kalandor most Angliában él, hol 
tavai nevezetes életirását közrebocsátó.

MAGYAR SZÍNÉSZ-TÁRSASÁG BUDÁN.
Jul. 20kán adaték Megyeri Károly’ részére: ,,a’ 

r i e t i  v á r 44 vagy ,,a’ titokkal teljes hatalom44;
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itt még soha nem adatott nagy romános vitézi já
ték 5 felvonásban; magyarázta francziából Lázár 
gróf. E’ színdarab nem vala szerencsés választás ’s 
ki nem elégítheté azokat, kik a’ színművész etet 
tisztább szempontból tekintik. (igyekezett ugyan 
M e g y e r i  (Barbarino várnagy), B a r t h  a (Al- 
bani Dellamonte) ’s K á n t o r n é  (Isabella grófné) 
jeles szevepvitellel a’ mutatványt kellemítni, de a’ 
többi egyes részletek nem engedek a’ köztetszést 
kivíni. Reményijük, hogy a’ szinésztársaság’ igaz
gatója ezentúl e’ hiú szavakat: — n a g y  — i t t  
m é g  s o h a  nem a d a t o 11 ’s a’ t. a’ játékszíni 
hirdetvényböl száműzni fogja; ezek megavult ál
fogások, a’ világ ismeri ’s jelenleg csak azt tudat
ják: mivel a’ czím olly dicsekvő, tehát tartalma 
hijányos. A’ mint tapasztalok: a’ rieti asszonyok 
(Bartháné , Mária, Somogyiné , Telepiné, Dem- 
jénné) csak a’ hirdetvényben mutatkoztak ; a’ né
zők Budáról ’s Pestről forgószél ’s porfelhők’ da
czára is megjelentek kedvökért, miért nem ők biz
tos fedél alatt? — Egyébiránt igen sajnálhatni, 
hogy M e g y e r i  úrtól, ki a’ közönség’ pártfogá
sára ’s részvételére, mint magyar színművész, olly 
igen méltó, a’ zordon idő a’ még számosb gyüle
kezetét megtagadó.

Jul. 21kén adaték: , , Va l b u r g ’ é j s z a k á j a 44 
vagy ,,a’ sz. gellért-hegyi bűbájos tulipán.44 Birch- 
Pfeitfer Sarolta után magyarított melodráma. E’ 
mutatvány köztetszést nyert és méltán. Dicsérete
sen tünteték-ki magokat: K á n t o r n é  ( E l z e ) ,  
B a r t  ha (Yerner Rudolf), M e g y e r i  (szabó-' 
mester), S z e n t p é t e r i n é  (Zsuzsi) ’s T e l e p i  
(Matyi inas). Az uj díszletek (decoratiok) is a’ 
szemre igen kedvesen hatónak ’s bizonyítják a’ tár
saság’ ügyességét és szorgalmát. A’ karzat tömve 
volt nézőkkel ‘s földszint is igen számosán jelen- 
tek-meg. F- J- O.

S C H A K J Á T É K  É L Ő  F I G U R Á K K A L .

Chinának Schin-si és Schan-si tartományiban 
szerfölött gazdag privat emberek laknak. Kálók, 
egy belföldi közmondás szerint, hegyekké torlaszt
va hever a’ pénz. Itt Ki-king császár’ utolsó évei
ben egy gazdag özvegyasszony é lt, kinek fia a’ 
fényűzésnek tulcsapongó mértékben áldozott. E’ 
haráes világfinak kedvencz mulatsági közé tartozott 
a’ schakjáték-is; azonban schakot chinai szokás 
szerint, holmi vastag papiroslapon játszani — ha

nincs is minden érdek nélkül, legalább igen közön
séges. Thun ur (igy nevezők a’ hiúság’ bajnokát) 
valami egészen újat talált-fel. Ő egy nagy terem
ben a’ padlatot shaktáblának fösteté-ki; a’ fal mellé 
két ellenoldalon egyegy asztalt állíttatott az ő ’s 
játszótársa’ számára. Schakfigurák helyett egy 
csapat rableányt vásárlóit össze, külön szinü ru
hába öltöztető őket ’s ezeknek kellett aztán egy 
adott jelre a’ parasztoknak, futóknak, lovaknak 
’s a’ t. rendes járásit tenniük. A’ dús schakjátszó 
ezáltal fölmenté magát azon fáradságtól, hogy a’ 
figurákat saját kezével helyezze egy mezőrül má
sikra. Ki-king császár e’ pajkos szeszélynek hírét 
hallván , szörnyen felindult, hihetőleg azért, hogy 
egy gazdag alattvaló őt a’ fényűzésben ’s jpazarlás- 
ban felülmúlni képes. — „Mit! — fölkiált nemes 
szint adva a’ császári neheztelésnek — hogy mer
het valaki rabszolgáival mint schakfigurákkal él
ni ?4í — ’S itt kimondá sanyarú Ítéletét: Tschun ur 
3 millió taelt vala köteles fizetni, holtaiglan a’ fe
kete sárkány nevű folyóhoz száműzetett ’s e’ mel
lett értésére adatá a’ császár: milly nagy hálával 
tartozzék neki a’ bűnös, hogy fejét nyakszirton 
meghagyja.

A N E K D O T A .
„Szegény! be jó , jámbor, együgyű, szelíd 

természelü, csöndes vérű teremtés volt a’ kedves — 
igy zokogott a’ mélyen kesergő bús özvegyke holt 
férje fölött, homlokát simogatván —- óh! dehogy 
szólt volna a’ világért is az ellen, a’ mi nekem 
tetszett44 ’s ezzel czérnaszál-hangon visítva ’s ke
zeit tördelve borult a’ hideg tetemekre. Endrefy.

N y i l a t k o z á s .
Alulirt, — minden történhető félreértés’ elhá

rítására — tisztelettel jelentem, hogy a’ folyó évi 
Társalkodó’ néhány számaiban S z. I mre  jel alatt 
kozlött apróságoknak szerzője nem a’ Somogyi 
Csizmazia Sándor által gyanúba vett kir. tud. 
egyetemi Tanító n. tiszt, ’s t. Szalay Imre ur, ha
nem én vagyok, ki a’ gyanakodónak T u d o m á 
n y o s  Á l l a p o t u n k  czímü kötekedésire a’ szer- 
zőhez és munkájához illőleg majd felelek is.

B u d a p es t  j u l .  2 2 ik é n  1833 . Szeel Imre
R E J T E T T S Z Ó .

Lába nélkül a’ folyamnak 
Sebét szokta gátolni,

Visszafelé bár nem szoros 
Közhez lehet csatolni.

Fejét vesztvén láthadd, mit tesz 
Vég hárma, mert házad nem lesz 

Műve nélkül; mondja ki 
Az egészet akárki. M , . . .  r.

Az 58dik számbeli rejtettszó: Kö d ö k .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ K Ö D - R É M.
(Külföldi lapokból.)

Egy londoni kávéházban — mond a’ nevetlen 
iró — bizonyos férfival ismerkedém, kinek bal 
esetekkel ’s kalandokkal dús élete szót érdemel. 
En azon első pillanattól fogva, mellyben ezen ide
gent meglátám, vonzódást érzék hozzá; tengeri 
formaruhája ’s naptól elbarnult arcza gyanítaták , 
hogy sokáig idegen éghajlat alatt élt. Mi rendsze
rint egyazon asztalnál ebédeltünk, de csak igen 
ritkán jövénk viszonos beszélgetésbe. Egy véletlen 
körülmény egyszerre közelebb hozott, egymáshoz. 
En megbetegedvén, egy ideig szobámat őrzém ; ’s 
midőn a’ kávéházat viszont meglátogattam , bará
tomat most is a’ szokott asztalnál leiéin. O engem 
rendkívül szives baráti mosolygással üdvezlett ’s 
így szólt hozzám: „Kegyedhez már rég nem vala 
szerencsém, talán beteg volt? vagy,  mint halo- 
vány arczárói gyanítom, még most is az ?“ Miután 
a’ visszatartózkodás’ választófala imígy leomlott 
közöttünk, meghitten váltogatánk szót egymással 
’s én mennél tovább mulatozék ezen uj barátom
mal ’s mennél jobban tanulám őt ismerni, annál 
inkább kellett lelke ’s szive’ jeles tulajdoniért becsül
nöm. Egynap engem barátilag felszállta : rándul- 
jak vele hajón Greenwichbe ; én kész valék — ’s 
mi csakhamar ott tennénk a’ fölséges gyámházban 
(hospital}, melly több mint két ezer megvénült 
és szolgálatra alkalmatlan hajósembernek ad mene
déket. Alig léptünk az udvarba, észrevevém, hogy 
barátom’ szemei nyugtalan kémlelnek valakit. Végre 
gyors léptekkel ment egy hószin-haju ’s redős ar- 
czu vén matróz felé , ki egy pádon ült ’s tagjait 
verőfénynél melengeté. Mihelyt ezen ősz ember a’ 
kapitányt (barátomat} megismerte, azonnal fölkelt 
’s emelé kalapját. „No’s öreg tengeri bajtársom! 
— szólalt a’ kapitány — a’ mint látom, te itt 
horgonyt vetettél ’s az életviharok után biztos és 
békés parthoz szállitád hajódat?44 — „Hála kirá
lyomnak ’s kegyednek Sir — válaszolt az ősz em
ber kényelmes mosolygással ’s padjára viszont le
telepedők — vitorlámnak a’ szél még türhetőleg 
szolgái ’s van reményein itt e’ csöndes kikötőben

meg egykét evecsket tölthetni. Ma huszonöt év 
előtt — folytatá szavait fontos tekintettel — ne
hezen hittük volna , hogy e’ napot megérjük, vagy 
hogy illy biztos révpartot találjunk; ’s annak tu
dása, hogy még illy kedvező szél játszik vitorlám
mal ’s én itt e’ biztos kikötőben élve nyugszom_
szabadon minden gondtól ’s vihartól — Sir, ez 
több, mint valaha vártam volna. Ne vegye rósz né
vén, hogy olly nyílt szívvel beszélek ; azon eset, 
hogy Kegyedet Sir épen ma látom ismét, a’ múlt
időbíil holmi sötét képeket idéz emlékezetembe.“__
„Igazat mondasz, jó Tomkins — válaszolt a’ ka
pitány — ma huszonöt év előtt iszonyú nap volt 
’s én akkor mindkettőnk’ életéért egy pennyt sem 
adtam volna. De a’ bátorság és szilárd tűrés sok 
veszélyt legyőz ; t-apasztalá ezt ama’ Rém is , melly 
akkor velünk olly makacsan kívánt barátkozni.“ 
Tomkins a’ mondottakat komoly főhajtással igen- 
zé ; ’s miután barátom a’ vén hajósemberrel né
hány szót halkan beszélt, pénzt nyomott kezébe — 
’s erre eltávozánk.

Yisszajövet elbeszélő barátom, hogy Tomkins 
mint hű ’s derék matróz sok évig szolgált alatta 
’s hogy életét-is e’ férfinak köszönheti. Ezt hall
ván , kiváncsi levék a’ dologról többet tudhatni ’s 
én kérém barátomat: közölje velem e’ történetet 
bővebben. — „Valóban, csudálatos egy történet, 
mellyről mindeddig egy léleknek sem szólék — 
mondá a’ kapitány gondolkozólag— ámde Kegyed
nek , érdemes fiatal barátom, kész vagyok azt el
beszélni :

„Épen most huszonöt éve, hogy én a’ Minerva 
hajón mint hadnagy szolgáltam. Néhány kereskedő 
hajót, mellyek Cantonba vitorláztak, kelle kalau
zolnunk ’s szándékunk volt e’ hajókkal, mihelyt 
ott megrakodtak, ugyanazon utón vissza is térni. 
Az esztendőnek szebb ’s kedvezőbb részé már vége 
felé közelgett ’s mi igen sok tengeri veszélyre 
tarthatánk számot. A’ Minerva kapitánya egy vas 
akaratú, sötét, délczeg férfi volt, örökké saját 
feje után járt és tanácsot soha senkitől sem foga- 
dott-el. Fösvénység vala keblében uralkodó szenve
dély ’s azért a’ hajósnépnek gyakori fogyatkozást
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kelle tűrni; valahányszor hajónk útra ment, azt 
élelemmel csak szűkén látta-el, bízván, ha az éle
lem elfogy, majd a’ kereskcdőhajókrói a’ szüksé
gest beszerezheti ’s arra nem is gondolt: milly ir- 
tóztató lehessen helyzetünk, ha minket egy bal 
eset a’ többi hajótól elszakaszt. Midőn Java előtt 
horgonyt vetőnk, tisztemnek tartám e’ történhető 
szerencsétlenségre a’ kapitányt figyelmeztetni; de 
ő zordonan torlá vissza jó szándékom’ szelid sza
vait, mondván: mit avatkozom dolgokba, mellyek- 
hez semmi közöm; intett, hogy ezentúl minden 
illy nemű figyelmeztetéstől óvakodjam ’s ha nem: 
érezni fogom a’ büntetés’ súlyát. — Én tehát hall
gatók ’s jóllehet Javának áldott termékeny partja 
szemünk előtt v o lt , még sem merészlett senki a’ 
szigethez közeledni. Végre hajónk ismét elindult 
’s mi a’ Sumatra ’s Malacca közötti veszélyteljes 
utat választók. ’S ugyan itt volt az, hol kapitá
nyunk az ő bátorságát ’s értelmességét legtisztább 
fényben tünteté-ki. Bámulatos józan ügyességgel 
vezetett ő minket ama’ számtalan kőszirten ’s fö
vény torlaton keresztül, mellyek itt körülveve'nek, 
a’ kereskedőhajók pedig híven követék nyomunkat. 
Már szerencsésen hátrahagytuk a’ veszélyes ten
gerszorost, deím! alighogy a’ tér-tengerre értünk, 
irtóztató szélvész támada , melly egész éjszakán ál
tal üzé pusztító hatalmát. Hajónk noha igen jó ’s 
izmos épület vo lt, még is itt ott néhány sebet ka
pott ; azonban szerencsénkre nem tetemest. Hajna- 
lodni kezd — ’s — ah! ki irja-le most szörnyű 
ijedelmünk’ — a’ kereskedőhajó mind elenyészett! 
Csak egy vitorla sem mutatkozott szemünknek. 
Most látók a’ kapitányt előszer zavarban. Minden
ki tudta, hogy hajónkon csak néhány napra van 
még élelem; ama’ szerencsétlenség, mellyet előre- 
láték, bekövetkezett ’s a’ hajósnép fenhangon sür
gető a’ visszafordulást, hogy a’ legközelebbi par
ton élelem szereztessék-be. Illy merész nyilatkozás 
a’ kapitányt viszont magához térítő. Sötét felleg 
vonóit arczára ’s dörgő hangon kiáltá: „Csöndes
ség ! mondom csöndesség ! ki egy szóval is még zú
golódni mer, azt vitorlafára akasztatom. Tiszte
met ismerem , én parancsolok itt ’s ti parancsom
nak hajolni tartoztok — ’s habár minden elvesz 
is.“ — Itt minden ajakon elhalt a’ válasz ’s én 
magam is a’ kapitány’ merész szavain némán csu- 
dálkoztam. — Már több napig czikáztunk a’ keleti 
QCzeáaon, a’ nélkül hogy szemünk csak egy vitor

lát is megpillantott volna ’s mindig messzebb lá- 
vozánk a’ parttól. A’ napi élelem végre olly pa
rányi mértékben osztaték-ki, hogy az oda lankadt 
hajósnép többé nem tehető szolgálatit. A’ kapi
tány most rendkívül ingerlékeny leve; arczán egyre 
hő lázpirosság ’s halál-haloványság váltakozott. 
Parancsiban, mellyeket eddig hideg pontossággal 
oszta , most zordonkodó lön ’s a’ ki rögtön nem en
gedelmeskedett , azzal a’ legkegyetlenebb büntetést 
éreztető. így kelle többek közt Tomkinsnak is egy 
parányi vétségért keményen adózni; Tomkins fe
ledé azonban a’ szenvedett méltatlanságot, miután 
mondám neki , hogy a’ kapitány’ kegyetlen báná
sát a’ forró-láz okozza. A’ kapitány még azonnap 
meghalt. Az ő teste volt első a’ hajón , melly a’ 
tengeri halaknak éleimül jutott. Ah, de még há
nyán követék őt !“

(Folytatása következik.)
PLÜSSEL’ OPTIKAI EJ TALÁLMÁNYA.

P l ü s s e l  bécsi opticus a’ nézőcsöveken egy 
olly tetemes javítást tett mostani uj találmánya ál
tal , hogy minden, eddig készült noha magokban 
tökéletes csövek, — ha t. i. mint egymás közt 
hasonló nagyságúak egybehasonlíttatnak Plösseléi- 
vel — jól távol maradnak az övéitől. A’ ki tudja , 
milly bajjal készül és szereztetik az achromati üveg 
’s milly ritkán jó és tiszta, valamennyire képzel
heti Plüssel’ ügyességét, ki az iinitt amott (francz, 
angol, svajcz és németből} öszveszedett jobb vagy 
rosszabb üvegdarafeokból is már jobb ’s jelesb csö
veket készített, mint Europa’ leghiresb művészei. 
Mi az ő microscopjait illeti, azok kétségkívül felül
múlják mind azt, a’ mi eddig készült vagy most 
készül másutt. — Ennélfogva minden tétovázás 
nélkül Plösselt az élő opticusoknak méltán elejökbe 
tehetni. —• Legújabb találmánya, melly nevét ürö- 
kítendi, rövideden ebből áll: Tudjuk, hogy az 
eddigi csövek’ tárgy-üvege (Objectivglas} 2 da
rabból állott, egyik t. i. közönséges, másik ónnal 
kevert (flint) üveg (ezen utóbbi nagy bajt okoz 
a’ készítőnek ’s igen költséges} ; de épen ezen ónos 
üveg a z , melly a’ színeket széleszti ’s nélküle jó 
cső nincs. Míg tehát ezen üveget jól ’s nagyobb 
darabokban készíteni nem tudjuk, nem is lehet re
ményünk jó , nagy és olcsó csőket készíthetni az 
eddigi mód szerint. A’ múlt évek által a’ természet- 
tudósak (kivált az Angolok} a’ különféle folya
mok’ tulajdonit vevőn vizsgálatra , az üveg helyett



naphtát ’s mas illy a' napsugár színeit széllyesztő 
könnyű olajnemeket ajánlottak. A’ londoni két 
próba nem volt ugyan hibás vagy ki nem elégítő 
az ő következe'siben , de közönséges haszonvételre 
a’ találmányt nem ajánlhatni. Az illy forma csö
vekben a' folyam ke't concav (homor} köze' zára- 
tik ’s nem a’ tárgy-üveghez közel vagy melle', ha
nem azon felebe helyeztetik a’ csőnek, melly a’ 
szemhez közelebb van. A’ mint Plösselt egy illyen- 
fele cső-ke'szíte'sre felszólíták , azt monda : hogyha 
ezen szerkeztetés valamelly folyammal megállhat, 
úgy bizonyosan üveggel is meg fog állni; ’s első 
próbája, mellyet múlt septemberben tőn , már min
den várakozást felülhaladt; mert a’ kinek alkalma 
van az ő dyaiitikai csőjét a’ többivel egybehason- 
lítni, ke'tse'gtelenül meggyőződik arról, mellyike' az 
elsőse'g. *3

P l ö s s e l  ezen találmányára privilégiumot nem 
vesz, mert azt titkolni ’s így az előmenetnek gá- 
tot vetni nem akar ; de tett költségéit ’s valamen
nyire találmánya’ jutalmát is aláírás által kívánta 
biztosítani; nem is marad fáradozása jutalmatlan , 
mert az aláírók’ száma már 30on felül van ’s ezek 
mind nyugtalanul várják , hogy nienne'1 előbb bir
tokába juthassanak egy illy becses csőnek. Azon 
honíitársinkat, kik e’ találmánynak hasznát kíván
nák venni, igen czélirányosnak tartjuk e'rtesíteni 
egyszersmind , hogy Plössel épen most van legna
gyobb munkában ’s hogy az e’fele dolog annál job
ban ’s tökéletesben megy , mennél több a’ részve
vő. Legelső munkája a’ bécsi universitas3 physikai 
museumáé; ezen kívül van már 2 más készen, 
mindkettő tökéletes. Az aláírók közt vágynak: 
János főhg, a’ bécsi tud. Egyetem, a’ bécsi csilla
gász-intézet, a’ dorpáti égvizsgálóság, statustaná
csos Schuhmacher Altonában , Mittrowszky gróf, 
Buch Leopold Berlinben, gr. Teleki Imre ’s t. Azon 
csövek’ tárgy-üvege (mellyeket Plössel minden te
kintetben legalkalmasbaknak tart} 26'" (vonal =  
Linie}, a’ cső’ hossza 22" (hüvelyk}. Van mellette 
2 földi 39 és 55 ’s 2 égi üveg 45 és 70 nagyítás
sal; az egész csinos réz-álláson (stative} ’s hozzá 
való ládikában. Azonban nagyobbakat is felvállal

*y A* különbség az eddigi ’s ezen uj csövek közt az lehet, 
hogy 1.) az ón-üveget (Flintglas) nem épen szükség a’ 
másikkal (crown-üveggel) egybe köszörülni s rakni; 
2.) az ón-üveg kisebb lehet a’ tárgy-üvegnél (Objectiv- 
glas); igy 3 ) következőleg a’ cső kevésbé költséges; 
4.) végre tetemesen rövidebb is, tehát nem olly alkal
matlan, mint az eddigi hosszúk.

készítésre. Ára ezen csőnek 140 pengő forint, te
hát majd fele a közönségeseknek. Azon hazánkfiai, 
kik részt kívánnának venni e’ találmányban ’s ren
deléseket tennének, csak arról gondoskodjanak, 
hogy részökre egy értelmes ember Plösseltől itt a’ 
kész csőt általvenne s innen annak elküldését esz
közlené, hogy igy sértetlenül jussanak rendeltetési 
hely Ökre. ^  ^

D U N A  N E V Ű  GŐZ HA J Ó.
Jul. 16kán délután a’ most épített „Duna“ nevű 

uj gőzhajó, az előbocsátott hirdetés’ következésiben 
176 utassal és 300 mázsa teherrel Florisdorfból elin
dult. Minden hajó vezérlete bizonyos darabon egy 
a vizet ismerő hajókalauzra bizatik ’s e’ Duna-ha- 
jót vezető kalauznak olly jó tanulevelei voltak ’s 
előbbi szolgálatai olly annyira kitünteték, hogy 
megkülönböztetve bízatott reá e’ hajó-vezetés. Az 
elindulás után kevés perczmulva ellebbent a’ hajó a’ 
részvevő számos közönség’ szemei elől. Odajutván, 
hol a’ Duna több ágra oszlik, a’ hajókalauz, az 
előbb megállapított ’s természetes lobaui ág helyett, 
az úgy nevezett fekete czölönki szakadékba eve
zett. A’ kapitány megütközvén, azonnal az utasok’ 
jelenlétében rá kiáltott: hajtana a’ lobaui duna- 
ágba; a’ kalauz azonban vitatta, hogy mivel elég 
mélységű vize van, azért választ rövidebb utat. 
De alig múlt néhány pillanat e l, a’ hajó Kaiser- 
Ebersdorf’ szomszédjában egy fövénvtorlatra buk
kanva leült ’s egyedül a’ kapitány’ gondosságának, 
ki a’ nem igazi útnak észrevette után, azonnal 
mérséklő a’ hajó’ sebességét, köszönhetni a’ hajó 
nem olly nagy megfeneklését. Míg a’ hajó’ fölleb- 
bentése're szolgáló szokott módokat minden siker 
nélkül próbálgaták, elalkonyodott. 17kén reggeli 
8 órakor kapta hirét az igazgatás e’ történetnek 
azon kérelemmel, hogy a’ leghathatósabb segédesz
közökkel látná-el a’ fenakadtakat. Feldmüller Má
tyás polg. hajósmester ur vala szíves azonnal fel
szólításunkra három hajó-fogat-lovat rendelésünkre 
előállítani, mellyek minden kívántatokkal hajóra 
szállítva már 11 órakor rendeltetésök helyén vol
tának. E’ 64 lónak ’s a’ vontató számos embernek 
erőködése egész nap foganatlan volt. De mivel már 
előre megtörtént a’ gondoskodás , hogy azon eset
re , ha nem bírnák eszközleni a’ lovak, csigák ’s 
műszerek által tétessék lengővé a’ hajó, Fink Fe- 
rencz polg. hajósmester ur volt barátságos kész
séggel műszereit minden készületestül általengedni,
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mellyek éjjel odaszállíttattak ’s igy vala lehetséges 
azokat 18kán reggűlkorán Fink urnák személyes 
közrehatása által munkásságra fogni. E’ szörnyű 
fárasztó munka délutáni 2 óráig tartott, midőn a’ 
4 ujnyira nőtt viz is segédeimül járulván mindezek
hez , a’ hajó lengővé lett. A’ cs. kir. tartományi 
magas kormány a’ cs. kir. vízépítő tisztségnek meg- 
engedé e’ gőzhajózási igazgatást minden szükséges 
kívántatokkal ellátni, hasonló készségű segédet 
nyertünk a’ cs. k. fő hajótisztségtől is. Ezen össze- 
hatással vala lehetséges a’ hajót, melly alkalmasint 
1600 mázsányit nyom, egy fövénytorlattól meg
szabadítani, mellynél bajosabbat bajos találhatni. 
Az Igazgatás kívánja, hogy a’ hajókalauz, minded
dig megfoghatatlan tettéről számoljon. Még 16ka’ 
éjjelén egyes utasok, saját kívánságukra, partra 
szállíttattak, nagyobb részük azonban a’ hajón ma
radt ’s nevezetes számuk’ ellenére sem történt leg
kisebb zavar is ; a’ szépnem főkép bámulásra mél- 
tólag türé a’ zordon zivataros éj kellemetlenségit. 
A’ hajókapitány Andrews J. ur, ki a’ társaság’ ke- 
letkezte óta annak teljes bizodalmát bírja, meg
tartotta e’ kietlen helyzetben is a’ tisztköréhez 
mellőzhetlenül szükséges nyugalmat ’s lecsilapította 
ezáltal azon kevés torzaszkodót i s , kik t. i. kivá- 
natikat nem hajlottanak a’ lehetséggel párosítani. 
Az igazgatás ennélfogva teljesíti kötelességét, az 
ezen hazai uj vállalathoz olly szives részvéttel vi
seltető tisztes közönség iránt, e’ történetnek valódi 
közlése által ’s örvendve jelenti, hogy e’ gyárhe
lyéből alig szabadult hajón legkisebb kár se tör
tént ’s ennélfogva rendkívüli próbáját adá szilárd 
építtetésének, mivel e’ zátonytól szabaditás’ esz
közeit csakugyan a’ legkeményebbek közé számlál
hatni. Még egy kedves tiszte van az Igazgatóság
nak hátra, t. i. az egész társaság’ nevében az illető 
Hatóságoknak ’s minden emberbarátnak, mellyek 
illy kedvetlen állapotban olly hathatósan gyámolíták, 
legszivesb háláját jelenteni. Mind azon személyek, 
kiket utjok’ folytatásában ezen eset gátolt, kéretnek, 
méltóztassanak utijegyöknek visszatérítése mellett 
fizetett hajódijokat altalvenni. — A’ Duna gőzhajó 
21 kén reggeli 8 órakor Bécsből 106 utassal’s előbbi 
terhével megindulván 11 órakor ( ’s igy 3 óra alatt) 
szerencsésen Pozsonyba ért, hol a’ tartós eső el- 
lenére-is közeledési jeladásira tömérdek nép tódult 
a’ partra ’s a’ hajó’ szakadatlan látogatása nyilvá-

nyos tanú, hogy Pozsony is hasonló meleg rész
véttel viseltetik minden hasznos vállalat iránt. Az 
auszt. dunai első gőzhajózási társaság Igazgatása. 
Puthon Iván báró. Benvenuti J. B. — Pozsonybul, 
mint múlt hírlapunk előadá, másnap 13 óra alatt 
juta le hozzánk keresztanyja’ hátán a’ Duna.

H E R A K L I T U S Z I  CS E P P.
Késő őszi napon, egy esős szüret’ alkalmával 

találkozám Hegyalján egy szegény fuvarossal, 
ki a’ mélyen fölázott tapadó nyirokban alig czam- 
mogó sovány apró lovait sűrű páholásival izgatá 
tovább haladásra. — „Ne bántsd, jámbor ! — meg
szólnám — „hiszen látod magad, hogy a’ fölra
kott tereh lovaid’ csekély erejét fölülmúlja illy 
rósz útban.“ — „Igaz uram! — viszonzá búsan a’ 
szegény paraszt — a’ tereh súlyos szekeremen, lo
vaim gyöngék és éhesek, kerekim kenetlenek, — 
a’ sár mély és sűrű; de nekem bár mi lassan is 
csak haladnom kell, mert a’ többiek messze hátra 
hagytak már.44 — E’ találkozás óta megszűntein 
zúgolódni a’ magyar literatura’ lassú előhaladása 
ellen. Sxtel hart.

A N E K D O T Á K .
Egy díszes ebédkörben, hol számos asszony- 

’s férfi-vendég vala jelen, szóba jött az is, hogy 
ez ’s e’ főrangú személy több érdemkereszttel bir. 
„De — úgymond egy elmés férj — van neki egy 
k e r e s z t j e ,  jelesül a’ legnagyobb, mellyet ő nem 
érdemel.44 — „Ah dehogy nem, dehogy van44 zugának 
különösen a’ szépnem ’s boszonkodva bámulák az 
igazmondót mindaddig, mig az igen könnyű talányt 
megfejté, t.i. hogy f e l e s é g e  is van. Eudrtfy.

Egy ujoncz táblabiró valamelly casino’ bezá
ratásáról hallván szóvitát, a’ csendbiztost imígy 
szólítá-meg: „ugyan mi ember az a’ casino, kit 
bezártak? én nem ismerem, nemde Uraságod fog- 
ta-meg?44 k . J.

R E J T E T T S Z Ó .
Gyermek feje, kártya lába 

Tészen egy szép egészet,
Mellynek reggel akkor rirad,

11a itt a' napenyészet;
Vele minden ur és szolga 

Hosszabbítja nappalát,
Vagy mellette ált-dolgozza 

A’ homályos éjszakát.
Badict I tt tán.

Az 59dik számbeli rejtettszó: Gáts .

Szerkezteti He 1 mec z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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SÜKEI »S A’ BUKARESTI MAGYAROK.
Több század óta, részint az előbbi török há

borúk' alkalmival, részint vándorlás által, több 
Magyar jutott el Nagy-Oláhországba, kik egyen
ként apróbb mezővárosokba 's főleg Bukarestbe te- 
lepűltek-meg, a’ nélkül) hogy hosszabb ideig 
templom ’s tanitó-intézetek’ hijánya m iatt, val
lásukat ’s nemzetiségüket gyakorolhatták ’s nyel
vüket terjeszthettek volna, egyedül csak minden
napi élelmükről gondoskodván ; ezekhez járultak 
me'g 1692ben llákóczynak a* török-földre futása által 
újra néhányan , kik az előbbiekkel kezet fogván , 
az említett helyzetben maradtak. Történt azonban, 
hogy O Exc-ja Szentkereszti general, Erdélyország’ 
hadi alkormányzója, azoknak árva sorsukat meg
tudván, e’ hirt tübbekkel-is közlötte; ugyan e’ 
forrásból esett értésire 1815ben S í i ké i  I mr e  re
formátus prédikátor urnák is, ki Erdélyben szüle
tett ’s növekedett igaz honfivá és — hogy tettei 
után ítéljem ’s nevezzem — valóságos apostoli 
követté. Ezen érdemes urat, noha nevére, mint 
tudom, a’ két magyar haza, előtt nem egészen ide
gen, kötelességemnek tartom, mint 14 év óta min
den , eddig általa végrehajtott czélainak szemta- 
núja, közelebbről is a’ nemes honfiakkal megös- 
mértetni ’s róla némelly vonásokat részrehajlás 
nélkül itt közleni, mellyekből férfiúi csüggedet- 
lensége — sokszor a’ legnagyobb ínségekkel lévén 
küzdésben — csodálatig kitetszék. — O tehát mint 
feljebb említem , ez elhagyatott Magyarok’ sorsát 
megtudván, azonnal arra tökélé magát, hogy őket 
fölkeresse; ’s e’ szándékát a’ Gondviselés annyira 
segíté-elő, hogy már 1815ben köztük teremhetett 
’s árva sorsukat, mellyben vigasztalás nélkül eped- 
tek, szivére vevén, nálok maradott azon szent czél- 
la l, hogy az árvák’ pásztora légyen, őket a köz
tük elhatalmazható korcsosulástól megmentse ’s 
nemzetiségüket az idegen éghajlat ’s idegen kor
mány alatt is, édes anyjának a magyar honnak 
megtartsa. Magyar nyelven kezdé azonnal hirdetni 
az Isten’ igéjét, mellyre a környékben szállongott 
egyes hivek-is Bukarestbe vonultak és számuk össze- 
leg 1817ben mintegy 200ig terjedhete. Ámde most se
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kormánytól nem volt még engedelem templomot 
állíthatni, se pénz az epitesre, sót még annyi költ
ség se, hogy lelki pásztort fizethessen ; azonban az 
engedelem csakhamar megjött azon föltétellel, hogy 
a toronyra kereszt tétessék. így indult-meg Síikéi 
ur 1818ban Erdélybe, hogy a’ szent czél’ eszköz- 
letére, egyes nagyszivü honfiak’ segedelelmit kér
je s adakozásikbol még ugyanazon évben megvé
tetett a’ telek , mellyen most az egyház , pásztor
iak (parochia) 's temetkezőhely áll ; 1820ban meg
látogató Magyarország’ egy részét, innen némelly 
nagylelkű honfi’ segedelmezésiből, valamint a’ Kon
stantinápolyban tartózkodott európai nagy (jelesül 
az ausztriai, angol, porosz, hollandi és svéd) hatal
mak’ képviselőinek adakozásikbol már 1821 végével, 
az egyház annyira elkészült, hogy abban az isteni 
tisztelet gyakoroltathaték. Az akkoron még ural
kodó vajda Suzzo Gergely kiküldöttséget rendelt, 
melly a' templom’ mibenlétéről’s az abban mimódon 
tartandó isteni szolgálatról tudósítást adjon ’s ér
tésire esvén, hogy az egyházban se oltár , se kép, 
kérdezé: benne kit imádnának ? mellyre a’ pásztor 
azt feleié, hogy elegendő pénzük nem lévén oltárt 
állíthatni, szegény híveinek szivükben kell hordozni 
a’ Mindenhatót ; a’ nagylelkű vajda erre azonnal 
6 adófizetőt (Skutelnik) ajándékozott azon meg
jegyzéssel , hogy oltár az Isten’ képével a’ tem
plomban elkerülhetetlen, mivel némelly hívek más 
érzéssel is jelenhetnek-meg], azért tűnjön mindjárt 
beléptekor mindenkinek szemébe czélja ottlétének. 
Hasonló ajándékokkal segíté több Ízben e' keresz
tyén közönséget Gyka Gergely az utána követke
zett uralkodó herczeg ’s igy az innen származott 
jövedelem évenként mintegy 700 pengő forintot tőn. 
Milly nagy ’s példás ön-elszánással védelmező Síi
kéi ur a’ még kerites nélkül volt egyházat 1 S22ben 
a’ törökök’ pusztító kezeitől, el nem hallgathatom. 
Az alatt, míg sok nevezetes görög és oláh templom 
istállókká változott, ő a’ magáéban szünetlen foly
tató kötelességit; ekkor történt, hogy midőn a' tö
rökök Száva kapitány’ embereivel épen e’ templom 
körül az utczákon csatáznának, egy puska-golyó 
ablakon keresztül az egyházba repült ’s ha e’golyó



véletlenül a’ predikálószék’ párkányában fen nem 
akad, az apostolt örökre m égném ttja ; ennek em
léke most-is látható. Illy szörnyű viszontagságok 
között 10 év alatt még is annyira vitte, hogy az 
egyház és parochia elkészült ’s igy a’ vallás’ gya
korlatára majd semmi sem hibázott. — Súlyosan 
mindazáltal ’s egészen váratlanul látogatá-meg 
1830ban e’ jámbor községet egy uj csapás. — 
Az oroszok, a’ törökökkel viselt háború után, 
Oláhország’ és Havasalföld’ jövedelmei’ elintézteté- 
sibe uj rendszabásokat hozának, minden adózó, 
hogy bérét lefizesse, az ország’ kincstárához uta
sitatott ’s igy minden közönséges intézetek, vala
mint egyes személyek is , kik illy dotatióval bír
tak , elveszték azt; ’s igy járt Sükei ur is. Azon
ban sok kérelme után még is megnyerte, hogy a’ 
700 pengő forint jövedelem helyett 200at mint bi
zonyos évbeli fizetést az oláhországi divántól húz
hasson. Tavaly Bukarestben létemkor meglátoga- 
tám ő t; a’ templomot igen jó állapotban leiéin, ben
ne egy díszes oltár az utolsó vacsora’ képével, egy 
szép ’s nem csekély értékű orgona, prédikálószék, 
továbbá a’ lelkész-lak tűntek szemembe; bámulá
som’ nem titkolhatván , hogy semmiből annyi léte
sült, dicséretekre fakadtam, de szomorún válaszoló 
Sükei ur , hogy a’ legszükségesb még hátra van; 
t. i. fájdalmas azon gondolat neki, hogy most, midőn 
a’ magyar honban a’ nemzetiség 's a’ nyelv fokon
ként emelkedik, ezenügyekezetben vissza kell ma- 
radniok. Azért végső erejét még egy nemzeti osko
la-felállításra szándékozik fordítani, mellyben 
mind a’ három vallásu magyar nevendékek a’ szük
séges tudományokat magyar nyelven tanulnák. E’ 
végre látogatá-meg múlt év’ folytával már Smyrna 
városát, hogy ott az európai nagy hatalmak’ kép- 
viselőjit segédeimért megkérje, de Ibrahim basa’ 
táborának előnyomulta által az említett várost olly 
helyzetben találó, melly miatt hosszú ’s fáradsá
gos útja csak igen csekély sikerű lehete. Most 
hozzánk jött ’s a’ nagyszivü magyar honfiakban 
reményi czéljának eszközletére kegyes és hő buz
galom számos pártfogókat. Mit is tiszta szívből 
óhajt neki minden igaz Magyar. Léding Sándor.

A’ K Ö D - R É M. (Folytatás.)
,,A’ kapitány’ halála után én vevém ált a’ ve

zérletet; ’s mivel hihetőnek látszék, hogy a’ szél
vész az eltűnt kereskedőhajókat a’ sumatrai part
hoz sodorta, tehát eltökélém utunkat e’ tájfelé

venni, mit az egész hajósnép köz tetszéssel foga
dott. De az éhség minket már olly igen ellankasz- 
ta , hogy a’ parthoz-érhetés’ reménye mindinkább 
enyészett ’s mindenkit a’ kétségbeesés’ szörnyű ér
zelme kezde megszállni. Bármilly szűkén ’s gazdál
kodva bántunk a’ csekély maradék-élelemmel, ir
tózva láttuk, hogy azzal még legfeljebb egy napig 
érjük be; pedig a’ legközelebbi part is milly mesz- 
sze volt! azt öt, hat nap előtt a’ legkedvezőbb szél 
mellett sem vélhetők elérni. Nehéz szívvel nézém 
a’ hajónak járását, melly a’ gyöngéd szellőnél hal
kan lejt vala a’ tengeren. En egymagám tartózko- 
dáin még a’ hajó-tetőn. Midőn a’ nap leáldozott, 
titokrejtő jós arcczal közelgett hozzám Tomkins ’s 
lassudan imezt súgta: „Hadnagy, a’ mi dolgunk 
rosszul á l l ; a’ Minerva rövid idő múlva a' nyilt 
tengerre fog hajtatni. Nem vévé Kegyed a’ fojtó 
hőséget észre? Nézze csak, mint csappannak ’s es
nek össze a’ vitorlák ! Oda minden jobb remény, egy 
általányos szélcsönd fog következni és sok napiglan 
tartani.“ — „Tomkins — felelék — te már teg
nap szélszünetet jósolál, meglehet hogy igazat 
szólsz; de lemondjunk-e azért minden reményről? 
nem kedvezhet-e legalább annyiban a’ szerencse, 
hogy egy halat vagy tengerimadarat fogjunk ? nem 
talalkozhatunk-e még véletlenül egy hajóval, melly 
bennünket e’ nagy Ínségből kiragad ?“ — „Sir — 
válaszolt Tomkins elkomorult arcczal — ne vegye 
rósz névén , ha úgy szólok mint szivemen fekszik. 
Én nem tartozom azon emberek’ sorába , kiket éle- 
lemhijány zúgolódni készt; ne higye Sir, hogy en
gem egy megürült éléskamara elgyávíthat. Nem, 
nem, a’ vén Tomkins e’ szükségekkel már sokszor 
küzdött ’s azért tűrésben edzett hajóslelkét illy ba
ják nem csüggeszthetik. Hanem — folytató szavait — 
hajónkra egy rémvendég jö tt , melly mindenkor a’ 
közelgő végveszélynek csalhatlan hírnöke. Semmit 
sem lát Sir? Nem vesz valamit a’ hajótetőn észre, 
a’ mi nem oda tartozik? — S t! — épen most moz
dul!“ — Es most látóm, hogy az estiköd, csudá- 
san alakulva — a’ hajótető’ egyik pontján össze- 
huzódott. „Hogyan Tomkins — mondám némileg 
gunyhangon — ’s a’ te aggodalmidra nem szolgál 
nyomosabb ok, mint ezen estiködbői eredt torz lát
vány? — Hisz illy öreg hajósember tudhatná, hogy 
a’ tengeren illyes köd gyakran mutatkozik, a’ nélkül 
hogy rosszat jelentsen.“ — „Természet szerint — 
szólt düminögve az öreg matróz — nem nevethet-
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ne-e minden bnjós-ujoncz bízvást orrom alá, ba Il
lyést nem tudnék ? De uram a’ köd és köd között 
különbség van ; ’s egy köd ezen tengeren ’s illy 
alakzatban valami egészen más, mint egy közönsé
ges estiköd. Semmit sem hallott még Sir az úgy 
nevezett Ködrémről?“ — En fejemet tagadólag for- 
gatáin. „Jó! — folytató Tomkins — én tehát el
beszélem Kegyednek, a’ mit e’ Rém felől öreg ha
jósaktól , kik ugyan ezen tengeren gyakran meg
fordultak, hallottam. E’ Rémnek a’ szeleken’s élel
men nincs ugyan hatalma, de van a’ hajósnépen. 
O a’ kormányon foglal helyet ’s a’ hajót vezeti, 
hová neki tetszik. Illy rém minden pillanattal na
gyobb termetté nő; eleinte a’ kormánytól csak né
hány lépésre távozik, majd ismét oda visszatér ’s 
minden lépéssel, mellyet előre tesz, uj martalékot 
vet a’ halálnak; de ha már a’ hajó’ másik végét is 
elérte , akkor minden elveszett ’s a’ Rém a’ hajót 
vagy sziklához viszi vagy Örvénybe sülyeszti.“ — 
Az öreg Tomkins’ elbeszélése olly ízetlennek tet- 
szék előttem, hogy kevésbé szomorú körülmények 
közt rajta édesen kaczagtam volna. ,,Tomkins! — 
mondám ’s indulék egyszersmind a’ hajóterembe — 
én nem félek a’ te rémedtől; minket már elég va
lóságos rósz fenyeget’* nincs szükség magunkat még 
aggregékkel, vénasszony-mondákkal is ijesztgetni.“ 
„Jó, jó, hisz fogunk erről még többet is látni’s tapasz
talni“ dörmögé a’ vén hajós, midőn őt elhagyóm.

Eleiem* hijánya ’s a’ hajófedélen töltött hu
zamos őrködés tagjaim’ rendkívül elbágyaszták ’s 
én csakhamar mély álomba merültem. Éjféltájon 
fektémből iszonyú zajgás riaszta-fel ; a’ hajófedél
ről vad kiáltozást, kardcsörgést ’s pisztolylövéseket 
hallék. Tüstént az ajtóhoz rohantam *s ezt legna
gyobb zavarodásomra zártan leiéin. Ez czimborák’ 
gazsága , gondolám azonnal. En kiáltám a’ hajós
mestert , a’ kormányost, az öreg Tomkinst; senki 
sem válaszolt. Most a’ terem-ablakhoz futottam ’s 
figyelek: a’ lárma, mint észrevevém, a’ főhág
csón vala. En kisütém pisztolyom’, de senki sem 
látszott reám ügyelni. Majd egy egész óra folyt-le, 
míg a’ vad zaj csilapult. Ekkor hallóm a’ hajós
mestert harsány torokkal kiáltozni: Add-meg ma
gad’ pokolhad! vagy — valamint Isten él! — a’ 
puskaporos boltba lövök ’s mindnyájunkat légbe 
röpítem.“ E’ fenyegetés jó hatású volt, mert csak
hamar a’ kormányosnak imez szavát haliam : „Hah! 
úgy , úgy öregem! és most megkötözöm a’ gazokat,

hogy vér feccsenjen körmeikből. Te pedig Tomkins
— folytató a’ kormányos — menj most, bocsásd- 
ki a’ hadnagyot, kit e’ gaz czimborák bezártak.“
— Néhány pillanat múlva a’ teremajtó felnyílt ’s 
Tomkins belépett; ő tudtomra adá, hogy a’ hajós
legénység az éléskamarát feltörte ’s abból mindent 
mi még ott volt, vad haramia-kénnyel kiragado
zott. Néhányan közülök aztán összebeszéltek, hogy 
a’ terem-ajtót bezárják ’s a’ hajót bocsássák a’ vak 
sors kényére. A’ ragadozott eleséget a’ hajótetőre vi- 
vék, de itt a’ gazok váratlan akadályra buktak. A’ 
legénység’ egy része , melly e’ gálád csinyban nem 
akart osztozni, őket megtámadó ’s erre egy szi
laj, mérges harcz kezdődött. Ezen időközben néhány 
lázadó az élelem-neműt titkon egy kompba takarí
tó ’s imigy a’ tengeren eleveztek, követék őket 
mind azok, kik a’ híven maradt legénységen keresz
tül magoknak még utat nyithattak. így illantak-el 
mindnyájan a’ czimborák, kivevén négyet, kik a’ 
teremajtóhoz mint őrök valónak állítva. En rögtön 
lámpákat függeszteték-ki ’s löveték néhányszor a’ 
gyáva gazok után, de siker nélkül; ők a’ sötétben 
csakhamar elenyésztek. A’ főhágcsón néhány holtra 
’s keményen sebzettre akadtunk; az elsőket a’ ten
gerbe sülyesztők ’s imezeket bekötöztük. A’ mi 
állapotunk most valóban igen szomorú és szénásra 
méltó volt.

Midőn hajnalkor szorongó kebellel a’ hajótetőn 
állék ’s a’ végetlen tengersíkra , mellyet leggyön
gébb fuvalom se rezgetett, merednének szemeim, 
ismét hozzám jőve Tomkins ’s monda: „INo's Sir,  
Kegyed nevetett tegnap, midőn mondám, hogy a' 
Ködrém meg fogja Minervát látogatni; úgy hiszem, 
Kegyed most az öreg Tomkinst nem nézendi már 
olly embernek, kinek agyában üres mondák ’s hol
mi vénasszonymesék rajoznak.“ — Es én valóban 
újra láték valamit a’ kormányon mozdulatlan ál- 
lani, — valamit, melly egy nagy, izmos férfihoz 
hasonlíta. A’ nélkül, hogy Tomkinsnak csak egy 
szóval is felelnék, gyorsan léptetek a’ rendes lát
ványfelé,  de mennél közelebb jövék hozzá, alakja 
annál homályosb ’s oszlékonyabb lón. Midőn azon 
helyre értem, hol a’ phantom állott, már végkép 
elenyészett; de mihelyt távozóm tő le, már ismét 
megjelent ’s egy vén matróznak alakját görbült 
helyzetben vevé-föl. „Lássa Sir monda Tom
kins — a’ Rém napnyugotra dús martaléknak örül, 
azért láthatni őt olly tisztán. O veszi majd által
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fi* hajó’ vezérletet, e's talán hosszú időre.“ — Én 
nem tudtam, mit véljek a’ dologról; de mivel épen 
a’ hajóterembe híttak-le, hol két legény halálos 
sebben fekütt, keményen meghagyám Tomkinsnak, 
hogy e’ tárgyról a’ hajón egy léleknek se szóljon, 
különben a’ hajósnépből egyet sem lehetett volna 
rá bírni, hogy a’ kormányra menjen. En mind a’ 
két sebhedtet vég vonaglásiban lelém. Ugyanez- 
nap még négy legény holt-meg ’s éjfél körül a’ 
Minerván már csak tizenkét élő ember volt. — — 
Midőn az utolsó holttestet a’ tengerbe bocsátók, 
futólag oda pillanték a’ kormányra ’s a’ Rémet nem 
láthatám. Tomkins, ki mellettem állott, halk szó
val súgta, hogy a’ Rém alkony felé viszont megje- 
lenend ’s még tisztább alakban fog mutatkozni, mint 
eddig. Midőn a’ holtaknak a’ végtiszteletet megad
tuk és szerencsétlen embereim a’ hajótetőt elha
gyók, hogy a’ fojtó hőség ellen menedéket keres
senek, én — állapotunk felől gyászos gondolatokba 
sülyedve — egy magam maradtam még hátra; leg
gyöngébb szellet vagy lebel sem hűté a’ tüzes hő
séget , az égbolton csak egy csillag sem láttató 
vidor rezge fényét. Hajónk egy oldalról másikra 
hajlongott ’s a’ kormány rajta elveszté minden ha
talmát. Én kiosztám legényim közt a’ végső mara
dék-élelmet, magamnak semmit sem tartván-meg. 
Tomkins maradt mindnyája közül még némileg 
erős és béketürő.

Mihelyt a’ sovány falatokat kiosztottam, visz- 
szatérék a’ hajótetőre. Itt találám Cynthiot az én 
kutyámat, melly engem alig pillantott vala meg, 
kétes léptekkel a’ kormány felé húzta magát, sze
meit merően bizonyos helyre szegzé ’s elkezdett 
vonitni. Szomorúit szívvel szólitám a’ hű állatot 
magamhoz „Cynthio , mondák, te uradat sok évig 
híven szolgáltad ’s most saját kezétől kell halált 
szenvedned.“ Le nem írhatom, mit érzék ; pisztolyt 
ragadtam ’s a’ lövést mély hörgés váltá-fel; azután 
csakhamar csöndesség lön. A’ lövés az egész ha
jósnépet a’ tetőre gyüjté. Mély sóhajtással adóm 
alt a’ kutyát szegény emberimnek. Nem sokára la
koma készült a’ szegény állat’ húsából ’s mindnyá
jan köszönék ez áldozatot. Midőn Tomkins ismét 
a’ tetőre jött, hozzám közelgve igy szólott: „Sir, 
Kegyed nemesszivü férfi, embereiért semmit sem 
kiméi.“ — „Még eddig — válaszolóm — erre nem 
volt alkalmam; én csak azt tevém , a’ mit te is jó

Tomkins, helyemben bizonyosan megtettél volna ; 
mert meg vagyok győződve, hogy melledben be
csületes szív ver.“ — „De én még is — felele 
Tomkins — a’ kutyát más időre kíméltem volna 
meg; mert a’ rosznak még nincs vége.“

(Vége következik.)

K Ü L Ö N F É L E .
A’ v a r j ú  és a’ k á n y a .  (S. Cs. S.) Harsány

károgások közt röppent-föl a’ szekéruton csemegéző 
varjú egy közel fán tanyázó madár csoporthoz; ’s 
fűladozva panaszlá szárnyas rokoninak: — mi veszély 
környezi földszint becses é letét; mint vette őt 
irányba az irigy vadász gyilkos fegyverével. — 
„Gyáva! — igy kurholá-meg egy sokat tapasztalt 
kánya a’ seregből, — te lehetsz-é hiú azt vélni, 
hogy egy vadász reád vesztegetné töltését ?“ „Mit ? 
— felel önhitten a’ lihegve panaszkodó, — hát 
nem tudod, hogy a* megyétől jutalom van téve fe
jemre ?“ „Ha úgy van barátom ! — mond a’ ká
nya, — féltsd fejedet a’ paraszt fiú’ csappantyújá
tól és fanyilától, ne vadász’ fegyverétől. — Hit
vány martalék nem diadal, hanem gyalázat erősnek.“

„Jó, — mind jó és szép saját nemében ! — mon
dó minap egy lelkes ur egy fiatal képirónak, ki 
műdarabjait amannak rendre mutogató, — csakhogy 
miért fest Kegyed mindig szőlőt meg baraczkot, 
almát és dinnyét minden darab vászonra , mit kezé
be kaphat?“ — „Mert éhezem“ — felel a’ jámbor 
művész. Steel Imre.

Egy borozó társaságban anekdotáztak az iszá- 
kosakrul. Többek közt mondó valaki, hogy bizonyos 
kancsóvitéz a’ kupából egy számára belökött egeret 
ivott-ineg ’s azt még is csak szőlőmagnak vélé. 
„No már az lehetlen“ mondó kaczajjal a’ többi. 
„De bizony lehet — kiáltá a’ mellettük ténfergő 
együgyű fiúcska elmésen — mert minap is beszél
ték, hogy egy ember a’ debreczeni vásárkor két 
ökrét itta-meg.“ Szaóó Józief.

R E J T E T T S Z Ó .
Két szótagból állok, emberek üldöznek;
Rólam országunkban várost is neveznek.
Végtagom a’ földben terem , megfizeted.
Két tagom’, ha kapod , étvággyal eheted.

Bútthy Józief.
A’ GOdik számbeli rejtettszó : G y e r t y a .  * 15 16

T o v á b b i  h ú z á s o k  a ’ s c h a c h j á t é k b a n .
15) Fekete király E. 8. — F. 8.
16) Fejér ló F. 3. — H. 4.

Fekete paraszt G. 7. — G. 5.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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MINŐKNEK ÓHAJTANÁM A’ NÉPISKOLÁKAT.
Hálás szívvel vette a’ haza M. ur’ ajánlását, 

mellyel 6 a’ népiskolák’ ’s különösen a’ falusi kez
dő-iskolák’ számára Íratandó jó kézikönyvet meg
jutalmazni ígérte, és a’ m. t. Társaság’ azon kész
ségét, mellyel M. ur' hozzá intézett felszólító aján
lását nem csak elfogadta, hanem még részéről-is 
adandó jutalommal öregbítette. En részemről e’ no- 
meslelkü ajánlásoknak szebb jutalmat nem óhajtha
tok, mintha olly könyvet juttatnak létre, mclly 
a’ felette fontos tárgynak — a’ népoktatásnak — 
meg fog felelni. Külföldön sem csekély figyelmet 
fordítanak erre. Ügyekezctt ’s ügyekszik a’ nagy
lelkűség mindenütt, hogy az emberiség’ emelkedé
sét, mellyért olly érzékenyen ver a’ nemes szív,  
a’ nagy néptömegek’ értelmes kifejtésiben ’s kimü- 
velésiben biztosíthassa. E’ dicsőség jut tehát M. 
urnak-is , ki e’ tárgyban jutalmazni első ígérkezett.

Azonban, mielőtt a’ feladott tárgyban íratan
dó munkák a’ dolgozó kezet elhagynák, azt tartom 
nem lesz haszontalan, legalább enn nézetem után 
kifejteni: „minőknek kellene lenni a’ népiskolák
nak ?“ A’ fenn állók’ egy része csak tudós isko
lák’ árnyéka; a’ másik pedig, t. i. a’ népiskolák’ 
al-osztályai — az úgy nevezett triviális iskolák — 
csak rövid ugrás szilaj tudatlanságból az elvont tu
dományosságba. —

Én a’ népiskolákat két külön osztályra ven
ném ’s egyiket falusinak, másikat városinak nevez
ném. A’ falusi három, a’ városi négy v. öt eszten
dőt foglalna-el. — llelső szerkezetüket pedig úgy 
intézném, hogy a’ falusiból a’ városinak negyedik 
osztályába kellene annak lépni, ki falusi iskolák
ban kezdvén tanulását, azt tovább-is óhajtaná foly
tatni. Falusi népiskolának minden faluban kellene 
lenni, városinak minden városban, mezővárosban, 
melly ötezer lakossal bír, vagy olly iskolát felál- 
lítni képes volna. Ezen két nemű népiskolát a l só  
n é p i s k o l á k n a k  nevezném. — Illy alsó népis
kolákból lehetne azután a’ f e l s ő  n é p i s k o l á k -  
b a jutni, mellyekre ismét négy esztendőt szánnék. 
Tárgyak itt ugyanazon tudományok lennének, mel- 
lyek’ elemeit az alsó iskolákban már tanulták; de

itt azokat bővebben ’s az általányos életre alkal
mazva hallanák. Ezen felső népiskolákat tárgyas 
(realj iskoláknak is nevezik. Illyenek csak gazda
gabb várasokban lehetnének; falukon ’s kisebb va
rasokban pedig ezek helyett vasárnapi iskolákat 
óhajtanék a’ felserdültek’ számára. — Elmellőzvén 
ezen felső népiskolákat, itten csak az alsókrul aka
rok szólni, millyeknek én azokat óhajtanám; ’s 
minthogy az iskola’ irányát az azt elhagyó tanít
ványban legtökéletesebben láthatni személyítve, el
mondom, mit kívánnék én olly tanítványtól, ki az 
alsó népiskolából ’s különösen a’ városiból kilép, 
mintegy 13—14 esztendős ’s a’ polgári életbe ált- 
menni készül. —

Az a n y a n y e l v  az emberedés’ és minden em
beri műveltség legtökéletesb mérlege; anyanyel
vében tehát a kilépő tanítvány olly ügyes legyen, 
hogy gondolatit necsak világosan’s jóhangzólag , 
hanem egyszersmind helyesen ’s illő összefüggés-* 
ben-is közölhesse; anyanyelve’ ösméretében annyi
ra kellett jutnia, hogy necsak a’ szónemekről, ha
nem a’ tételekről és szókötésről-is világos fogalom
mal bírjon; képes legyen nagyobb dolgozatokat 
legkisebb részeire feloldani, a’ fogalmak’ megha
tározásiban jártasnak kell lennie; — tudn ia kell 
a’ nem igen finom atyafiságu fogalmakat elkülö- 
nítni, a’ többjelentésüek’ külön jelentésit kimu
tatni , a’ képes szólásokat ’s metaphorákat érteni 
’s jelenteni , valamelly gondolatot különfélekép 
kifejezhetni; Ösmernie kell a’ legvelősb példabeszé
deket ’s jeles mondásokat; — a’ népszerzőt érte
nie kell. Elméjének az anyanyelvben vett tárgyas 
oktatás által annyira kifejlettnek, emlékezetének 
annyira gyakorlottnak kell lenni, hogy a’ predi- 
kácziót necsak értse, hanem abban a’ főkérdést al
katrészeivel együtt könnyen felfoghassa ’s meg is 
tarthassa. Az o l v a s á s b a n  olly jártas legyen , 
hogy könnyen, jóhanggal ’s értelmesen olvashas
son, azaz: hogy a’ mit olvas, mind maga, mind 
mások könnyen megérthessék. — Az Í r á s b a n  vi
lágos, szabályos vonásokat kivánoktőlc, és hogy 
gondolatit, egy elbeszélést, vagy leírást nyelv
helyességgel adhasson-elő — élet’ köréből levelet.
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számauast, vagy egyéb kisebb dolgozatot készít
hessen. A' n a g y s á g t u d o m á n y b ó l ,  különö
sen a’ számvetésben a’ számokkal ügyesen tudjon 
bánni ’s a’ nélkül, hogy tanult alkakhoz (formák
hoz} ragaszkodjék, fejével számoljon; a’ szövé- 
nyes feladásokat inkább rekesztések, semmint 
számmázolások által oldja-meg; szóval: a’ polgári 
számvetésnek egy nemében se legyen járatlan. A’ 
r a j z o l á s b a n  szeme és keze olly gyakorlott le
gyen, hogy nem nehéz előrajzokat lerajzolhasson, 
— ’s a’ mi még fontosb: fakat, virágokat, háza
kat, eszközöket, bútorokat ’s a’ t. könnyű fogá
sokban, körvonásikban , szemlátói viszonyban, vi
lágosság és árnyék után fösthessen. — A’ t é r- 
t u d o m á n y b a n  a’ legfontosb tételeket nocsak 
ismérje , de azokat gyakorlása’ tárgyaira , mikor 
szükség, alkalmazni-is értse. Egyenmértéki érzéke 
annyira ébren legyen , hogy a’ hibát ellene azon
nal észrevegye; képes legyen mezőt megbecsülni, 
fölvenni’s alaptervet készilni. — A’ f ö l d l e í r á s 
ból  legközelsőbb környékét ’s lakhelyét teljesen, 
a’ megyét ’s hazát,  meliyben lakik, több tekin
tetben ismérje; a’ fenék’ (Boden}, gyárok’ ’s kéz
müvek’ termékeiben, ugyszinte polgártársai’ kü
lönféle munkássagiban ’s meghívás-módjaiban jár
tás legyen; szóval: hazáját földleirási és törté
neti tekintetben szorosabban ismérje. De azt-is kell 
tudnia, miilyen országok ’s nemzetek környezik 
hazáját és azokhoz iparra ’s kereskedésre nézve 
minő viszonyban áll. — Továbbá a’ t e r m é s z e t 
t u d o m á n y  által ébredjen-fül lelke éles érzékek’ 
segitségivel, ismerje a’ természat’ fő erejeit, azok’ 
halasit ’s törvényit; — hogy a’ tudatlanság’ 
zsibbasztó mámora a‘ babonák’ lelket-ölő világábao
nocsak ne ringathassa , hanem egyszersmind a’ ter
mészetben érzékeny szívvel ’s figyelmes szemmel 
foroghasson. Ebredjen-föl ha-’ájaban a’ mostan- 
korra ’s azt a’ múlttal több tekintetben egybevetni 
vagy megkülüníteni értse. Ennélfogva a’ t ö r t é 
n e t b ő l  azon főváltozásokat tudja, mellyekből 
megérthetni : mikép lön, kivált hazájában, minden 
úgy a mint van? — Lelkében sejdítés támadjon, 
hogy az emberi nem lensőbb kifejtésire szüntelen 
halad. Szellemé magasodjék azon nézetre, hogy 
Isten az emberi nemnek nemcsak az ő korban, ha
nem még most-is mindig nyilatkozik. A’ v a l l á s 
ban odajusson, hogy hite Istenben’s a’ Megvál

tóban rendületlen legyen, hogy az Istenit lelke 
önmagában ’s magán kivül-is mindenütt föllelhes
se ; vallása’ főtanításinak értelmét és szellemét 
felfoghassa; egyháza’ szentségeit ösmérje ’s azok’ 
jelentéseit értse ; a’ sz. írásból annak főtartalmát, 
számos jeles mondást, az evangéliumokat, — a’ 
szokott egyházi éneket ’s azok’ hangjárásit tudja. 
— Végre dallani és énekelni-is. Ösmérje a’ legszebb 
népdalokat ’s azokat eldallani-is képes legyen; — 
hangászi érzése ’s ízlése legalább annyira legyen 
kiművelve, hogy az ordítást daliásnak ’s kivált az 
egyházban, éneklésnek ne higye. —

lilyennek kellene azon ifjúnak lenni, ki jól 
felkészült városi alsó népiskolából a’ polgári élet
be készül lépni. lilyennek óhajtóm tehát a’ népis- 
kolát-is, hogy tanítványát e’ megkívánt ismere
tekkel felruházhassa ’s leiköket a’ por felett Isten
hez emelhesse. Ezen isjnéretekbői könnyű lesz azo
kat kijelelni, mellyek a’ falusi népiskolák’ tárgyait 
tegyék ; tudniillik mindegyik tudományból az élet
ben — a’ közönséges életben hasznaiható elemeket.

Simon Flurent.

A’ VAD HARAMIA-MERÉNYLET.
(Egy Angol után )

Egy fiatal ember, ki több évig haramia volt , 
miután a’ sereg’ feje orozva kivégeztetek, hara
miavezér akara lenni. Ő ujoncz esztendeit becsülete
sen tölté-ki; zordon sors-pályáján az érzéketlen 
szív’, ármánnyal szőtt csínyok’ ’s a’ gálád bőszme
részség’ számos jelét adá; azonban társai közt a’ 
vezértisztségre sok vetélkedője akadt ’s az idő’ kö
rülményei parancsolák a’ haramia-csapatnak, hogy 
a’ vezérválasztásban lehetőségig szemes és elővi
gyázó legyen. A’ jövendő vezérnek olly szívvel 
kelle b írnia, melly az egész csapatban legvadabb, 
nielly szánakozást nem ismér, szóval: mellyről a’ 
léiekisméret’ szava mint mereven szikláról hidegen 
pattan-vissza. A’ nagyravágyó candidat kinálkozék, 
hogy ő minden, bármi rettentő próbát kiállni kész. 
’>S ekkor czinkos társai közül egy emberszörny azon 
ajánlást teve, hogy menjen-el ama’ faluba, hol 
született ’s ott egy fiatal lyánkát, ki azelőtt ked
vese volt, gyilkoljon-meg. „Legyen úgy“ válaszolt 
a’ vad rém ’s rögtön útra készült, hogy az ördögi 
csínyt végbehajtsa. Midőn a’ faluhoz ért, nem mere 
magát mutatni, mivel latorpályáját itt egy legény
társának meggyilkolásával kezdé ; elrejtezék tehát
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a' falun kívül egy regi kőkút megett *8 így váré- 
be az estvét, mellyen az asszonyok és leányok fe
jőkén rézkupákkal érkeztek a’ kúthoz vizmerités’ 
okáért; kedvese is illyenkor meg szokott rendesen 
a’ vígan csevegő asszonynép közt jelenni. A’ ha
ramia őt a’ rejtekből egy puskagolyóval könnyen 
megölhető vala; de attól tartott, hogy űzőbe vé
tetik ’s ekkor nem maradt volna ideje, hogy dia
dalának véres tanűjelét biztosan elfoglalja ’s ma
gával vigye. Azért csöndesen meghúzta magát, re- 
ménylvén, hogy talán kedve** a’ hazatérők közt 
utolsó leend. Azonban jó angyala ma őrt állott a’ 
leány mellett; ő volt a* első, ki kupáját vízzel 
töltvén azt fejére vette ’s a’ gyalog ösvényen a’ 
faluba vissza ballagott, hová a’ többi is csakhamar 
követé. — Mitevő legyen most ? a’ haramia eltö
kélő, hogy a’ próbát megállja ’s pokoltól sugallt 
szándékát végbehajtja. Egy kis pórgyermek később 
fűtyörészve ment-el a’ kút mellett, a’ haramia fél
retevő fegyverét, nehogy a’ kis vándor megijed
jen *s hozzá lépdelt; ekkor nyájas arcczal kezébe 
adott egy emlékjegyet , mcllyet évek előtt nyakán 
hordozott ’s kedvese igen jól ismert, meghagyó a* 
gyermeknek : vigye azt ezen ’s ezen leánynak a’ 
faluba ’s mondja neki: hogy egy régi jó barátja 
kivan vele egy két szót beszélni. A’ gyermek vevő 
az emlékjegyet ’s egy ezüst pénzdarabot, mellyet 
a’ haramia neki ada ’s miután a’ boldogságos Szűz* 
képe előtt azon fogadást vala kénytelen tenni, hogy 
éjféli egy óra előtt egy léleknek sem szól semmit, 
szaladt a’ faluba. A’ haramia rejtekhelyére vissza
vonult, kezébe vevő töltött fegyverét ’s hiűz sze
mekkel nézgelt a’ falu felé , ha valljon kedvese őt 
nem árulta-e el ’s nem jő-e többed-magával. De a’ 
jó leányka, ki talán őt még gonoszságai mellett 
is szerette ’s oily reményben élt, hogy talán vala- 
melly nyomos szükségben rajta segíthet, vagy ta
lán azt hivő tőle hallhatni, hogy vétkes tetteit 
megbánta ’s megtérőleg kívánkozik szülőhelyére 
vissza , magányosan ballagott a’ kúthoz. Itt ked
vese — a’ vad haramia — szivét keresztül szúrta, 
épen midőn a’ falu’, tornyában esti-imádságra kon- 
dult a’ harang. A’ vad rém levágta fejét a halott
nak, visszatért a’ haram tanyára , hol társai most 
kénytelenek voltak elismérni, hogy illy tett után 
a’ vezérségre senki sem inéltébb, mint ő.

......y-

A’ BAGOLY*  K Ö S Z Ö N E T É  
Somogyi  Csizmazia Sándorhoz,  kérdetlen fe 

l e l e tül  adott i l ly czimü é r t e k e z é s e i t .  
„Tudományos állapotunk.“

Édes Bácsikám!
Megbocsásson merész bizalma megszólításom

ért ! — Tudómén azt,  hogy köztünk semmi vér
rokonság nincsen; mert Bácsikám — mint írja —- 
insurgens v o lt, én pedig egy omladozott várfok’ 
védcsapatjához tartozom. — De hát nincsen-e a’ 
lelkek közt is bizonyos rokonság? — ’s e’ viszony 
nem erősb — nem nemesb — ’s nem szentebb-é a’ 
test- és vér’ kötelinél ? — Ki engemet akár a’ ter
mészeti , akár a’ literaria históriából ismér, ’s a* 
Bácsikám’ t u d o m á n y o s  á l l a p o t u n k  nevű fe
leletét olvasta, nem találhatja-e föl mindjárt 
legelső pillanatra a’ köztünk uralkodó nagy lelki 
rokonságot? — Kár, hogy e’ világ olly nagy, — 
olly népes ’s mi illy későn találkozhatánk ! E’ késő 
szerencsét is pedig köszönhetem tudós pályámnak , 
mire unalmamból csak minap indulék, mellyen Bá- 
csikám már olly régóta izzad. — Szertelen hálával 
köszönöm a’ jelentésemre irt remek á 11 a p o to t ! 
Kérkedés nélkül legyen mondva: igen sok jeles 
darab érkezett első felszólalásom óta — a’ két 
magyar honból redactiómhoz ; de olly tervemnek 
pontban megfelelő , — olly nevemhez illő ’s dicső 
czélomhoz méltó, mint a’ Bácsikéin’ keserves érte
kezése, csak egyetlen egy sem. Csupán azt fájla
lom, ho^y bölcs irányzata ’s ohajtasa szerint, _
h o g y  t. i. g y ű j t e m é n y e m b e n  b é v e z e t é 
s ü l  s z o l g á l j o n ,  — a’ köztünk eddig volt si. 
ralmas isméretlenség miatt, — már nem használ
hatom. — Ezer örömmel fölveszem mindazáltal és 
mint nekem szánttat ujonta nyomatom ; — még pe
dig — hogy annál szembetűnőbb legyen, _ goth
betűkkel. — Báesikámnak e’ remekéből alkalmat 
vettem tervem’ igazítására is. — Már ezután élet
irataikat is közlendem a’ folyó-irásomba szerkesztett 
tömött munkák’ authorainak, és már ezek közt 
csakugyan a’ Bácsikámé fog első helyen fényelge- 
n i, csak arra kérem, irja-meg azt körülményes
ben, mert — mint másoktól haliam, — sok és 
nagy változásokat kihagyott belőle. — Ugyan hol 
tudott olly sok szépet összetanulni édes Bácsikéin ! 
Mintha minden gondolatit saját begyemből szedte 
volna-ki, olly szép, olly meglepő pontról pontra az
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egész á l l a p o t !  Fölséges Ötlet már maga az ér
tekezés’ első irányzata : „felelet — minden megelő
ző kérdés nélkül“ ! — Hát még a’ czím és tartalom 
közti gyönyörű contraszt! — T u d o m á n y o s  ál 
l a p o t u n k :  kesergő életirat epés panaszszal vé
gig öntve! — Furcsa, — ’s még eddig példátlan 
eredeti fortély, mit Bácsikéin e’ munkájával olly 
ellenirányosan akar kivinni, mint a’ kancsal ács, 
ki nem oda vág,  hova néz; — sikolt és duhog , 
mintha bántották volna, hogy a’ világ’ aluszékony 
ügyeimét magára lármázza! — Ennem is tudom: az 
a’ szánakozás, meg az a’ könyörület úgy kimentek mó
diból; most az ember torkaszakadtával is majd alig 
bir egy kis segélyt ki hízelkedni gazdaginktól. — El
követett már Bácsikéin is mindent sorsa enyhítésére, 
valamit csak keresztyén halandó elkövethet, az insur- 
rectiótól sőt Dentumogerektől fogva a’ körnégyszö- 
gítéseig. De mind hijában! „az ősi Duna’ partján 
nincs fül a’ hallásra“ mintáz á l l a p o t  9dik lap
ján álló jegyzésben sopánykodik. — Biz’ a’ T em
se — S e q u a n a ’ partján csak ugyan különb füleket 
találna Bácsikéin ’s már azóta két kézzel markász- 
na a’ tonna aranyban. — O ! mint sajnálom — 
édes n y e l v ’ m é l y s é g é b e  b o c s á t k o z o t t  
Bácsikéin ! hogy azt a’ 220 v. ez. forint áru pél
dányt takarónak használta-fel a’ kemény szívű fű
szer-árus ! — Már ezután ne tegyen illy hasztalan 
költségeket; küldje egyenest hozzám minden kéz
iratban v a l ó  l é v ő  munkáit, u. m. útmutatását 
a’ magyar iratok’ készítésére (mellynek mutató
táblája az á 11 a p o tban legkeményebb feleletül 
szolgál Sz. Imre szerkezőmnek); Cicero’ élet iratát; 
— a’ magyar nevezet’ eredetéről való értekezést ’s a’ 
többit is mind. — Fogadom, megnyomtatják énnálam, 
hogy soha többé fűszerárus kézre nem kerülnek. — 
,, A’ védetten igaV.ság, ha égből szállott is alá, megta- 
podtatik.“ 24. lap. Ezen á l l apot j át  béfejező 
pityergő epiphonemára majd megrepedt érzékeny 
szívem. — Pá — Bácsiként! pá ! — Iram Magyar- 
Athéni lakomban 1833. Sz. Jakab hó’ 19ike’ éjén 
Illyés próféta’ napjára viradóra — «’ bagoly.

A* DIÁK AUCTOROK’ PÁRTFOGÓJA.
Nem rég tüzelő szemekkel vala kénytelen látni 

egy nem épen kis magyar iskolának professora, 
hogy tüzlelkü tanítvány*! Vörösmarty’ és Kisfaludy 
K.* munkái után esdekelnek. Zajjal támada-fel azon

nal lelkében Kómának hajdani nagy szónoka , kí
sértetve korának ’& a’ későbbi réz- és vas időnek 
Íróitól. Sajnálva pillogott a’ könyörülő úri ember a’ 
nagy Kómái’ és sír-büzű kisérőji’ kialutt szemeik
be ’s igy tünődék: „Jupiter! hát ezek’ szép nyelve 
szenvedjen korlátoltatást a’ magyartól? Nem!“ ’s 
e’ hathatós nemmel óriási láng gyula roma ̂ [szel
lemű keblében. „A* korhely tanítványok!“ — jfel- 
kiált , és lármát üt, rostál és zsémbel, mintha a’ 
régi Kóma’ elhunyt istenei és istennél őt kérték 
volna-ineg elvesztett egeik’ "s a’ feldúlt Capito- 
lium’ visszaszerzésire ’s felállítására. ’S ,,a’ do
minus fráterek — így zajog — vakon rohannak az 
újítók’ munkáinak, és mint a’ bagoly, melly a’ 
rongyos várfalak közt hirtelen gyújtott éji tűzbe csa
pódik, beléjök vesznek. — Diák Auctorok domini 
fratres, diák Auctorok ; nem magyar könyvek ! !‘< — 
Tapsoljatok törhetlen védői ó Kóma’ düledékinek , 
tapsoljatok! — Udvez légy buzgó római Magyar ’s 
buzgó — ellensége hazád’ nemzetisedésének.

D.
II O L M I.

Egy jobbágy az uradalmi ügyvéd’ elibe állit- 
taték bizonyos tette miatt, mellynek mibenlétét 
az ügyvédi hajdú is (ki kevéssé süket volt) körül
ményesen tudta. Midőn tettét a’ bevádlott maka
csul tagadná, szól az ügyvéd hajdújához : „Jóska! 
mondd szemébe“ — Jóska pedig — kinek fülei 
v o n d -  hoz szítának — itt mogyoróst emelint ’s 
a’ bűnös arezra legyint. Hegyetty Júnot.

Egy földművelő nemesnek 11 esztendős fia, 
haza térvén az iskolából, kemencze mögé vonult ’s 
tünekedék magában. Az anya gyermekét busongni 
látván, kérdé : mi baja ? — „Hm semmi — vála
szolt a’ fiú. — De ugye biz édes anyám, a’ nemes 
embert nem szabad megverni ?“ —  ,,Nrem ám édes 
fiam“ — mond az anya. „Ejnye futturom — kipat
tan most a’ gyermek — mi dolog hát, hogy min
dennap kétszer is megver inest’ uram ?“ Golian.

R E J T E T T S Z Ó .
Nem szoktam szivemben e'n megilletődui,
]\lt?g-is kis nerem bút ’s bánatot ábrázol —
Biró előtt ember nem látott bűnhődni,
Pediglen két talpam a’ mit l el , legázol.
Nincs szivem, — állatnak e'n nem is születtem,
Az ifjakat mág is tudom e'n mulatni;
Nyárban me'g senkinek hasznot nem tehettem,
Nem is szoktam akkor nagy becsben tartatni.

Kűrit Júnot.
A’ öldik számbeli rejtettszó : S z a r v a s .

Szerkezted H e l m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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E G Y K É T  SZÓ AZ I M M U N I T Á S R Ó L  ÉS  
P R I V I L É G I U M R Ó L .

A’ deák sző i m m u n i s  (mentes) olly sze
mélyre vitetik, kinek semmi közbaj , dolog, hiva
tal vagy tereh nem nyomja vállát ’s így fel van 
mentve minden activ cselekedet alól ’s Önkényétől 
függ az éldegelés mellett (melly passiva functiőja 
csak az ember’ életerejének) valamit megtenni vagy 
meg nem tenni.

Az adó ’s más köz tereh alóli mentesség’ nyo
mairól nyilványos jelek mutatkoznak mind a’ ki
holt mind az elő nemzetek’ törte'neteiben ’s a’ do
lognak helyes vagy nem helyességéről csupa szeiu- 
lélődési utón (theoretice) biztos Ítéletet nem hoz
hatni, hogy az mindenkit megnyugtató legyen ’s 
társaságos szövetkezésinket ne bántsa.

Míg a’ theoriai vizsgálatok csak magokban 
zártak ’s a’ természeti törvény’ metaphysikai el
veivel bajlódnak, addig azok magokban ártatlan 
gyakorlásai gondolkodó tehetségünknek; de mi
helyt gondolatinkból kiszállunk az életre , a’ mi 
már beszéddel ’s Írással mingyárt elkezdődik, le
hetetlen össze nem ütköznünk a’ fennálló renddel. 
Hátha még theoriánkat praxisra akarjuk húzni, 
mennyi nehézségek tornyodznak a’ legjobb szándék 
ellen is össze? Mellyeket egy Ildik Fridrik , Ildik 
József ’s Napoleon minden nagy hatalmok mellett 
sem tudtak meggyőzni: egy kis ponton álló ma
gányos ember annyival kevésbé gondolja azt, hogy 
a’ világ’ forgó nagy kerekének küllőji közé vakme
rőén csaphat, vagy hogy az, a’ mit magának t i s z 
t á n a k  ’s j ó n a k  gondolt, közönséges criteriumu 
élet-igazság. Mert egyetlenegy illy nemű igazságot 
se hozott még ember, mióta fen áll e’ világ, élet
re, hanem csak törekedett azt gondolatja szerint 
életre hozni: midőn a’ közönséges criteriumu élet
igazság mindig a’ dolgok’ összejöveteléből magától 
foly-ki, mellyek’ kormányát láthatatlan erő ve
zetvén , a’ mi időszaki igazságink az örök igazság
nak csak gyönge árnyéklati ’s ezek a’ J e l e n t  a’ 
Múl  t t a l  ’s J ö v e n d ő v e l  nem úgy kötik össze, 
mint mi időszaki emberek magunknak képzeljük,

hanem nagyobb dimensioban, mint azt véges ember 
csak fel is foghatná.

Ez azoknak legyen mondva, kik teli torokkal 
lármáznak minden mentességek és kiváltságok ellen, 
felejtvén Burkenak velős szavait, hogy a5 status
tudományt mint más tapasztalati tudományokat nem 
construalhatni a’ priori, sőt a’ tapasztalatnak is 
hosszasnak kell lenni ezen practikai tudományban, 
mellyet egy emberi nyom nem adhat-meg.

Közönséges jelenet az minden nemzet’ törté
netiben , mellynek csak históriája van, hogy előbb
kelő (primor-potior) nemzetségek külön váltak a’ 
köz rendtől ’s megkülönözésok’ külső jeléül privi
légiumokat szereztek vagy nyertek; melly jelenet 
valamelly nemzetnek gyermeki, férfias és öregkori 
állapotjában is bizonyos módosítások alatt egyiránt 
jő elé. Magok a’ módosítások is nem annyira a’ 
privilégiumok’ eltörlésiben , mint inkább azoknak 
nemzésről nemzésre átszállításukban mutatkoztak; 
’s ha már egy illy ezreket áltáléit históriai adat, 
melly kétséget sem szenvedhet, közönséges bélyegu 
az emberiség’ történetiben, annak mélyebb gyöke
reinek is kell lenni az emberi természetben, mint
sem hogy az illy privilégiumokat egyedül erőszak
ból, visszaélésekből vagy tudatlanságból kellene 
származtatnunk. Sőt utoljára is földi dolgaink a’ 
természet’ felsőbb rendében kapván-meg elhatáro
zottságukat, józan okosságunk a’ kijelentett val
lás nélkül is fogná parancsolni, hogy a’ j us qnae-  
s i t umot  nem erőszak, hanem kárpótlás egycnlít- 
heti-ki valamelly status’ megváltozott körülményei
vel ’s a’ személyeket, kik csak örökösei a’ termé
szet’felsőbb rendüségéből kifolyt privilégiumoknak, 
igazságosan semmi sértés nem érdekelheti; ’s az a’ 
s u r s u m  és d e o r s u m ,  a’ mellyet franczia revo- 
lutio elkövetett, minden magyarázatok mellett is 
egy megfoghatatlan tünemény. — Hlyen maga a’ 
privilégiumok’ származása, melly eredetét a’ ter
mészet’ titkon munkáló törvényeiben veszti-el , 
mellyekért közönséges históriai adatok épen úgy 
kezeskednek az erkölcsi világban, mint a’ tapasz
talat’ adatai a’ physika’ titkos törvényire vissza-



250
utasítanak. „Si plures sunt— mondja Cicero — 
quibus improbe datum est, quam i l l i , quibus in- 

juste ademptum, idcirco plus etiam valent? Non 
enim numero haec judicantur, séd pondere. — 
Quam autem habet aequitatem, ut agruin multis 
annis aut etiam seculis ante possessum, qui nul
lum habuit, habeat, qui autem habuit, amittat.“ 
(De offic. 1. 2.)

Ezen egy hely megkime'l bennünket egy vagy^ 
más nemzet’ történeteiből ’s törvényiből apró szá
raz kivonatokat tennünk a’ birtokos privilégiumok 
felől. Kállay Ferenci,

p. kapit. aud ito r, a’^m. t. T . rendes tagja.

A’ K Ö D - It É M.
(Vége.)

„Estve vállaimat illeté valaki, e'n gyorsan 
visszafordulék ’s Tomkins áll vala előttem. „A’mi 
rendes kormányosunk már ismét itt van — mon- 
dá — nézze csak Sir , milly szorgalmas, milly sü- 
rogve jár ide ’s tova. Bátorság rajtunk nem segít; 
mindazok, kiknek feje fölött elhúzódik, neki áldoza
tul estenek, ’s úgy látszik: már reánk is tör.“ — 
Én itt a’ kormány felé tekinték ’s a’ rémtüneményt 
még tisztábban látám, mint tegnap. Midőn közelebb 
járultam hozzá, irtózva pillanték-meg szemek he
lyett két világtalan mély üreget, az ő setét ’s redős 
arcza száraz volt ’s halálhalovány. Karjait kereszt
be vetve , szabályos léptekkel járt ő a’ kormány 
’s árbocz közt fel ’s alá. En bátran menék feléje 
’s megszólítáin ; de ő némán folytató kisértetes já
rását ’s nem látszék rcám ügyelni. Most hüvelyből 
ragadám kardomat ’s a’ hívatlan vendég felé suj- 
ték,  de az éles aczél suhogva szélé a’ levegőt ’s a’ 
rémtünet szabadon lépett tova. „Igazad van Tom
kins — szólék az öreg matrózhoz fordulva — az 
ördög szállást veve nálunk ’s elűzni nincs hatal
mam.“ Hajtorzasztó iszonnyal, mint azt még soha 
nem érzem, mentem most a’ hajó’elejére ’s hagyám 
a’ Kémet kényszerint sétálni. A’ hold feljőve , az 
égboltot csillagok’ tábora lepé-el; én és Tomkins
komor tűnődésekbe sülyedve ülénk a’ hajótetőn_
midőn alulról hirtelen vad dalszó hallatszik. Sze
gény embereim hihetőleg ezáltal akarák kedvre tü
zelni egymást. Mivel még folyvást reménylém, hogy 
a’ kisértő Kém el fog enyészni, szemeim egyre 
merőn függtek a’ kormányon, de a’ Kém irtóza- 
toinra még mindig fel ’s alá vándorlóit. Látván, 
hogy az éhség miatt elsanyarult legénység alig

teheti szolgálatit ’s részünkről minden erőködés 
siker nélkül marad, mihelyt az éj bekövetkezett, 
a’ hajón minden munkát megszünteték. Nem sokára 
alant a’ hajóban minden nyugalmas lön. A’ kétség- 
beesés’ nyugalma ez, gondolám magamban ’s mi
vel a’ tetőre senki sem jött, hogy az esti lehelnél 
hűtözzék, leszállék a’ terembe okát tudakozni — 
’s íme ! mindenkit a’ merevültség’ állapotjában fe
lék itt. A’ legénység az utolsó hordócska rumot-is 
kiürité ; asztalon állott az üres csobolyó "s a’ legé
nyek életjel nélkül feküttek a’ padlaton kinyuj- 
tózva. Eleinte ittasságnak gondoláin azt, de midőn 
a’ csobolyó mellett egy üres palaczkot illy felírás
sal „ópium“ pillanték-meg, gyanítni kezdem ’s 
méltán, hogy a’ szerencsétlenek e’ hódító ’s egy
szersmind halálos méreghez nyúltak. Rögtön ma
gamhoz szólítám Tomkinst ’s közlém vele sejté
sem’ — ’s mi mindent elkövettünk, hogy őket vi
szont eszméletre hozzuk, — de hasztalan. „Félek 
Sir — monda Tomkins — hogy e’ szegények kö
zül egy sem ébred-föl, nézze csak, a’ Rém nem ok 
nélkül huzódik-el fejők felett.“ Tomkinsnak igaza 
vcrlt. Még azon éjjel nyolezan halának-meg irtóz- 
tató vonaglások közt; csupán a’ kormányos ’s a’ 
hajósifjoncz jövének másnap ismét életre. Ezektől 
értők-meg, hogy mindnyájan ópiumot ittak ’s hogy 
ezt választék kinteljes állapotjuk ellen mentősze
rül. Mivel e’ kettő már többszer élt ópiummal, 
azért nálok ez öldöklő méreg nem volt olly gyors 
hatású; de végre őket-is megszálló az örök álom 
’s délfelé már mindegyik kiszenvedett.

„E’ szörnyű látvány mélyen hatott lelkemre. 
Mi megadok a’ végső tiszteletet ’s hullám-sirba ta
karítók halottinkat, ügy látszott: Tomkins e’ gyá
szos foglalatosság közt sem veszté erejét ’s bátor
ságát, én azonban, noha sokkal ifjabb, csak alig 
állhaték lábaimon. Végzett munkánk után halálos 
bágyadságot érzék. A’ hajófedélen leomlottam, 
ég és föld forogni látszott velem ’s nem sokára 
egy ájuláshoz hasonló kábultság vett körül. A’ 
gondolatképek összezavarultak agyomban ’s én ál
modéin : mintha egy szép tengerpartnál volnék ’s 
az emberek különféle válogatott gyümölcsét hozná
nak nekem; számos rabszolga közelgett, kézben 
aranycsészéket tartva, mellyekből legfölségesb étkek 
gőzölgének felém. Egyszerre felocsódtam e’ gyönyörű 
álomból ’s midőn szemeim’ fölvetném, még mindig 
úgy tártára, hogy álmodom ; mert Tomkins előttem
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á llt’s néhányat azon gyümölcsből, mellyet álmomban 
látók, kezében tartott. En nem-is kérdezve elvevék 
egyet ’s általa csudásan érzem erőmet ujulni. „Hon
nan veszed te e’ gyümölcsét jó Tomkins ? — mon
dám végre — a’ vízből hozád-e föl ? hisz igy közel 
vagyunk »’parthoz.“ — „Manem — válaszolaTom
kins — én líszva hozam a’ partról, midőn még Java 
előtt valánk.44 — „Ez lehetetlen Tomkins, — ki
élték ’s neheztelve felugróm — te meg nem tagad
tad volna e’ tápláló gyümölcsét társaidtól, kik éle- 
lemhijány miatt olly gyászosan oda vesztek!44 — 
„Lelkemre mondom —- felele Tomkins — én min
den falatomat híven megosztám velők, most meg
haltak szegények, de őket nem éhhalál ölte-meg, 
hanem sebeik ’s a z  álomméreg.44 — Ekkor elmon
dó nekem: mint volt ő fültanúja azon párbeszéd
nek , mellyet a’ kapitánnyal az élelem végett foly- 
taték; elmondó : mint hagyta-el éjjel a’ hajón őr
helyét, mint úszott titkon a’ parthoz ’s tért on- 
nan gyümölccsel rakodtan a’ hajóhoz ismét vissza, 
a nélkül, hogy valaki eltávoztát megtudta volna. 
j9A’ kapitány engem egykor — monda Tomkins — 
keményen akara megbüntetni ’s Kegyed eszközle 
nekem bocsánatot ’s boldognak vallom magam’, 
hogy most alkalmam nyílik a’ jótéteményt hálál
hatni.44 — Erre lemenénk a’ hajó-alyba ’s Tomkins 
megmutató nekem azon helyet, hol gyümölcseit ’s 
néhány kókusdióját tartogató.

,,A’ Ködrém alkonyat felé újra megjelent ’s 
munkásabb volt mint akármikor. Szapora léptekkel 
közelgett azon pádhoz, mellyen ülénk ’s kezét pa
rancsnok-gőggel terjeszté-ki. Sápult arcza’ mély 
redőiben egy halálos ellen’ bőszdühe nyilatkozott. 
Istenemre mondom , ifjú barátom , én nem egyszer 
valék már véres ütközetben, hallóm az álgyuk’ ha
lálos dörgésit ’s keblem nem ismért félelm et; de 
ha e’ rémtünetre pillanték, borzadás kapott-meg; 
hajam égfelé torzaszkodott ’s a’ vér megalutt ereim
ben , valahányszor e’ ködcsuda felénk közelgett. 
Végre irtózattól megbőszitve, pisztolyt ragadék 
övein alul ’s kisütém a’ Rémre, de ez szabadon mint 
jőve, lépdelt tova. „Hasztalan Sir — monda Tom
kins , midőn vad kétségbeeséssel reá tekinték — 
e’ Rémen emberkéznek nincs ártó hatalma ; ő addig 
fog e’ hajótetőn vándorlani, míg mi is áldozativá 
levénk. Ha mellettünk még egyszer elhúzódik — 
elvesztünk. Azért legjobb leend S ir, ha tollat fog 
’s leírja híven: milly nyomorán veszett-el Minerva

’s annak hajósnépe.44 — Estve a’ Rém viszont a’ 
kormányon termett ’s fel alá járt egész viradtig. 
Mi az utolsó kókusdiót osztók-el egymás közt ’s 
ekkor mondám Toinkinsnak: „Én életemet köszö
nöm neked ’s ama’ szolgálat, mellyet irántam bi
zonyítói, még föntebb érdemet azáltal nyer, hogy 
te egykét nappal hihetőleg tovább fogsz élni és 
számodra semmit sem tartottál-meg. Szálljunk jó 
Tomkius bátran, mint derék hajósakhoz illik , a’ 
halállal szembe, vessiik-meg a’ Rémet ’s ennek fe- 
nyegotésit.44 E’ szavak után lemenék a’ hajóterem
be ’s leíróm Minerva’ szerencsétlen sorsát. Miután 
írásom’ bevégzém, a’ papirost egy palaczkba zár
tam azon szándékkal, hogy majd a’ tengerbe ve
tem. Azután függő-nyoszolyámba feküvém, bizo
nyosnak tartván, hogy végorám nincs messze. ’S 
ím egyszerre nyugtalan, láz-szunyalmamból feldöb
bent Tomkins’ örömlármája, ki lelkendezve rohan 
hozzám a’ terembe ’s kiáltozza: „Hurrah Sir, sza
badulásunk közelget! a’ Rém eltűnt, jó szelünk 
van, vitorláink dagadnak!44 En tüstént sieték a’ 
tetőre, nézek ’s a’ Ködrémet nem látóm többé; 
azonban egy mély sóhajtást el nem fojthaték keb
lemben, meggondolván, hogy legényink oda haltak 
‘s most a’ kezek’ hijánya miatt legjobb szélnél is 
csak lassan haladhatunk. „Hízzunk Sir — szóla 
Tomkins — ha minket e’ szél nem vezet-is egy vagy 
más hajóhoz, legalább hozhat egyet felénk. A’ 
Rém eltűnt ’s én erősen hiszem, hogy közel a’ se
gítség.44 Tomkins magát e' remény által annyira 
lelkesültnek érzé , hogy estve lámpákat akasztott- 
ki ’s egy álgyut elsütött veszélyjelül. Azonban haj- 
nalodni kezdett ’s szemünk a’ széles tengersíkon 
csak egy vitorlát sem láthata. Én most újra a’ két
ségbe esés’ »tartalékja levék, de Tomkins’ hiedel
mét semmi sem vala képes megrendítni. O felmá
szott az árboczkosárba, mondván: „Isten velünk 
Sir, én csak úgy szállók élve alá, ha vitorla tű
nik szemembe!-4 — E’ szavak engem mélyen hatá- 
nak-meg ’s most magamra hagyatva kinyujtóztam a 
hajótetőn ; ’s várám a’ sors’ végső koczkavetését. 
Tomkinsnak e’ harsány kiáltása: „Vitorla! vitor
la! vitorla szél előtt!44 csakhamar kiragadott sötét 
’s kínos tünődésimbol. Az örömhír azonnal vissza
adó erőm ’s bátorságom’. Míg Tomkins egy álgyut 
kisütött, addig én az árboczra másztam fe l, és 
most nem eg y , de ké t , három, négy vitorlát is 
pillanték-meg. A’ mi kereskedőhajóink voltak, meU



252
lyeket Cantonba kelle kalauzolnunk — ’s ím áldas- 
sék Isten! folyvást közelebb jövének hozzánk.

„Nem sokára baráti karok közt nyugovóm. Né
hány öreg matróz a’ kereskedőhajókon fennyen ál
lító , hogy ama’ Ködrém egy portugáli korzói-’ 
lelke, ki kétszáz e'v előtt a’ keleti Oczeánba fojtó 
magát, furdaltatva lélekismérettől, mivel hajósne- 
pe't éhse'g miatt irgalmatlanul elveszni hagyta. Mi 
azután Angliába térénk vissza. Tomkins velem meg 
néhány más tengeri utat is tőn ’s utóbb Green- 
wichbe jövőnk. O most mintegy kilenczven eszten
dős ’s már egy év óta nem láttuk egymást. Ma 
épen esztendőre fordult azon nap, mellyen egykor 
a‘ borzasztó Rém elenyészett.“

K Ü L Ö N Ö S  S Z Í N J Á T É K .
Debreczenből egész' Nyírig hatott ’s ismét visz- 

szaérkezett színész-társaság által ábrázolt vizom- 
lásnak zuhogása ’s e’ természet’ játékának eleven 
képe lebegett lelkem előtt, midőn a’ következő já- 
tékszini hirdetvény juta kezemhez:

„Debreczen , julius’ 2Skán. Persa szokása tisz- 
telkedéssel és táncczal előadatik: „Az Araráthegy’ 
borzasztó vízrohanása, vagy Ribár el Bondukdari, 
a’ Libanonhegyi fejedelem, és a’ perzsa nagy ün
nep.“ Egészen uj, itt még nem adatott h i s t ó 
r i a i  fényes t ö r t é n e t ,  4 felvonásban.— Éliézár 
híres napkeleti iró’ munkáiból.“ (Kinek a' pesti ma
gyar szerző, úgy hiszem egy betűjét se látta.) — 
A’ történet’ tartalma kereszthadbeli, II. András 
királyunk’ korából; de itt csak a’ hirdetvény’ is
mertetése lehetvén czélom, ez betű szerint fen
nyen igy folytatja igéretit: „Játékközben a’ tör
ténethez megkivántató A r a r á t h e g y ’ b o r z a s z 
tó n a g y  v i z r o h a n á s a ,  természetes és való
ságos vízömléssel lesz előadva ’s hogy annál eleve
nebben képzeltessék, 25 akó víz fog lezuhanni a’ 
szirtok' öblein.“ — Mit fognak mind ehez mondani 
azok, kik a’ debreczeni játékszint ismerik? ’s még 
is oily nagy volt a’ borzasztó vizomlás , hogy a’ 
boltozatot álttörvén (hogy én is nagyítva beszél
jek) egy kereskedőnek játékszin-alatti boltjában 
csaknem vizözönt szült ’s annak portékáiban talán 
kárt is okozott. De lássuk a’ többit: „A’ napkeleti 
szokások saját nagyságukban ’s fényükben tün- 
jiek itt elő; ’s midőn a’ nagyra termett lélek’ 
vágyai , nálok egy világgal is alig kielégíthetők,

még is bizonyos meglépést ’s bájt találunk benne ; 
így azon királyiszék’ lépcsőin, mellyet a’ történet’ 
hőse mint fejedelem elfoglal, két legnagyobb ne
mű oroszlánok fognak állani mester’ (?) keze által 
festve, életnagyságban ’s e l e v e n s é g b e n . “ Hol 
hallott valaki f e s t e t t  ’s még is e l e v e n  orosz
lánt, vagy más állatot? — Midőn illy pöffeszkedő 
dicsekvést ’s illetlen ámításokat olvasunk, nem vár- 
hatjuk-e méltán, hogy nem sokára közmondásink 
ezen ujjal fognak szaporodni: „hihetsz neki, mint 
a’ játékszini hirdetvénynek.44 Hdgr.

A N E K D O T Á K .
C* hadnagy az éji őröket váratlanul megláto

gatván , azok közt egy ujoncz czigányt a’ faköpö
nyeg mellett alva lelt. Ismervén az ötletest, hogy 
tettén kaphassa, többszer fülébe síig. A’ vitéz raj
kó is eszmélvén a’ cselt ’s tudván jelen tettéért a’ 
rá következő kemény büntetést, mint fatörzsök 
mozdulatlan áll helyzetében. Most a’ hadnagynak 
„te czigány!“ nyers szavára fölveti fejét. „Csitt 
uram! — úgymond — mert egeret lesek.44 — „Hát 
hányat fogtál?“ kérdi a’ hadnagy. „Ez az első, a’ 
másik még ben van, ha még jő egy, az lesz a’ har
madik.44

„Alázatos szolgája ! örülök, hogy valahára 
van szerencsém köztünk született Magyart látni“ 
— illy udvarilag fogadó enszemélyemct a’ bécsi bo
londok’ házában egy németajkú őrült. En mingyárt 
gyanítván, hányat ütött, odébb álltam.

„Eli minden héten kétszer is borotválkozom , 
még is tudja manó, olly szőrös vagyok44 igy di- 
csekvék egy falusi piperkőcz a’ névnapi tisztelke- 
dők’ sorában. — „Ejnye be szeretném azt az ifjú 
urat juhomnak“ — mondá lassú hangon a’ mellette 
levőnek egy majoros gazda, őt könyökével meg- 
dőfvén. Endrefy.

R E J T E T T S Z Ó .
ITét betii, három tag, három dolgot tesznek —
Öten lakóhelyét födözik az észnek.
Két végső fedelet készít minden háznak ;
Mind a’ heten együtt a’ vason csatáznak.

Z.
A’ G2dik számbeli rejtettszó: Szán.

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h  j á t é k b a n .
17) Fejér ló H. 4. — F. 5.

Fekete ló G. 8. ■— E. 7.
18) Fejér paraszt E. 4. — D. 5.

Szerkezteti H e 1meczy.  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
64 szám P e s t, augustus’ lOdikéu 1833.

A’ H I D A K 11 Ó L.
Már jóval a1 mi történetünk előtt kelle nem

zeteknek lenni, kiknél a’ művészét nem utolsó fo
kon állott, ha részrehajlatlan vizsgáljuk azon iszo
nyú épitvény-omladékokat, mcllyek jelenkorun
kig fenmaradtanak. Hogy ezeket illőleg ’s e'rdein 
szerint méltányíthassuk , csupán a’ cyclopi szerke
zetekre Olaszországban, a’ templomok, csarnokok, 
bálványszobrok’ nagy számára, a’ kiüregitett he
gyekre ’s gránitsziklákra Eilore- ’s Salsctte-ben 
szükséges egy mellek tekintetet vetnünk. Az utóbb 
nevezettnek boltozatok’ nyomai találkoznak, de 
csupán nyomai; mivel színleg jelentnek csak bolto
zatokat, különben nem egyebek — henger-alakban 
faragott födeleknél. Egyéb padlásozatok , például 
az egyiptusiaké, vizirányos iszonyú kőtömegekkel 
rakvák és ezen szerkezetmódot a’ kőnemek’ mi
nősége okozá ’s az helybenhagyást is érdemlett. 
Illy mód szerint lehetne még nagy folyamokon is 
keresztül hasonló gyaloghidakat készitni, ha azok
nál egyes kőtömegeket akép raknánk vízbe, mint 
most az oszlopokat. így vala építve nénielly irók’ 
állítása szerint Semyramis királyné’ hidja Babylon- 
ban. A’ Görögöknél nem egészen volt isméretlen az 
ívépités, mit az omladványok Perikies’ idejéből bi- 
zonyitnak. — A’ jelesb utazók közül néhányan le
írják azon hidakat, mellyeket ők Persiában jár
tukkor láttak ’s mellyek, állításuk szerint, igen 
nevezetesek ; ’s noha az említett irók néha a’ hi
dak’ mértékire nézve egymástól nagyon is külön 
ágoznak, még is közleményeik igen érdekesek ma
radnak alapos hidisinéreti tekintetben. A’ B a b a -  
r uk  nevű hid Ispahanban Schram’ hagyománya 
(traditio) szerint 2265' lábnyi hosszú, 161' széles, 
29 Ívből áll ’s feszköre (feszületé, Spannweite) 51 
lábat tesz. Chardin ellenben alig adja felét ezen 
hidmértéknek. Az A 1 i w e r d y-C h a n hid csaknem 
egyenlő mértékű ’s hasonló épitvény-nemü az előbb 
nevezettel. A’ F o - c h e u  hidat Chinában iszonyú 
nagynak írják; e’ híd 100 ívből áll ’s mindegyik 
iv’ feszköre 124' lábnyi ’s szélessége is ugyanan- 
9y i, az oszlopok pedig 62' magasok. A’ lo y  angi

hid Földében egy tengerágon vezet keresztül ’s 
300 ívben gazdag, mindegyike 77 } láb fesz-körrel. 
Oszlopai 15 |  lábnyi vastagok, 71 'magasok’s egyik
től másikig kőlapokkal (táblákkal) vannak ált- 
rakva. —

Olaszországban a’ Rómaiak által épített hő- 
dák’ száma nevezetes. A’ ,,pons Aemilius“ (most 
Ponte molle) Sylla alatt épült 100 évvel Kr. szül. 
előtt; e’ hídnál azonban goth bolthajlásokat láthat
ni, mellyek, mint állítják, Vdik Miklós pápa alatt 
készültek. Néhány azon hidak közül, mellyeket 
„ a n t i k “ névre méltatnak, csak részenként vagy 
épen nem viseli ezen charaktert. E’ szompontból 
nézhetni a’ P i l a n t i s  hidat is , melly a’ Tevero- 
nen visz keresztül ’s a’ v i c s e n c z a i t ,  melly 3 
alacsony ivdarab-bolthajlásból áll. — Legtisztábban 
mutatkozik e’ character Fabricius és Cestius’ hid- 
jain. Az elsőt Roma városa’ 692dik évében építő 
Fabricius azonkori hídépítés’ igazgatója ’s kétbolt- 
hajlása van, mindegyik 80} lábnyi fesz-körrel; a’ 
közép oszlop 31' láb vastag , a’ nyílás pedig 20' 
lábat tesz a’ magas viz’ lebocsáthatása végett. Az 
ellenfalban (YViderlagen) van hasonló czélra két 
13 lábnyi eresz (Durchlass); szélessége 2 3 'láb. 
Miután a’ hid 40 évig állott ’s az oszlopok’ alja 
(Fundament) megrongáltatott, szükséges lön azt 
Augustus császár’ uralkodása alatt kőugralékkal 
(Vorbau) erősítni. Xldik I n c z e pápa megujit- 
tatá azt 1680ban ’s mcllfallal fogatá-be. — Ces- 
tius-Gallus’ hidja (most ponté ferrato) a’ fönneve- 
zettel hasonló szerkezetű. Ennek fesz-köre (Spann
weite) 74} láb , vastagsága 29'; ’s a’ magas viz’ 
lebocsáthatása végett láthatni 18'láb széles nyilásu 
általtört ellenfalakat, mellyek 28' szélesek. E’ hid, 
mint sokan állítják, Cestius-Gallus által épült-fel 
Valentinián , Valens és Gratzián császárok a la tt; 
ívkövei, miként az előbb nevezett hidnál, ónnal 
beeresztett vaskapcsok által vannak egyesítve ’s 
kemény terméskőből állanak. A’ római hatalom’ 
enyésztével a’ hídépítés is megcsökkent. Kinek is 
jutott volna eszébe az akori \ iharok közt hasznos 
hidakról gondoskodni! Ennélfogvást ez időpontot
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Urry nézhetni, mint a’ hídépítés’ első időszakát ’s 
kétségkívül minden ez időszakig létre keit hidak 
csupán félkörben készültek.

A’ Gothok’ uralkodása alatt is emelkedett né
hány jeles mű ’s ezek’ bolthajlásit goth-nevezet alatt 
ismerjük. Gothok építék többek közt a* M an t o 
re li  hidat Cataloniában, mellynek legnagyobb 
fesz-köre 70% magassága pedig 47' láb. Theodorich» 
Gothok’ királya épitteté a’ sp o l e t o i  vízcsator
nát két meredek hegy közt. E’ nevezett híd tíz 
roppant goth-ivből áll 68' feszkörrel, a’ középső 
bolthajlások többet mérnek 300 lábnál’s legmagas- 
bak a’ földkerekségen. A’ p á v i a i híd , melly ha- 
sonlag goth-bolthajlásokkal bír, téglából épült ’s 
födve van , melly azonban rósz hatású ’s haszta
lan. Minden ív’ feszköre 68% a’ hidoszlopok már
ványból vannak ’s 15 4 lábnyi vastagok. — Csak 
a’ 12dik század körül forditaték ismét a’ hídépítés
re élénkebb figyelem, midőn t. i. a’ virágzatnak in
dult kereskedésre utakat kelle nyitni. Olly boron
gás , sötét időben , mint az akori vo lt, nem lehető 
várni a’ fejdelmektől, hogy illy hidak országos 
költséggel épittessenek-fel ’s ennélfogvást illy épit- 
vénymüvek csak egyes közönségeknek (Coimnuni- 
tasoknak)’s gazdag magányos személyeknek köszön
hetők létüket; mivel azonban nagyobb hidterveket 
létesítői e’ két felekezet erőtlen, azaz nem eléggé 
gazdag'volt, hidtársaságok állának-fel. Illy utón jőve 
létre az a v i g n o n i  hosszú hid; igy a’ S t.-espr i t 
’s la  G u i l l o t t i a r e  hidak a’ liajnafolyón.— 
A’ K i á l t ó -  hid’ fesz-köre 94' láb ’s márványból 
épült. A’ hídpálya kiálló gyámkövek (^Kragsteine) 
által szélesbíilt, középen tágabb tér van hagyva 
a’ menetre ’s oldalvást ívhelyzetek (Arcaden) bol
tokkal. A’ ílorenczi T r i n i t a  nevű hid, mellynek 
középső bolthajlása 100 lábnyit felülmúl, a’ két 
más ív pedig 80' feszkörü ’s igen lapos ellipsist ké
pez , 4 részszel van alább süllyesztve. Ezt úgy te
kinthetni, mint első eféle bolthajlati példát. Cos
mo Medicis hg épitteté ezeket 1251ben Amanati 
’s Frescobaldi hídépítő mesterek által; ’s e’ kedvező 
sikerrel végrehajtott kényes és merész munka be
csületükre válik. A’ T u i 11 e r i e - híd öt nyomott 
ívből áll, 67 ’s 74 4 láb feszkörrel, szélessége 
54' láb.

1720ban az úgy nevezett Ingenieurcorps felál
lít tatván , az utak ’s hidak’ épittetésire nézve egé
szen uj fényt ’s más irányt nyert a’ tudományok’

ezen ága Frnncziaországban; valóban ezen év a' 
hídépítés’ történetében epochát tesz ’s vele uj időszak 
lép életbe. Az előtt nem készültek mesterséges 
utak, a’ hídépítés egyes építő mesterekre bízatott, 
kik ritkán bírtak e’ czélra elég tudománnyal; mind 
e’ mellett is néhány jeles mű állott lábra, ha bár 
a’ balszerencse közülök egykettőt csakhamar ismét 
összerombolt is. Ez időponttól kezdve az Inge
nieur-test’ kötelessége lön : a’ hidakhoz szükséges 
javaslatterveket készítni ’s miután ezeket egy tudós 
ferjfiakból szerkesztett társaság megvizsgáld ’s 
illőleg inódosítá , a* végrehajtáshoz az ország’ 
kincstárábul költség rendeltetett. Erre már óriási 
előhaladást tőn a’ hídépítési tudomány ’s oily mes
termüveknek ada lé te it , mellyek az utóvilágnak 
oktatásul ’s vezérpéldaul szolgáltának. — A’ 
B io  i s-hid 1720han készült-el ’s első volt, melly- 
nél függő hid-állás használtaték. Felépítője Pitrou 
vala, ki ehez kosárívet ^Korbbogen) hozott javas
latba ’s ezt azon idő óta gyakran használták. Az 
orleansi, toursi, moulinsi, saumuri, nantesi, no- 
genti ’s több más, — alkalmat nyújtanak tudo
mányos vizsgálatra ’s tapasztalásra. A’ n o g e n t i  
hid, melly Seine folyón épült, különös figyelmet 
érdemel. Mindegyik félbolthajlás 47 sor ívkőbiil ál
lo tt, a’ zárkővet oda nem számítván. A’ moulinsi 
híd 35 év’ lefolyta alatt háromszor omlott össze ’s 
e’ bal esetet még azon híd sem kerülheté-el, inel- 
lyet Harduin Mansard elhirült architektus épített. 
A’ hidhely’ alja nagy mélységig homokból állott; 
a’ keskeny folyam-ágy karózat’ daczára sem volt 
képes a’ megrohanásnak ellenállni, ltégémortes 
ingenieurre bizatott egy kőhíd’ felépíttetése, mel- 
lyet ő 1756tól 1764ig szerencsésen be is végzett.

Novak Dániel architektut.
(Vége következik.)

F Ü Z É It
A’ t ö r v é n y  t u d o m á n y 5 m i n d e n  á g a i b ó l .
Egy szabad alkotinányu nemzetnél, mellynek 

nagy része befolyással bír a’ törvényhozásba , mi
ért ne válhatnék tudora. t á r s a l k o d á s ’ tárgyává, 
miért ne volna a’ Tá r s a l k o d ó b a n  helye, főkép 
most a’ hazánkat újjá szülendő országgyűlés alatt V

I. Három ember közül, kiknek egyike titkon 
lopott, másika útonálló haramia, harmadika csa
lárd adós és hainis-bukó (banciueroutier), legke
vésbé vétkes az első; mert megsértette ugyan a’ 
törvényt, de egyszerűn ’s oily móddal, hogy kön-
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nyii a’ magányos polgárnak is tőle óvakodni nemi 
vigyázat mellett. — Már sokkal retkesebb a’ má
sik , mert nyilvanyos hadat indít a’ polgári társa
ság ellen ’s a’ magányos személy’ védelme 6 el
lene már nagy veszedelemmel jár. Legvétkesebb 
pedig a z , ki több adósságot tesz mintsem megfizet
het ’s aztán sequestrum és concursus által akarja 
hitelezőit ki vetköztetni: mert azon eszközökkel, 
mellyeket a’ törvény a’ polgárok’ oltalmára ren
delt, visszaél azoknak ártalmára ’s a’ törvény’ 
leple alatt lop és rabol.

Lássuk most, mint bánnak ma e’ három becsü
letes emberrel. Az elsőre számtalan botot vágnak, 
sőt ha nagy tökélyre vivé mesterségét, tán fel is 
akasztják ’s méltán: mert csakugyan megszegte a’ 
törvényt, magának tulajdonítván, a’ mi övé nem 
vol t , a’ mit keze’ munkájával vagy más becsületes 
módon nem keresett. — A’ másodikat nyomban 
ítélve (statarie} felakasztják minden irgalom nél
kül , ’s ezt is méltán : mert magát a’ polgári tár
saság’ nyilványos ellenségének nyilatkoztatta ki ’s 
így a’ törvény’ oltalmára többé számot nem tart
hat. — Hát a’ harmadik? — A’ világos törvény 
ezt is tolvajnak nevezi, de míg a’ b í r ó  kimondja 
hogy a z , vajmi hosszú perlekedés szükséges ! Ad
dig pedig ollykorollykor élelempénz rendeltetik 
neki , hogy munka nélkül élhessen.

L’ részben bizonyosan javítás kell ’s méltán 
várja azt a’ nemzet — most összegyülekezett tör
vényhozó testétől.

II. A’ C o n c u r s u a l i s  p e r e k  végképen 
isméretlenek voltak nagyapáink előtt; — egész tör
vénykönyvünkben e’ szó: C o n c u r s u s ,  még csak 
elő sem fordul: ’s valóban könnyű megmutatni, hogy 
jó törvénykezés-rendben azokra legkisebb szükség 
sincs. Mert ha az adós még életben van, tartozik 
szokott bírája előtt felelni ’s minden esetben épen 
kell maradni a’ hitelező’ azon jogának, hogy őt 
törvényes bírája előtt világos adósság’ utján (via 
liquidi debiti} bevádolhassa; — fenmaradván ott 
is az adósnak mindennemű törvényes védelme. Mi
nek tehát a’ Concursualis per? Ha pedig az adós 
meghalt ’s örökösei látván a’ teher’ nagyságát, 
Önkényleg birói kézbe átadják jószágait (mert ha ezt 
nem teszik, minden úgy marad, mint most mon
dánk, azaz: a’ törvényes bíró előtt tartoznak fe. 
lelni}: már akkor szükséges ugyan a’ hitelezők’ 
összehívatása, de a’ legkurtább törvény mellett,

(miilyen p. o. a’ summás repositiókban divatoz} i.i 
kellene a’ massát a’ hitelezők közé osztogatui ’s 
csupán azt,  ki ezzel meg nem elégszik, nein ped g 
m i n d n y á j  o k á t ,  a’ törvény’ útjára (ad viam 
juris} igazítni.

Ezen vélekedés ellen három okot szoktak elő
hozni: 1.} Hogy a’ Concursualis perek szükségesek 
a’ nemzetségek’ fentartására. 2.} Hogy kevesebb 
költséggel járnak, mintsem ha minden hitelező kü
lön pert indít. 3.} Hogy azok mellett, a’ későn 
vagy épen nem intabulált hitelező el nem szedheti 
az adós’ javait az elsőséggel bírónak orra e lő l, a’ 
mi különben megtörténhetnék.

Az első ok egy aristokratiai alkotmányu hazá
ban nyomna valamit , ha igaz volna. De a’ tapasz- 
talás nem igazolja, sőt épen ellenkezőt tanít Nem 
a’ fő nemzetségek' fentartására szolgálnak a’ Con- 
cursusok, hanem inkább siettetik hanyatlásukat, 
mert ingerük ’s bizgatják az embereket arra, hogy 
vég nélkül adósságot csináljanak, tudván hogy 
utoljára legrosszabb esetben is más baj nem érhe
t i , hanem hogy vitalitiumra szorulnak. E’ mellett 
a’ nemzetség mégse juthat jószágához, hacsak az 
adósságot meg nem fizeti: ha pedig ezt megteszi, 
hozzá juthat Concursus nélkül is ’s ehez elegendő 
a’ törvény’ ama’ rendelése, hogy a’ hitelező csak 
bi r ó i  zálogképen bírhatja. Ha tehát a’ nemzet
ségek’ fentartása szivünkön fekszik, maradjunk az 
I723diki 48dik törvényezikkely mellett, hol apá
ink csudálásra méltó bölcseséggel egyeztették össze 
a’ nemzetségek’ fentartását az igazsággal. O tt s e 
q u e s t r u m  v a n ,  de n i n c s  C o n c u r s u s .

A’ második okra elég volna mondani, hogyha 
az adós a’ perbeli költségektől fél ,  ám fizesse-ki 
a’ hitelezőket per nélkül ’s a’ költség zsebében 
marad. De egyébiránt, kérdezzük itt is megint a’ 
tapasztalást: nemde úgy fogjuk találni, hogy 
100 concursus között, hol a’ mássá a’ per’ eleje
kor minden hitelezőnek elegendő lön, sőt az adós’ 
számára is még valami hátramaradott volna, — 
kilenczven kilencz esetben addig, míg a’ per 20 
esztendő múlva elvégződött, az összehalmozott ka
matok, curatorok’ fizetése, végtelen napidíjak (di- 
urnumok}, rósz administratio ’s t. eféle , a” massát 
annyira kimeríték, hogy fele a’ hitelezőknek üres 
kézzel ment-el ?

Azért is — hogy már a’ harmadik okot fon- 
tolatra vegyük — az okos hitelező százszorta szí-
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vesebben fogja látni, hogy más , bár későbbén in- 
tabulált, hitelező orra elől elkaparja az ados’ jó
szágát, mintsem hogy concursualis perbe kevered
jek , mellyne'l nagyobb rósz a’ hitelezőkre nézve 
nem lehet. Mert amazt, — a’ későbben intabulál- 
t a t , — tüstént ex praelatione perbe veheti ’s az 
előle törvénytelenül elkapart jószágot egykét esz
tendő alatt nála megtalálja; — holott ellenben, 
ha concursualis perben néha 20 esztendeig bajlód
nia kell, addig míg ez elvégződik, már a’ mássá oda 
van, vagy az előtteálló, még az övénél is korábban 
intabulált tőke’ kamatira sem elégséges ’s így pén
zét örökre veszti-el; vagyha nem, már az által is, 
hogy 20 éviglen kamatai künmaradtak, olly kárt 
vall, melly a’ tőkepénz’ elvesztével szinte fülér. — 
Szóval, a’ concursualis perek mind az adóst, mind 
a’ hitelezőket tönkreteszik; azért adja Isten, hogy 
azon szó : C o n c u r s u s  törvénykönyvünkben ezen
túl is híjába kerestessék!

F a  b r i c z y  S á m u e l ,
több  m egyek tá b la b irá ja .

G Ö R Ö G  F I L L E N T É S E K .
Alig találhatni szertelenebb költői nagyításo

kat, mint mellyekkel a’ görög epigrammák töinvék. 
Bizonyságul az igen sok közül csak e’ következő
ket jegyezzük-ki :

He rmon olly vékony sugár-testtel ’s hajlé
kony ügyességgel bírt, hogy neki csekélység vala
— egy varrótű’ lyukán nemcsak keresztül báni, 
hanem legsebesebb futamban ált is ugrani. — D e- 
m as pajkosan ’s vígkedvüleg sétált a’ legfinomabb 
pókhálón ide ’s tova ’s rajta különféle gymnastikai 
gyakorlásokkal mulató magát. Azonban e’ vakme
rőségért keményen kellett adóznia, mert midőn 
egykor a’ hálón vigan lejtőzék, — véletlenül itt 
terem a’ haragos pók, szálat fon a’ vakmerőnek 
nyaka körül, azzal gégéjét behurkolja, iinígy a’ 
levegőbe huzza-fel’s megfojtja. — S o s i p a t e r  olly 
finom testalkatot nyere a’ természettől, hogy emberi 
szem ot nem látható ; ő úgy szólván csupa szellemből 
’s leheletből állott. — M a r k u l u s  olly parányi em
ber volt, hogy fejével egy napporocskát v. parányt 
(atomus) lyuggatott által, sőt a’ mi több, ő képes volt 
egész testével azon keresztül mászni. — Caj us  
a' könnyü-testü — kénytelen volt lábtalpaira ón
lapot huzni, nehogy a’ szellő’ lengése őt elkapja.
— Midőn a’ könnyű A r c h e s t r a t u s t az ellen

ség elfogta ’s mérlegre tette: kevesebbet nyomott 
f é l  árpa szemnél. — M e n e s t r a t u s ’ paripája 
rendszerint hangya volt; de ez egykor őt levető 
hátárul ’s lábaival agyon rúgta. — P r o k u l u s  
egykor tüzet akara éleszteni; de e’ merényletért 
rútul meglakolt; mert fuvás közben a’ keletkezett 
füst őt megragadó ’s kivitte a’ kéményen. — A r- 
t e m i d o r u s  hasonlag pehely-könnyü testtel bírt 
’s midőn egykor az alvó Demetrius mellett fekűn- 
nék , ez őt erős szuszogása által kidobta az abla
kon. — C h e r a e m o n  olly igen kicsiny és kön
nyű volt, hogy neki józan okosság tanácslá az 
emberekhez közel nem jőni, különben azon alkal
matlanságnak teheté-ki magát, hogy az emberek 
őt lélekzet-vétel közben orrukba húzzák ’s a’ t.

N E M Z E T I  C S E P P E K .
„De ugyan hogy is lehetne a’ magyarnyelv 

társalkodási ’s az érzelmek’ Ieggyöngédebbikének 
— a’ szerelemnek — hathatós tolmácsa — mondá 
negéddel egy élemült ’s tán még bimbókorában 
sem csecse néne — midőn rajta a’ legédesb kifeje
zések illyenek: csillagom, tubám, tubicz.ám, galam
bom , rózsám ?“ „Ah ne féljen semmit, — felele 
magát meghajtva egy jelenvolt magyar dalia — 
már annyira haladtunk, hogy alig találkozhatik 
közöttünk valaki, ki nevetségessé nem válnék, ha 
Kegyedhez még ma is illy kifejezésekkel járulna.“ 

Voltaire’ azon állításához: „talán nincs ember, 
kiben kis időre bátorság nem ébredne,  midőn t. i. 
valami lobbantó tárgy idegeit hirtelen megfeszí
ti“ — kérdés-jegy alatt ezt irá valaki: „Valljon 
a’ tünetkező Patriotismus nagyrészint e’ bátorság
nak nem rokona e?“ P....ta K.

A N E K D O T A .
„Az asszony mindenre alkalmas, belőle min

den kitelik“ — kiáltó nemét védóleg: egy fölhe- 
vült nő. „Igen is minden kitelik — mondá jelen
volt férje — még harang is, pedig nagy csütörtökét 
®s pénteket sem véve-ki.“ P....ta Károly.

R E J T E T T S Z Ó .
Két betflm SÍ •, néggyel szekerednek része leendek ;

Három végsőmben nemzeti névre találsz.
Régi magyar város voltam ; most ritka azonban,

Mint a* fejér holló bennem a’ szittyái szó !
Károlytárról.

A* 03dik számbeli rejtettszó: K a l a p á c s .

Szerkezteti H e l m e c z y .  -~ Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ H I D A K R Ó L .
(Vége.)

Az újabb időkben létre hozott legmesterségesb 
kőhid-e'pitve'nyek közé méltán számíthatni a’ n e- 
v i l l y i ’s n a n t e s i  hidakat Franc/.iaországban, 
mellyek a’ Seine folyón visznek keresztül. Ezeknél 
kosárvonalt képeznek a’ bolthajlatok ’s 124 láb tá
volságnyi tért egyesítnek ; Perronet és Hupeau, 
Francziaország’ két nevezetes hidépítőmestere al- 
kotá e’ két jeles hydraulikai müvet. A’ nevillyi híd, 
inelly 1774ben készült-el, öt bolthajlásból áll ’s a’ 
feszkör mindegyiknél 124 lábnyi; a’ zárkő’ magas
sága 5', az ellenfal’ vastagsága 34', a’ közép osz
lopoké 15' ’s a’ tömegoszlopok’ magassága 6/ láb. 
E’ most érintett két kőhíd függő faálláson rakatott 
össze. —

Azon hidak k özt, mellyek’ bolthajlásai fából 
szerkesztvék, nevezetre méltó ezen kettő, úgymint 
a’ s ch a f f h au s e n i , melly a’ Rajnán vezetett 
által, ’s a z , mellyet Helvctziában a’ wettingeni 
apátságnál Aargau nevű cantonban lehete látni. E’ 
két jeles mestermű 1799ben a" Francziák által fel- 
gyujtatván , az emésztő lángoknak áldozatul esett. 
A’ schaffhauseni hidat Grubenmann nevű ácsmester 
építette I757ben. Ezen jeles mű két hidláb-mező- 
ből á llott, mellynek feszköre 165 és 187 láb ’s 
gyámola 10/ vastag középoszlopból volt izmos part
oszlopokkal ’s ellenfallal erősítve. A’ wettingeni 
híd, mellyet I778ban szint úgy mester készíte, 
378' feszkörrel bír. E’ most érintett hídnál tető lé
vén , az hatalmas gyámolat ’s támaszkötés által 
egy fogas (verzahnt) gerendát tartott, melly a’ 
part-oszlopon által csak egyszerüleg, ellenben a’ 
többi oszlop felé aképen erősíteték-meg, hogy ott 
négyszeresen egymás fölött fekvő fogas darabokból 
állott. Ezen ívvázhoz (Rippe) köttetett a’ hidpálya.

Hidat öntött-vasból két angol úgymint Wil
kinson János és Darnley Abrahám elsők építőnek 
Coalbrookdalnél a’ Savernen keresztül 1773 —1779; 
ez csupán egy bolthajlásból ál l , mellynek feszköre 
98 lábat tesz. A’ bolthajlás tökéletes félkör, melly 
három — egymástól 5 lábra távolálló ’s közép
pontra térő — görbe vonalt foglal magában; ezen

vonalok küllőlépcsők által (Radialsprossen) vannak 
egymással összekötve ’s imígy egy izmos készit- 
vényü ellenfalhoz támaszkodik. Öt illy bolthajlás 
képzi azon boltozat’ szélességét, melly a’ hidjárást 
tartja ’s melly 23' széles szép mellfallal van befog
va. — Az Öntöttvas mereven ’s töredékes műszer, 
’s nem hajlik mielőtt eltörnék, a’ kinyulás ’s tö
rés csak nem egyszerre történik-meg. Ugyan ez 
okozá, hogy későbben az öntött helyett kovácsolt 
vasat használtak a’ hidak’ építéséhez ’s ez által a’ 
hidaknak egy egészen uj neme állott lábra , mellyet 
mi láncz- vagy vas-függőhid nevezet alatt ismerünk. 
Ezek’ szerkezete a’ legegyszerűbb, mellyet csak 
képzelhetni ’s képesek a’ vas’ rugalmassága által 
a’ legnagyobb terhet is hordozni.

Ezeket előre bocsátván 9 nem lesz talán fölös
leg a’ Pestbuda közt állítandó hídról itt futólag 
említést tenni, ösmervén már a’ Dunának e’ két 
testvérváros közötti mélységit, sebességit, ára
dási alakjait, fenekét ’s a’ t. Ennélfogvást egész 
hihetőséggel állíthatni, hogy többé egy állóhíd’ 
physikai létesítése nincs a’ lehetlenség’ során. A’ 
dolog tehát csupán e’ két kérdés körül forog: 1.) 
Tanácsos e’ Pestbuda közt előleges Duna-szabá- 
lyozás (regulatio) nélkül állóhidat építeni ? ’s 2.) 
valljon illy hid építés által, melly tetszés szerint 
kőből, fából, vasból lehet, nein tarthat-e méltán 
e’ két testvérváros valamelly rettentő veszélytől 
’s nem közelg-e titkon feléjük terhes felhőként egy  
vészes jövendő?

Mivel azok, kik a’ Pestbuda közti hídhoz ja
vaslat-terveket készítnek, figyelmüket külünösen 
lánczhidra fordítják: szükségeiévé tudni azt, hogy* 
az 1775ki Dunaáradáskor annak magassága, a’ leg
alacsonyabb víztől számítva, 24'— 2"—1/J/ volt, 
mellyhez képest a’ hidpályának ’s így a’ hidoszlo- 
poknak magasságát is kell meghatározni. Figyel
met érdemel még az i s , hogy a’ hidpadlatnak e* 
nevezett legmagasb viz tükrétől mintegy 4 ölnyire* 
kell elállnia és pedig azért, hogy a’ nagyobb ha
jóknak ’s azon malmoknak is, mellyeknek horgo
nya véletlenül kirántatik, szabad áltmenetei en
gedtessék ; ’s e’ szerint a’ hidpadlat’ felső* lapjának»
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a’ legalacsonyabb víztől számítva 48'—2"—l y//-al 
kell elállnia. — Yegyük-fel , hogy az egyik part
oszlop’ távolállása a’ másiktól 2Ü0° (ölet) tesz: 
ez esetben az öntött vasszekrény’ fekhelye — a’ 
hidpadlattól számítva 13°—3'—0" kíván , ha t. i. 
a’ bolthajlati közép ordinátát egy tizenötöd rész- 
nek vesszük, mellyen felül a’ párkányzatra ’s te
tőre még közel két ölet számíthatni ’s igy össze- 
leg 15°—3'—0" tesz. — Előre tehetni, hogy a’ 
feljebb említett áradás a’ budai ’s pesti legmagasb 
fekvésű partokat nemcsak eléri, hanem legtöbb 
helyen felül is haladja; ’s tegyük, hogy azzal 
csupán viziránylag áll: ez esetben már az oszlop’ 
magassága a’ part felett 4°-i-150—3/= 1 9 ° — 3/ ; 
melly magasság még azon esetben is megmarad, 
ha nem készülvén a’ két partnál magas oszlop , az 
csupán a’ Duna’ közepére leend állítva ’s az egész 
híd két félbolthajlással végeztetik.
— T *  Pestbuda közti Dunán keresztül fahidat 
épitni nevetségesen hangzik, ha azt a" technikai 
mérésekkel combináljuk. Az eddigi mélymérés (Son- 
dirung) szerint a’ budai parttól — legalacsonyabb 
víznél mérve — mintegy 35 ölnyire találhatni-föl 
a’ legnevezetesb mélységet =  22 '= 2 //—6///; szá- 

^jnítsuk ehez a’ fölebb érintett vízváltozást, vagy 
a’ legmagasb ’s legalacsonyabb vizközötti különb
séget =  24/—2///—\ 'n ’s ehez ismét a’ hidpályá- 
nak szükséges elállását a’ víztükörtől =: 24/—IÉ 
—0"; melly is összeleg 70/—4"—7étt vagy 11° — 
4'— 1"—7///. Mivel ez esetben a’ fenékkaróknak 
(Piloten) legalább 3 ölre kell a’ földbe veretniük, 
tehát 15° (ö l) hosszú fenékkarók volnának szük
ségesek csupán a’ hidláb’ felállítására; illyeneket 
pedig honunkban, legalább a’ Duna’ környékin, alig 
találhatni. — Yegyük-fel, hogy az 18||diki ónos- 
jég’ vastagsága vagy jég’ héja (ide nem értvén a’ 
jéggöröngyöket) mint azt a’ jegyzőkönyv karácson 
hava 31kéről 1829 bizonyítja: 7—9" hüvelknyi 
vo lt; ’s azt i s , hogy a’ jég’ eltisztulta előtt a’ 
hidlábakat békózó jég előgondosságból szabad moz
dulat végett elől ’s hátul néhány ölnyire felvága- 
tik: elég-é ez már ahoz, hogy e’ hidlábokat a’ 
jégtömegek össze ne morzsolják’s hogy a’ jég sza
bad menetelt nyerjen ? Bizonyosabb az , hogy ezen 
lábak a’ szörnyű vastagságú jégtömegek ’s görön- 
gyek’ nyomásinak ellen nem állhatván, a’ nélkül,  
hogy a’ két testvérvárost legkisebb veszély érné, 
kiemeltetvén ’s halomra hányatván első alkalommal

elhordatnának; ’s így valamint az előtt, úgy ezután 
is egyenes közösülés nélkül maradna Pest és Buda, 
mellynek, az íz : a’ hídépítésnek, még is csupán ez 
vala czélja. — — Milly veszélytel es befolyása 
lehet jégtoriatoknak a’ hídépítésre, mutalja azon 
rendkívüli tünemény, melly szerint febr. Iákén 
1833 mintegy reggeli 2 órakor a’ folyam’ parljain 
egyes táblákban, valamivel később pedig tőkéstül 
megindulván az izmos jég , a’ víz, melly még febr. 
13kán 9'—8//—ö//# magasnyi volt, egyszerre 12*— 
4'*—0/y,/ra nőtt, mint egy bizonyos jelenségül , 
hogy a* jég Csepel szigetnél megszorult. A’ két 
testvérváros közt mentiében szinte igen magasra 
torlott, különösen a’ budai Vízivárosnál az edény- 
piacznak általlenében, hol a’ parttól 105 ölnyire 
jéghalommá lón; ’s itt rakta-le kristály-torladékit 
olvadandó emlékül. A’ tett sondirozásnál úgy ta
láltaiéit, hogy valamint a’ már nevezett jéghalom- 
nál , úgy a’ part’ egész hosszában is ezen iszonyú 
jégtömeg mindenhol elérte a’ Duna’ ágyát. A’ kúp- 
alaku jéghalomnál, ’s az akori vízállásnál a’ Duna’ 
mélysége 6° — 3'—6" volt, maga a’ domb pedig 
közel három öllel emelkedett fölül a’ viz tükrén ; ’s 
igy a’ jégtömeg’ magassága e’ helyen kilencz ölet 
haladott-meg; ’s ha ekkor néhány hídoszlop volt 
volna a’ Duna’ ágyára építve, e’ rendkívüli tüne
ményt kétségkívül mindenki — ’s nem fontos okok 
nélkül — ezen oszlopoknak tulajdonító ’s a’ két 
testvérváros nem csekély szorongásban lehete.

Okosság ’s méltányság ajánlják tehát, sőt 
sürgetik e’ kényes tárgyat csöndes és érett fonto
lás alá vetni, mivel akármilly tudományt is vagy 
művészetet könnyebb gyakorlati szemlélés, mint 
csupán könyvekből sok próba ’s kárvallás után meg
tanulni. Ki ezentúl a’ Pestbuda közti állóhid’ föl
építéséhez olly műtervet készít, melly köz helyben
hagyást érdemel, az úgy álland az emberi nemzet
ben, mint egy korszak’ határoszlopa, mellynek di
csőítésére önmaga nem keveset munkál.

Novak Dániel architektue.

BUDA ÉS PEST’ ALAPOS VÍZHELYZETI TÉRKÉPE.
Akármilly építést tenni szándéklónak rende

sen az jut eszébe: miilyen hely az , hová kívánná 
vetni alapját előreképzelt örökjének ’s minél éc- 
deklőbb és költségesb az építendő tárgy, a’ hely’ 
színe annál több vizsgálatra nyújt okot, hol t. i. 
építésnek történni kell. A’ hely’ meghatároztával 
nem elég csak a’ felületi kiterjedést ismerni, ha-
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nem azon belsőt is, melly az alapot keblébe fogad
ja ; így teheti aztán az építőmester felállítandó mü
véhez képest tervét, hogy az elkészült örökség sok 
századig tartson. Bölcsen cselekvő tehát a’ tek. \ 
Ilidegyesület, midőn első lépését is azon kezdé, 
hogy teljes. n ismérje-ki a’ hely’ mindennemű tu
lajdonságit: hová lenne t. i. alapítandó azon nagy 
lánczszem (a’ budapesti állóhid}, melly kedves 
hazánk’ két felét örök időkre összeforrasztaná. — 
Tudja minden, ki beszédet hall ’s betűt ismer: * 
mit tettek a’ t. Ilidegyesület’ Tagjai. — Mindent, 
mit szükséges czélirányra tenni kell. — A’ lehető
ségig jól kidolgozva bírja már azon előkészületet, 
melly tökéletes alapja azon nagy tervnek, melly 
a’Buda ’s Pest közt építendő állóhidat előbb utóbb 
létesítendő Ismérve van tehát már nemcsak e’ két 
testvér-főváros’ helyzete, mellyek közt Dunánk 
aláömöl, hanem a’ viz’ szélessége, mélysége, se
bessége, az apadások’ ’s áradások minden fokai, 
a’ jég’ többféle kártételinek okai ’s a’ t. Lehet már 
e’ nagy darabon minden adatokkal elborított hely
zetben kényszerint válogatni ’s az óhajtott állóhí- / 
dat ide vagy amoda képzelni, ajánlani, rendelni ’s 
fölállítani. De kik tehetik ezt? azon nagy Bea
vatottak, kik e’ kincsei a’ hazának megszerezni 
szerencsések voltak, ügy forog ez kézről kézre , 
mint egy nagy tömeg arany, mellynek becsét kiki 
tudja ’s ismeri, de fájdalmasan érzi, hogy egyszerre 
nem lehet az több egyesnek birtokában. De utoljára 
mindennek kijut a’ sora. A’ tek. Ilidegyesület hat- 
hatosán felvoná a’ rugót, most már az egyes ré
szek tegyék kötelességiket. Vörös László, orszá
gos dunainérési hiteles földmérő ur, felsőbb enge
detem mellett azon említett nagy tömeg kincshez 
nyúlván, esztendeigleni szakadatlan fáradozási után 
most már mindenfelé terjesztve közölheti Buda és 
Pest sz. k. fővárosok’ alap- ’s vizhelyzeti térképét, 
mint híven kőremetszett mását azon eredetinek, 
melly a’ t. Hidegyesület’ birtokában van. Úgy lát
szik, többi közt ez az, mire a’ nemes Közönségnek 
legnagyobb szüksége van, a’ több számos munká
lat majd a’ nagy egész kebléből tökéletesen megér
ve jövend világra. Az említett alap- ’s vizhelyzeti 
térkép legelső csemetéje azon erősülő fának, melly 
már jól meggyökerezvén, virágzáshoz közelget. — 
Ismérkedjetek-meg tehát kedves hazánk’ fiai ’s leá- 
nyi azon zsengével, mit ezen alakban édes nyel
vünkön megjelenve mint elsőt ’s eredetit láthat

tok. Nemzeti termés az egészen, Önmaga Vörös 
László ur’ kezei ’s így olly kezek vágták ezt kő
be , mellyek noha semmi más kezektől nem vezé
reltettek, még sem csúsztattak e’ műbe semmi 
korcshibát. Szent az ügy, mit ábrázol, tökéletes a’ 
vésemény-is. Tegyétek tulajdonotokká ezen ábrá
zolatot ’s vonjátok még reá a’ valódiság’ bájsugá- 
rát, melly az állóhid’ léteiét tündököltesse; te
kintsétek ezen térképet úgy, mint hivatalos óráin 
kívül készített ’s mástól nem tanult remek-zsengét, 
mellytől, csak czélt érhessen, semmi fáradságot nem 
kiméit, szerencsének tartván e’ tárgybeli tehetsé- 
givel-is a’ buzgón szeretett hazának szolgálhatni. — 
A’ térkép 3 nagy táblából á ll, mellynek min
den papirosszél nélkül összeillesztett képtartalmi 
hossza 5 I láb, azaz félláb híján egy egész öl (pa
pirosszélestül egy ö l), szélessége pedig papirosszél 
nélkül 2 4 láb (papirosszélestül 3 láb és 3 hüvelyk). 
Térkép-’s földabroszi tekintetben még nagyobb, 
pontosb, csinosb ’s magyartól magyar nyelven 
készült ’s Magyarországot illető müvet nem mu
tathatunk ennél. Ennélfogva nemcsak forró kö
szönetét érdemel az egész Nemzettől ’s a’ művészet’ 
barátitól e’ buzgó hazafi földmérő művész , hanem 
országos pártfogást-is minden rendű hatóságoktól 
’s meleg és számos gyámol-részvétet gazdaginktól. 
Hazánk’ szivét ‘s két rokonfele’ örök kapcsát illeti 
az ’s bizton remélljük polgártársink’ hazaszereteté
től ’s művészetpártoló nemes indulatjától, hogy ezt 
minden nemes megye, szabad kerület, k irályi’s 
nagyobb város, népesb helység, minden püspökség, 
káptalan, casino ’s olvasó egyesület, minden ok
tató ’s nyilványos intézet, minden vagyonos nem
zetség *s földbirtokos, szóval minden müveit ’s te
hetős Magyar a’ két hazában igen mérsékleti előfi
zetési ára mellett (sz. Mihálynapig hollandi regál- 
papiroson 4 , finom angol velinen 5 ezüst for.) bűz- 
gand megszerezni. Palotai ’s könyvtári szobafal- 
ékesítési e-is (minden belbecsén túl is, a’ mi fő) 
valóban szerfelett olcsó ’s díszes darab.

MESÉS TÖREDÉK AZ ÁLLAT-ORSZÁGBÓL.
A l l a t g y ü l é s .  Panaszkodtak oroszlán előtt 

a’ nyulak, hogy őket az emberek ’s állatok nem
csak szüntelen üldözik, hanem még azt is kíván
nák, hogy szegény párák önkényt menjenek az 
életvesztő kelepczébe. Gyűlést hirdet az állatki
rály, hová nagy számmal jelentek-meg az állatok. 
Előjő a’ nyulak’ panasza ’s elkezdődék azonnal a’
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tüzes szóvita. A’ többi állat félvén , netalán ezút
tal váltasságiból valamit veszítsen, fület sem voní
tott a’ szegény nyulacskák’ serveire, hanem minden 
faj saját jogait kezdé feszegetni ’s támogatni. A’ 
farkas, mint tigrisnek meghatalmazottja, me'g szit- 
kos dorga beszéddel támadá-meg az alázatos pa
naszlókat: mint mernek ők illy indítványt tenni; 
nem tudják-e , hogy csak a’ hatalmas tigris’ kegyé
ből birnak azon parányi szabadsággal-is, t. i. hogy 
félve bakdácsolhatnak mindennapi eledelük után? 
Felforrván erre az állatkirály’ epéje: „Az — úgy
mond — az én kegyelmem; én elszenvedem őket 
országomban , mert ízes falatokat nyujtnak aszta
lomra ’s azért félrevetvén illy kicsapongó tartalmú 
beszédeket, végezzük-el: mennyiben lehet a’ nyu- 
laknak igazuk.“ Erre zugás lön a’ gyűlésben, kiki 
mást vitatott. A’ medve mondá: ő nem enged pa
gonyába ama’ félénk ivadéknak bemenni; hasonlót 
a’ farkas, róka, sas ’s egyéb állat; valamennyi 
fellázadt a’ szegény nyulacskák ellen ’s ezek csak — 
hallgattak. Híjába! a’ gyűlés’ végzése az lön: kö- 
szönje-meg a’ nyulfaj, hogy ez úttal még épen vi
heti haza irháját. — Igai Sebestyén.

A ’ F R A N C Z I A  V É R K O R M Á N Y ’ Á L D O Z A T I .

P r u d h o mme  republicanus 6 kötetnyi neve
zetességeket hagyott maga után , kettő ezek közűi 
betűrendben közli mindazokat, kik Francziaország- 
ban az első revolutzio’ rémkormánya alatt kivégez
tettek. Mindegyiknek fel van jegyezve neve, élet
kora, szülőföldje, hivatása, lakhelye, elitélteté
sének oka , nem különben a’ nap és hely, a’ mel
lyen ’s hol életét veszté. A’ guillotine alatt elhul
lottak’ száma 18,643ra terjed ’s ezek közt foglal
kozik: 1278 nemes férfi, 750 nemes asszony, 1467 
kézmunkás’ és művész’ felesége, 350 apácza, 4135 
szerzetes ’s végre nemtelenek külön osztályokból
13,633.------- Ezen jegyzék szerint 3400 asszony
veszett-el karaszülésben , 348 asszony teherben ’s 
gyermekágyban; a’ vendéei asszonyok’ száma, ki
ket erőszakos halál kivégzett, 15,000, a’ gyerme
keké 22,000, Öszveleg Yendéeban 900,000ig terjed 
a’ véres áldozat. Carrier’ proeonsulsága alatt Nan- 
tes-ban 32,000en ölettek-meg; ezek közt gyermek 
agyonlövetett 500, vízbefojtatott 1500; asszony 
agyonlövetett 264, vizbefojtatott 560; szerzetes 
agyonlövetett 300, vizbefojtatott 460; aristokrata

vizbefojtatott 1400, művész és mesterember 5300, 
Lyonban kivégeztetett közel 31,000. — Ide még 
nincsenek számítva , kik Versaillesban , a’ Carme- 
litáknál , az apátságban ’s az avignoni jegespin- 
czékben néplázadások’ alkalmikor megölettek; va
lamint azok sem, kik Toulon ’s Marseille’ bevétele 
után verettek agyon, ide nincs számítva még a’ 
Bedoin nevű kis város is Provence-ban, mellynek 
egész népessége halomra konczaltaték ’s a’ t. (Cha
teaubriand Etudes historiques.}

A N E K D O T Á K .
,,Apám! — mondá az iskolás fiú — én csillag- 

vizsgáló leszek, mert mest’ uram mondotta, hogy 
azok mást se tesznek, mint hanyatfekve égfelé 
néznek.“ — „Én pedig — közbe szól hirtelen a 
padkán bábozó kis leány — tekintetes asszony, 
mert lám az ispánnénk is minden héten uj ruhába 
öltözik.“

Délre szundított a’ nő; a’járni ’s dadogni csak 
most indult kis leány pedig nyugtalanul kezde lár
mázni , az ölbeli kutyácskát hajszolván. A’ néma 
csöndben dolgozó férj nem állhatván ki a’ zajt, 
fölkel íróasztala mellől ’s lábhegyen megy a’ kis 
lánykához ’s lassú hangon imezt súgja fülébe: 
„hallgass leányom, hadd p i h e n j e n  mama ’s mi 
is hadd n y u g o d j  un k.“

„P* ur annyira gyönyörködik a’ hírlapok’ ol
vasásában, hogy kívánná, ha a’ tudósaknak egy 
negyedrésze újságíró volna.“ „Igen — válaszoló egy 
másik — ha ingyen adnák.“ — „De bizony én 
pénzért is néha rest vagyok azokat végig futni“ — 
mondá egy harmadik ’s a’ gyors leleményeket a’ 
fényes kör’ zajgó tapsai közé vegyült titkos hu- 
nyászkodás követé.

F á y - c s e p p .  Az oroszlán’ parancsára tola
kodva gyűlnek mindenfelől a’ hív alattvalók — ’s 
íme a’ nagygyűlés a’ nagyokon t. i. tigris , farkas, 
hiéna ’s elefántokon kivül alig áll egyébből, mint 
rókákból ’s nyulakból. — Endrtfy.

R E J T E T T S Z Ó .
Három tagú kelepcze es finom szövet.
A 5 két utolsó számos halnak és madárnak 
Veszélyt hoz; a’ vég tag, ha jól nevelt, deli 
Es büszke állat, fában és vastalpakon 
Hordozza mindenszerte ő kevély urát.
Egészt az első tag műhely nélkül teremt.

Hoblik.
A’ 6ídik számbeli rejtettszó: L ő c s e .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A ’ N Y 1 R - B Á T O R I  T E M P L O M .

Hazánk ezen középkorbeli ’s me'g e'p karban le
vő nevezetesb épületinek egyike ’s nemzetünk’ tör
ténetiben olly jeles szerepet viselt Bátoriak’ fen- 
állő emléke, Nyir-Bátornak éjszaki oldalán egy 
emelkedett helyen fekszik. 10 Ölnyi magas tégla
falát , az ő különben is magas fekvése még szem
betűnőbbé teszi; párkányai ’s ablakszélei kemény 
köbül faragvák. Ennek mintegy 6 ölnyi magas és 
alig egyölnyi széles 5 gothizlésü ablak tekint déli 
oldaláról a’ város fe lé; a’ szabad térség felé néző 
ellen-oldalán ablakok nincsenek, hihetőleg azért, 
hogy ment maradjon az éjszaki szelek’ dühétől. 
Ugyanez oldalon fenáll még a’ néhai sekrestye, 
most gabonatár ; fölötte — egy berakott ’s tem
plomba szolgáló ablakról Ítélve — a’ papoknak 
vagy a’ Bátory nemzetségnek oratóriuma lehetett. 
Látszik még ma is , hogy a’ néhai klastrom a’ tem
plom’ ugyanez oldalával egykor egyesült; mellynek 
kiterjedése, hagyomány szerint, a’ most annak 
helyén levő egész temetőt elfoglalá. A’ templom’ 
elején, azzal egy a’ templomnak nagyságához ké
pest irány tálán idomzalban épült keskeny torony 
egyesül, mellybe a’ templomból juthatni-be. E’ 
mellett van egy szépen faragott, gothizlésü ajtó, 
melly most zárva tartatik: fölibe, úgy látszik , 
később téteték csak a’ Bátoryak’ czímere. A’ mos
tani bejárás déli oldalon van,  a’ város felől; itt a’ 
templomhoz újabb korban egy előcsarnok ^Yorhal- 
le) ragasztaték, melly felett láthatni a’ templom
ban olly gyakran előforduló Bátoryak’ czimerének 
legtisztábban faragott példányát. Mák és makkból 
fűzött koszorú környeli az egy paizs körül tekere- 
dő szárnyas kigyót, melly paizsban három fog , 
hihetőleg az első Bátory által megöletett nagy kí
gyónak fogai szemlélhetők: a’ fölötte levő sisakon 
ül egy az előbbihez hasonló kígyó, melly szájában 
egy szélnek eresztett szalagot tart, rajta e’ felí
rást láthatni: „Stphni de Bator Yaivodae.“  A’ 
czimeren alul „1488“ évszámot olvassuk. A’ koszo
rúba font máknak értelméből gyanítom , hogy e’ 
czímer a’ templom-alatti sírboltból vétetett. — Az 
előcsarnokba jutván, látni a’ templomnak említett

1833.

déli ajtaját: ajtófelei veres márványból faragottak; 
egy közép-oszlop által két részre osztva, négy
szög-alakú ’s épen nem egyez-meg a’ másik, sok
kal keskenyebb ’s tompa hegybe menő templomaj
tónak idomával, se az egész templomnak goth- 
sztiljével; ’s ha a’ következő felírást nem találom 
fölötte, úgy ez ajtót ujabbkorinak tartom vala. 
„Ad honorem magni De i , eiusij matris , MariE vir- 
ginis intemeratE, ac divi Georgy martiris, Magni- 
ficus Dominus Andreas, AndreE de Bator íilius, 
suis impensis, hoc templuin e fundamentis extru- 
x i t , ob pietatem.“ — Ezen ajtóval áltellenben 
mutatkozó magyar felírás szerint a’ templom’ épí
téséhez 1484ben kezdének; hossza 21, szélessége 
7 , ’s a’ még egészen ép ’s valóban remek goth bol
tozatnak magassága pedig 10 öl. Két oldalt össze- 
leg 50 ülésre osztott, igen csinos, különféle olasz 
metszésekkel ékes , kemény fából készült karzat 
találkozik; bizonyosan a’ papoknak, kik e’ szerint 
elég számosán lehettek ’s a’ város tiszteltebbi- 
nek, főleg pedig a’ Bátory nemzetségnek számára. 
A’ baloldali karzatnak, a’ nagy oltár’ helyére te
kintvén, mintegy hatodik ülésében e’ felirást ol
vashatni: „Hoc opus fecerunt fieri Mei Dni Geor
gius de Bathor, Agazonum Regalium Magister, et 
Sths de eadem Bathor, Comes Thimisiensis, et 
partium inferiorum Capitaneus generalis , nec non 
Andreas de Bathor, Comes Comitatuum SW M £Sü- 
megh) Satmariensis et de Zaboc. Comes licet fuit 
iunior inter ceteros , opera tarnen eius egregium 
hoc opus perfectum est. Anno D. MCCCCCXI.“ 

Hol hajdan a’ nagy oltár á llo tt, ott most a’ 
Nagyváradon megöletett Bátory Gábor erdélyi fe
jedelem fekszik, veres márványból kifaragva. Egy 
ékes vánkoson feküve ábrázoltatik, természeti 
nagyságban ; fején sisak, arczának alsó fele annak 
vértjével ^Visir) befödve: jobbjában hosszú lán- 
csát, baljában pedig egyenes kardot tart , hegyé
vel lefelé; bal keze ’s kardja mögött czímere lát
szik. Az egész test pánczélban ábrázoltatik; lá
bainál alvó oroszlán fekszik. Az egész kép csak 
fekvése és czímere által különbözik egy hazánkban 
létezett vitéz papirend’ czimerétől. Ugyanazon fedél

P est, augustus’ 17dikén
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alatt e’ kép mellett hever egy törött ’s kővé vált
nak tetsző szaru; melly felől különféle a’ hagyo
mány. Majd egy bikának fejéből törte-ki ezt Bátory 
Gábor, majd kardjával ütötte-le egy vágással e’ 
bikának fejét, mint Skander Bég; majd meg azon 
marhák’ egyike’ szarvának mondatik, mellyek a’ 
templomépitéskor követ hordának. De ez utolsó vé
lemény úgy látszik legalaptalanabb ; mert ezen ok
ból érdemetlen volna e’ szaru a’ hosszas fentartás- 
ra ’s nem is fekünnék épen Bátory Gábor mellett. 
Ha csakugyan igaz e’ hagyományok közül vala- 
mellyik , úgy az elsőt tartom annak; mert látszik 
a’ csonka szarunak erőszakos törése; ’s a’ második 
esetben az egész fejet tartották volna fel örök em
lékezetül. — Bátory Gábornak ’s ezen faragvány-em- 
lékének, melly hihetőleg Nagyváradon készült, is- 
mértetéséhez tartozik még : hogy a’ fejdelem’ erő
szakos halála után, annak testével együtt Nagyvá
radról Ecsedre vitetett, honnét később testét a’ 
Nyir-Bátori sirboltba, mint a’ Bátory nemzetség’ 
temetvényhelye're, tevék által; márványból faragott 
képét pedig a’ templomban álliták-fel. Az álthoza- 
tal’ alkalmakor több darabra töredezett; a’ dara
bok most a’ régi nagy oltár’ kőalján, mint egy 
koporsóban, deszka fedél alatt összeillesztve fe- 
kiisznek, de egyesítve nincsenek; a’ mit csinosabb 
bontókkal együtt méltán megérdemelnének. — A’ 
református Bátori Bátory Istvánnak nem lévén férfi 
örököse, a’ catholicus Somlyai Bátory nemzetség’ 
utolsó ivadékát, a’ felebb említett Bátory Gábort 
fogadd örökösül , olly föltétel alatt, ha református 
vallásra tér; a’ mit ez teljesíte ’s nőtelen halván- 
meg , a’ Bátory nemzetségnek mind két férfiága ő 
benne enyészett-el.

Ugyanezen templom-alatti sírboltban fekszik 
az említett Bátory István is, hová a’ bemenetel 
már beöntetett, kinek porai’ fölibe a’ templomban, 
épen a' néhai sekrestyének berakott ajtaja elibe, 
állított még Bátory Gabor egy oltáraljhoz hasonló 
négylapu kőemléket; mellyen a’ szent Írásból idé
zett mondásokon kívül ezeket találni: „Spectabili 
ac Mgnfico Dno Comiti Stephano de Bathor, Cot- 
tuuni, Simigien. Zathmarien. et de Zabolch perpe- 
tuo Comiti, heroi magnanimo, patri patriae indí
tó , religionis orthodoxae vindici acerrimo , musar. 
moecenati benignisso, pauperum nutritori libera, 
lisso, Deo et hominibus carisso, anno aetatis L. 
Christi verő 1605. die 25 July pie et sancte de*

functo, perpetuae gratitudinis ergo, fiatri de se 
optime merito, Magnficus Daus Gabriel Bat bori 
moestus posuit.“ — Ezen felírás a’ kőemlék’ felső 
lapjának széleit környeli; a’ tábla’ közepén a’ Bá
tory nemzetség’ czimere ’s fölül e’ versek talál
tatnak :

Insignis pietate Comes et stemmate darus,
Bathoridum Stephanus, Dux, patriaeque pater;

Quingentos steterat eins genus amplius annos,
Ereptus terris, hac tumulatur humo.

Quem regrii Proceres lügent, ecdesia deílet,
Ipsaque egenorum langvida túrba gemit.

Heu domus antiqnae sobolis, viduata nepote 
Bathoridum, subito sic ruitura cadis.

Sic tu qui proavos et region stemniata iactas,
Splendida cuncta, vides, conticit bora brevis.

A’ czímer a la tt:
„Quam cito bullatae pluvius tumor interit undae,

Tam poslrema cito cuilibet bora venit.
Respicit ad nullos Lachesis cononunis honores,

Nec curam ullius nobilitatis habet.
Parcere nec senibus, nec parceie novit ephebis.

Non a formoso continet ore manns.
Nos stulti Iongos nobis promittimus annos.

Linqnendas aliis et cumulamus opes.í{
Két hosszabb oldallapján, szentirásbcli ver

sek ; két négyszegű lapján pedig ismét a’ nemzet
ség’ czimere szemléltetik. — Kihalván a’ férfi-ág, 
leány-ágon a’ jószág Bethlen grófi nemzetségre ju
tott. E’ korból van a’ templommelletti fatoronyban 
egy harang a’ négy evangélista’ képével, illy felí
rással a’ harang’ felső része körül: „In honorem 
Dei fudit me Georgius Wierd in civitate Eperyes 
Anno Domini MDCXL.44 A’ harang’ egyik olda
lán : „Bethlehem István és Bethlehem Peter aka- 
ratyabol vette az varos ez harangot fo biro K. M. 
M. G. Sz. J. Sz. H. J. Sz. T.“ Később a’ jószág 
grófKárolyiak’ birtokába jutott. AJ helybeli mino
ritatemplom’ oldalfalai egyidőseknek látszanak e’ 
templommal; de boltozatja ujabbkori. Uffgr.

A’ TÖRÖK A S S Z O N Y O K .
(Vázlat egy franczia főasszony’ tolla után.)

En egy terembe léptem, mellynek falai nagy 
négyszöget képezének ’s hová a’ bejárást egy kár
pit füdözé-el; a’ terempadlat, végig gyönyörű 
szőnyegekkel vala behúzva. Itt három asszonyalak 
tűnt szemembe , kik gazdag szövetű ékes vánkosa- 
kon ültek. Az egyik egy szépapából dohányzott, 
a’ többi pedig vegyesszinü, arany hintés szöveteket 
választa külön. Ok beléptemkor nem keltek-föl,
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hanem nyájasan intenek, hogy foglaljak helyet 
mellettük. Éne az engem hevezetett udvarló asz- 
szonyhoz fordultak, kiparancsvárólag alázat'mély
ségében állott-ineg az ajtónál 's általa megkértek: 
vetnem-le felső ruháimat, hogy magoknak nemi 
fogalmat szerezzenek az európai viseletről. Én e’ 
kívánatnak franczia elevenseggel hódultam, a' mi 
a' töröknek’ komoly arczára gyengéd mosolygást 
idézett. A’ három asszony’ arcza leplezetlen volt. 
Midőn melléjük telepedem ’s szemeim’ a’ hárem’ 
termében küríiljártatnám, áltellenemben egy fe
kete dajkát pillanték-meg, ki szőnyegen ült ’s egy 
furcsán pályázott, különben igen szép csecsemőt 
szoptatott. A’ dajkát négy vagy üt szolgaasszony 
kürnyezé , kik noha csak egyszerű fejér ültü- 
zetben, de tekintetre igen deliek valónak. A’ tere* 
met csupán egy függüny (Vorhang) külünzé-cl egy 
másiktól ’s innét most öt más asszony jütt-elő, kik 
közül csak egy járt lepel nélkül, a’ többi — mint 
látszék — illetlennek tartó arczulatját előttem fül
fedni ; egy se szólt közülük hozzám , hanem mind
egyik némán jártatá rajtam szemeit. E’ hideg visz- 
szatartózkodást azon előítéletnek tulajdonítám, 
mellyel a’ törüknék egy keresztyénasszony iránt 
viseltetnek ; ’s én a’ nélkül hogy tovább törődném 
velük , mulatozni kezdék azokkal, kiknek arczuk- 
ról felém nyájas jószívűség mosolygott; akármit 
kérdeztek tőlem , mindenre vidor szeszéllyel ’s il
ledelmes nyíltsággal felelék. Későbben kávéval ’s 
pipával kinálának-meg. Kávét a’ török háremekben 
csak udvariságból szokás nyújtani, ellenben ha 
valakit pipával kinálnak, az mindig a’ vendég iránt 
különös tisztelet’ je le ; én tehát szükségesnek lá
tóm, szerényen kinyilatkoztatni, hogy nálunk a’ 
dohányzás nincs divatban. A’ kávét födetlen arczu 
fiatal lánykák hozák-be, kik a’ többi udvarló asz- 
szonyoknál csinosabban valónak öltözkedve. En 
vezetőném által azon kérést terjesztém-elő: hadd 
legyen szabad egykét törökasszonyi öltözetet lát
nom. ’S erre tüstént itt termett egy sereg asszony, 
nyalábban hozván a’ különszinü ’s himzetü, szebb
nél szebb ruhákat; mindegyik szolgaasszony saját 
urnéja’ öltözeteit tartó előmbe; majd mindegyik 
öltözet egyazon szabású v o lt, de külön szövetből 
’s rendkívül gazdag és pompás. — A’ töröknék’ vi
seleté kecses és diszteljes, benne jóizlés, méltóság 
’s nemes idomzat mutatkozik, a’ szemérmességet 
nem sérti. Milly rút ellenmása ennek a’ görögasz-

szony-viselet Levanteban! Mindazáltal vajmi kön
nyű észrevenni, hogy e’ ruházat csak olly szemé
lyek’ számára készült, kik folyvást vánkosokon 
ülnek ’s az időt alvás , kávéivás és dohányzással 
töltik. A’ töröknék egy kis hirnvarráson kívül sem
mit sem dolgoznak, sőt még ezt is ,  mint vezető
ném mondó , csak igen kevesen értik. — Mindegyik 
szolgaasszony mintegy tiz különféle, igen drága öl
tözetet hozott-be; ezenkívül franczia himvarráso- 
kat,  lyoni köveket, arany ’s ezüst diszmüveket, 
gaze-iimögeket, mellyek közül egy 60 fran cba ke
rül , papucsokat nagy gyémántkövekkel kirakva s 
gyönyörű alexandriai shawl-okat. A’ kaschemirek, 
mellyeket láték, igen közönségesek voltak.

. A’ három asszony, kik nem tárták bűnnek, ve
lem födetlen arcczal társalkodni , még alig vala 16 
vagy 17 esztendős; ’s rajtok inkább az ezen élet
korral rokon kellemet lehete látni , mintsem a' va
ló szépségnek vonalmait. Mindháromnak igen szép 
szeme vol t , bőrük finom 's mérsékelt testszinü; 
csupán kövérség által (embonpoint) veszthete szép
ségük az Európaiak' szemében. Általán fogva ama' 
kecs és deli fönség, mclly öntartás , viselet 's testi 
egyenmérték által miénk lón , a’ török, görög 's 
levantei asszonyoknál két végkép idegen tulajdon. 
A’ hárem’ asszonyai, kiknek most társaságukban 
valék, különös kedvet mutattak, hogy öltözete
met darabról darabra kezükbe vegyék ’s vizsgálhas
sák. En azonban mondám , hogy most le nem vet
kőzhetem, hanem szívesen küldök nekik egy egész 
öltözetet, mellyet azután kedvük szerint nézhetnek 
meg. Ok erre egy udvarias ,,taieb, taiebí4bal (jó , 
jó) válaszoltak. — A’ négy leplezett asszony ke
vés részt vön a’ társalkodásban ’s én őket már egé
szen feledém, midőn a’ szolgaasszonyok váratlanul 
egy széles bádoglapon holmi befőzött gyümölcsét s 
czukorsüteményt hoznak-be ’s imígy hátra tekintek 
’s őket mögöttem ülni látom. Az utóbbi étek igen 
kellemes ízű volt ’s különösen egyféle, melly rózsa
levelekből készült, előttem a’ legfölségesb cseme
gének tetszett, mellyet még eddig ember elme a‘ 
száj’ javára feltalált.

Látogatásom már elég soká tartott ’s én fölke
lek — bucsiízni. Ekkor a’ három födetlen dámák' 
legifjabbika intett ’s egy szolgaasszony három igen 
szép kendőt ’s rózsavízzel teli sok üvegcsét hozott
be. A’ dámák’ egyike áltnyujtá azokat nekem, nem 
azon nemes, játszi nyájassággal ugyan, melly fran-
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cziák’ tulajdona, de meg is jo'szivü mosolygással 's 
egy pillanattal, melly ezt látszék mondani: „Fo
gadd szives emlékezetül.“ És e’ pillanatra valóban 
szükségem vol t , hogy illy ajándék’ elvételére bá
torodjam , mert a’ kendők rendkivül szépek s drá
gák valónak. En itt alkalmat leiék elbeszélni: mi 
czéira használják a’ zsebkendőket nálunk Európá
ban. Az én vezetőném kévéssé késett mondásomat 
török nyelvre fordítni, de midőn ezt inegteve, 
azonnal kettő az asszonyok közül szertelen s alig 
szüntethető kaczajra fakadt; a’ leplezettek pedig 
fölkeltek ’s bucsu-szó nélkül mentek ki a’ teremből. 
Egyik törökné e’ rövid ’s őszinte választ adá: „a’ 
Franczia valóban ostoba nép!“ A’ másik azt tévé 
hozzá: „lllyféle kendőkkel egy nemes testvér, jó 
barát, szives rokon szokta a’ másikat megajándé
kozni - - y  „Ha azokat olly czéira használják 
mint te mondod — szól a’ harmadik — úgy egy 
muselmanné sem fog keresztyénasszonynak ollyast 
ajándékul adni.“ Ez ugyan nem igen udvarilag volt 
mondva, de nyílt szívből jött ’s nekem inkább tet
szett, mint ama’ czikornyás beszédmód, melly ná
lunk divatoz. Erre török szokás szerint búcsút ve- 
vénk egymástól, a’ mi ezen asszonyok’ résziről 
leirhatlan bájjal történik. Én elhagyóm török ba- 
rátnéimat ’s igen megelégedtem a’ tapasztalt szives 
fogadtatással; ’s most egyszersmind képes valék 
ama’ sok *s különféle költeményről ítélni,  mellye- 
ket eddig serail, hárem ’s törökasszonyok felől 
hallottam vagy olvastam.

F E L V I L Á G O S Í T Á S .

Somogyi Csizmazia Sándornak „T udom á- 
n y o s  á l l a p o t u n k “ czímü munkája 12d., 21 d. 
’s 22dik lapjain tetszett azt mondogatni, hogy a’ 
magyar tudós Társaság’ titoknoka, az ő kéziratait 
be nem adta a’ Társaságnak, egyiket maga előre 
elítélte ’s így önkénye szerint cselekedett.

Azokhoz, kik e’ mondókákat olvasták vagy ta
lán még olvasnák, átaljában pedig a’ Magyar kö
zönség’ tiszteletéért’s kézirataikat beküldeni kívánó 
írókra nézve, ezen felvilágosítások terjesztetnek e lé : 

A” 1 2 d i k  l apra.  A’ m. t. Társaságnak 1832, 
julius 19d. tartott héti ülésében a’ jegyzőkönyv’ 
359dik pontja szerint a’ titoknok előadta S o m o 
g y i  C s i z m a z i a  S á n d o r ’ kérdését: ha Cicero’ 
élete leirását a’ Társaság elfogadná-e ? mellyre az 
a válasz ment: hogy a’ Társaság azt igen is véle
ménye alá veszi ’s majd érdeméhez képest fogad

ja. — A’ titoknok külön, beszédközben azt mon
dó S o m o g y i  C s i z m a z i a  S á n d o r n a k ,  hogy 
Middletontól: the history of the life of M. T. Ci
cero, ismerni fogja. Nem, volt a’ felelet ’s ő ere
detit készít. „Jó, csak tessék beadni.“ Som  o g y i  
C s i z m a z i a  S. kéziratát nem adta be. — A’ 2 ld. 
l apr a .  S o m o g y i  C s i z m a z i a  S á n d o r  azt 
kívánta, hogy másik kéziratát: ,,a’ Magyar neve
zet’ eredetéről“ a’ Társaság mindjárt nézné által, 
mert pénzre van szüksége. A’ titoknok erre e’ meg
jegyzését mondá: ez alig történhetik mindjárt, mert 
a’ történettudomány’ osztályának tagjai a’ 3dik 
nagy gyűlésben több kéziratot vettek á lta l, de a’ 
sor majd arra is reá kerül, csak tessék addig is 
beadni. S o m o g y i  C s i z m a z i a  S á n d o r ,  kéz
iratát nem adta be, — A’ 2 2 dik l apra.  S o m o 
g y i  C s i z m a z i a  S á n d o r ’ fija’ fordítását: „Ci
cero de officiis“ azért nem terjesztette elé a’ Tár
saságnak mindjárt a’ titoknok, mert arra még más 
két versenyfordító is ajánlkozott’s a’ Társaság’ ha
tározata az : hogy versenyfordítók’ munkái egy
szerre menjenek vélemény alá ; a’ harmadikat pe
dig itt még bevárni kellett. Somogyi Csizmazia 
Sándor később maga kívánta vissza íija’ kéziratát 
jegyzetek’ hozzáragasztása végett ’s örvendett, mi
dőn azt, a’ Társasághoz gyűlő ’s külön fiókokban 
rendben levő kéziratok között még a’ titoknoknál 
találta. A’ titoknok, említett magyarázattal telje
sítő Somogyi Csizmazia Sándor’ kívánságát ’s je
lenté a’ fordítás minél előbbi visszavárását, hogy 
a’ hármat, mihelyt együtt lesznek, tüstént beadhas
sa. De annak viszonti általadása helyett, Somogyi 
Csizmazia Sándor „ t u d o m á n y o s  á l l a p o t u n 
k a t “ akarta leírni.

Most az összevetés után kiki ítélhet. — A’ 
titoknok által mostanig 105 féle kézirat ment a’ 
Társaság’ elébe, mióta áll. Az ő kötelessége által- 
venni s általadni a’ kéziratot; ’s mi birhatta volna 
Somogyi Csizmazia Sándoréi’ el nem fogadására? 
Önkényt a’ Társaságnak egyik tagja se gyakorol
hat; ha pedig a titoknok tudna valaha el nem fo
gadni kéziratot, jelenteni lehet azt az Elölülőnél, 
jelenteni a’ Társaságnál. — De biztossá teheti ma
gát a’ rendet szerető, valamint a’ kételkedésre haj
ló , a’ titoknoktól nyugtatvány-vétel által is , a’ 
mit eddig is adott vagy küldött, ha kívánva volt.

Diibrenlei Gábor.

R E J T E T T S Z Ó .
Két tag; hat betiije't gabonák közt lelheted : ebből 

Négy első kedves, — gondokat űzni segit.
Áldott nedvet ereszt viaszán vég tagja ; azonban 

Élj vele módjával^ már hoza sokra veszélytI
N.

A’ 65dik számbeli rejtettszó: P ó k h á l ó .

Szerkezteti H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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LÁTOGATÁS SZ. ILONA’ SZIGETÉN 1827ben.
(Egy angol tiszt után.)

Meg igen korán volt, midőn a’ hajófede'lről 
megpillantok Sz. Ilona’ szigetét. Előszer mint egy 
fekete pont tünt-fel a’ láthatáron, azután folyvást 
tisztább ’s határzottabb alakot válta ’s néhány éra 
múlva csak félniérföldnyi térköz választa már part
jától. Ha az utas e’ szigethez délszakról közelit, 
csupa egymásra tornyosult sziklákat lát,  mellyek 
mintegy nyolczszáz lábnyi magasra függelékesen 
nyultak-fel az oczeán’ színén. Csak a’ mély szikla
hasadékok adnak itt ott némi változatot ezen ri
deg, egyforma szirttömegnek, mellyen semmi fű
szálat vagy élőfát nem láthatni ’s mellynek vulkáni 
eredetét a’ különféle lávatoriatok világosan bizo
nyítják. A’ sziklák’ színe vörösbarna ’s e’ komor 
tekintetet egy sötét felhő, melly közeledtünkkor 
az egész vidéket körösleg befogta ’s a’ szirttömeg’ 
belsejében rejlő üregekre esőzve szakadt, még ko- 
morabbá tévé. A’ sziget’ legmagasb pontjain őr
tornyok ’s pattantyű-tanyák voltak ’s mindegyik 
kőszikla álgyukkal megrakva , — daczolhatni min
den ellenes merényletet. Yalóban , a’ természet és 
mesterség egyesülten — nem találhatott volna Na
póleonnak alkalmasb száműzeti tanyát! Két mere
dek, terméketlen szirthalom közt nyilik az úgyne
vezett Jainesvölgy ’s az itt épült csinos kis város 
szemünkbe tűnvén, némileg felejteté velünk a’ szi
get* zordon külsejét. A’ templom , kormány épület 
*s egykét zöldellő fa a’ part - melletti hajóhelyen 
igen kellemes benyomást okoz. A’ völgyből még más 
egyéb házfedelek is kacsongnak-elő :s egyik halom’ 
ormán egy keskeny topolyfa-ültetvény áll; a’ szi
get ez által legalább némelly nyomait mutatja a’ nö
vényzetnek, mellyet az utazó a’ tengerparton hasz
talan keres. Mi Sz. Ilonában csak néhány óráig 
késheténk; mind e’ mellett is rút vandalismusnak 
adtuk volna jeleit, ha ezen kevés pillanatokat el
hagyhatók enyészni a’ nélkül , hogy e’ classicus 
földre lépjünk ’s Longwoodot ’s Napoleon’ sírját 
megtekintsük. Öten tehát kiszállottunk, többi tár- 
sink pedig, kik a’ hajón maradtanak e l, komo
lyan szivünkre köték : hozzunk emléket magunkkal

ama’ szomorfűzekből, mellyek a’ nevezetes sir kö
rül fonyadnak. — Mi kiszálltunkkor mingyárt a’ 
james-towni fogadóban lovakat bérlénk, fogadósunk 
pedig a’ kormányzótól engedvényirást szerzett, 
mellynélfogvást az őr a’ sirkeritést előttünk meg
nyithatta ’s mi a’ sirányékló fűzekből ágokat vag- 
dalhatánk. E’ meghatalmazó - Írást magunkhoz ve. 
vén,  felülénk apró lovainkra ’s a’ város* egyetlen 
utczáján végig lovagiánk hegyfelé — kitűzött czé- 
lunkhoz.

így folytatók némán vándor-utunkat, elmél
kedve azon történetek fölött, mellyek Sz. Ilona’ 
szigetét a’ világ előtt olly híressé tevék; ’s midőn 
ekép Las Cases’ napkönyvét ’s Napoleon’ egyéb 
társinak iratait emlékezetbe idézők, a’ várost a’ 
völgyben tova hagytuk ’s egy hegymagason kes
keny mezőtérre jutánk, mellyet egy hegyipatak’ 
csergővize táplált. Napoleon e’ szigetbe - jöttekor 
Briars’ épületében nyere szállást; ez egy alacsony 
l ak, melly csak kevés szobákból áll. Rövid időnk 
nein engedő meg e’ ház’ belsejét megtekintenünk. 
Miután egy alacsony de kellemes fenyvesen végig 
mentünk, a’ sziget’ nyugoti völgyeire ’s halmaira 
széles kilátás nyílt. Itt a’ tájkép valóban nagyszerű 
’s meglepő; a’ meredek hegyek ’s mély völgyek, 
mellyek e’ táj’ alakját képzők, legtorzatosb ellen
tétben fekvőnek szemeink előtt. Az utóbbiakat, hol 
elkigyódzó patakok* menttében kellemes növényzet 
mutatkozott, sziklatömegek övedzik, mellyek szel- 
lős fejőkkel felhőkbe nyúlnak ’s felszínük mindan
nyi elsült kopár tarmező. Itt amott egy forrás öm
lött a’ sziklákon alá ’s ezek közt hellyelközzel 
zöld vonalok látszának ; a’ völgyekben pedig csi
nosan épült kis fejér házak csillogtak, vörös cse
répfödelekkel ’s fényes-zöld ablaktáblákkal díszelg- 
Ve. Az egész a’ városi Ízlésnek szerencsés utanképe 
volt, melly a’ táj’ vadonföstvényi alkaiból (For- 
men) csudásan szökött szembe ’s engem nem akarva 
is ama’ kis fa-házikókra emlékeztetett , mellyeket 
gyermekkoromban játékárusoknál vettem. A’ hegy’ 
hasítékin keresztül az oczeán csillámlott, melly 
tiszta képét a’ távolködben elvesztő, úgy hogy a’ 
láthatárt többé nem különböztethettük; alant a’
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kikötőben álló nagy hajók pedig apró halász-csól- 
nakoknak tetszenek. — Mi nem valónk messze im
már czélunkhoz. Egy férfi, kivel útközben találko
zónk, leptinket egy ház fele igazítá, melly egy mér- 
földnyi távolságra, szép pázsitos téren feküve'k 
előttünk. Miután egy rostélyzatonkeresztülmenénk, 
csakhamar szemünkbe tűntek a’ híres fűzfák ’s most 
meg szaporább léptekkel haladtunk. Egy ajtócska 
most egy virágos kerthez vezete bennünket, hol le
szállónk. Ugyanitt találtunk az 53dik ezredből egy 
ősz káplárt, ki a’ sírnak őrje volt. Egy pirosvi- 
rágu szép geranium-bokrozat folyó végig azon ös
vényt, melly a’ hősnek sírjához vezet. Körösleg 
számos szirthalmok emelkednek-föl ’s egy mély 
katlant képeznek, délszakról egyetlenegy nyilast 
hagyván , melly a’ völgybe kijárásul szolgál. Egy, 
altmérőben 30 labnyi, csinos zöld korlát fog-be 
itt egy szép pázsitos helyet ’s középen néhány tisz
tes szomorfüz’ árnyékában áll a’ négyszegletű vas- 
rostély, melly a’ nagy világrenditőnek porló ma- 
radványit zárja. Miután az ősz káplár a’ kormány
zó’ írásából meggyőződött, hogy szabad a’ sírhoz 
közelednünk , tüstént megnyitó a* rostélyt ’s von
tatott hangon, a’ nélkül hogy valami által zavar
tassa magát, kezdé az elbeszélést, mellyet hihe
tőleg már száz megszáz látogatónak, kik^előttünk 
itt voltának, ugyanazon szavakkal mondott-el. ,,E’ 
helyen urak , — szólt az öreg katona — kívánt a" 
császár holta után eltemettetni, hahogy szabad 
nem volna Francziaországba vinni tetemit. Ha egész
sége kisétálást engedett, akkor többnyire e’ fűz 
alatt ült, Bertrand grófnéval társalkodva. E’ for
rásból ( ’s itt egy keskeny viz-ágra mutatott, melly 
a’ szirtoldalon csörgött alá} hozók a’ császár’ kö
zönséges ivóvizét. Ha Kegyüknek tetszik, ihol egy 
edény (itt egy régi czinpoharat nyujta felénk, mel
lyel néhányan egykét csepp vizet merítének} ; ’s 
amott, urak, e’ fűzfákon tűi, a’ három széles kard
vonal alatt fekszik Napoleon, fejével azon fiatal 
csalánybokrok felé fordulva. Itt a’ korlát és kőlap 
közt láthatni, Gentleman-ek egy, hat hüvelknyi 
széles földszegélyt; Bertrand grófné azt a’ csá
szár’ halala után körösleg virággal ültette-bé ’s 
mindennap gondosan ápolta , de most már egyszá- 
lig el hervadtak. O e’ grófné egy igen nemeslelkü 
jó asszony vo lt, Isten’ áldása szálljon reá! De t a- 
]án, uraim, e’ róstélyzat’beljébe kívánkoznak lépni;

ime itt egy vasszálat ki lehet hűzni, ha Kegyök 
nem igen testesek, e’ nyíláson keresztül bűhat
nak. Nem rég egy öreg, iztagos generál volt itt 
Bombayből, ki hogy a’ rostélyon beférkezhessék , 
minden ruháját levetette.“ — Mi tehát követtük az 
ősz katona’ utasítását, keresztül szorongánk a’ 
nyíláson ’s most egyszerre ama’ földgöröngyen ál
lónk , melly a’ nagy császár’ hamvadó tetemeit fő
dé. En nem tudom , mi okozá, de azonegy pilla
natban mindnyájan levevők kalapinkat; mindnyá
junk’ keblét bizonyos mély tisztelet’ és szerény hó- 
dulat’ érzelme fogá-el. — Egy csapat britt hadi
tiszta’ legyőzetett ellennek sírján! Valóban e’ gon
dolatot nem tűrhette volna a’ hős’ kevély lelke! —  
Nem ábrándos buzgalom szülé ezen érzést bennünk 
(egyik utitársom a’ tiafalgari flottán volt ’s az
után két évig hadi fogoly Francziaországban ; egy- 
inásik a’ félszigeten serdülő korától fogva harczolt 
már azon férfi ellen , kinek most sirhalmán állot
tunk}, hanem szülé azon szerény tisztelet, mel
lyel ember mindig azok’ emlékezetének bódulni 
szokott, kik talentom és szellemi erő által, kor
társaik felett mint vezércsillagok fénylenek. Mi a’ 
sírkövön nem látónk pompás felírást, nem látónk 
aranyozott betűket, — még Napoleon’ nevét sem. 
De miért is? Francziaország’ szivében áll az ő em
lékköve, hirdetik nevét ama’ nagy hadi tettek, 
mellyeket a’ franczia scrgek véghez vittek, midőn 
a’ halhatatlan hős, ki most honától messze egy 
kopár sziklán porlik, azokat vérmezőkre vivé ’s 
győzni tanítá.

Míg mi e’ nevezetes helyet, melly körül örök 
hír szárnyal, szemlélgettük ’s néhány mirtusz- és 
szomorfiiz-ágokat vagdalgatánk, mindig sűrűbb köd 
vévé körül a’ halmot ’s egyszerre verni kezdett az 
eső. Egy házbirtokos közelben barátilag ajánla ne
künk szállást, hova társim azonnal siettek-is me- 
nekedni; de én egy fa alá húztam magam ’s a’ zor
don idő’ daczára is lerajzolám a’ hős’ nyugalom- 
helyét. Mivel az ősz katonának nagy vonzódását 
sejtem Napoleon iránt, gondoltam , hogy katona
társai közül talán még mások is így éreztek ’s a- 
zért kérdémtőle, hogy a’ külön ezredek közül mi
féle vitézek sajnálták leginkább a’ császár’ halá
lát. ,,Ej Sir — válaszolt az élemedett őr — azt 
nem tudom. Nekünk szoros kötelességink voltak, 
éjjel nappal őrt állanunk kellett.“ — En fél guineét
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nyomtam kezébe, csakhamar azután lóra ültünk ’s 
vágtatva terenk Longwoodba, melly mintegy más- 
fe'l mérföldre feküvék hozzánk. —

Mielőtt a’ longwoodi házhoz értünk, melly 
egy keskeny halom’ tetejére van építve, egy sor- 
vadozó gyérerdőcskén menénk végig ’s aztán egy 
ajtónál, melly a’ longwoodi billardszobához vezet, 
leszállottunk. Az épület csak földszinti ’s igen ala
csony tetővel bír. A’ benne találkozó kevés szoba 
mind keskeny, sötét ’s nedves. Azon teremben, 
hol Napoleon haldoklott, egy cséplő-erőmü van fel
állítva, lakszobája most gabonatár; a’ könyvesszo
ba, hol a’ nap’ legnagyobb részét szokta eltölteni 
’smemoire-jait,mellyeketa’ világnak örökül hagyott, 
toll alá mondotta, most tyúkok’ szállása, a’ háló
terem pedig dísztelen istálló; igy a’ nieilék-épüle- 
tek-is, hol egykor hű generálai Gourgaud és Mon- 
tholon laktak, hasonló czélra vannak fordítva. Én 
fölmentem a’ födélterembe is , hol az ifjú Las Ca
ses tölté egykor éjszakáit ’s benne nem állhaték- 
föl egyenesen. Valóban nem csuda, ha Napoleon 
annyiszor rósz, illetlen bánásmódrul panaszkodott; 
a’ számára rendelt szállás olly igen nyomoré volt, 
hogy halála után megszűnt emberi lakás lenni ‘s 
azonnal magházzá ’s baromóllá változott által. Az 
uj szállás, mellyet a’ britt-kormány építtetett > 
minden tekintetben kényelmes, térés és csinos 
volt,  belsője díszes, és ízlés szerinti bútorokkal 
ellátva. Ámde a’ császár annak nem vévé hasznát; 
midőn ezen ujdon csinos lak elkészült, a’ száműzött 
már olly igen gyengültnek érzé magát, hogy többé 
az általköltözés’ terheit nem akará viselni.

Midőn imígy Longwoodot azon eleven érdek
kel bevándorlám , mellyet mind az, ki Napoleon’ 
tettiről valaha hallott, itt velem érezni fog, egyik 
utitársom előtt azon megjegyzést tevém: milly sze
rencsétlenség vala t. i. Angliára nézve, Napóleont 
foglyának vállalni-el, miután minden nemzetek 
közt egyedül Anglia az, melly ez által semmit sem 
nyert. Egy fiatal ember, ki lovaglás közben idő
töltésül hozzánk szövetkezett ’s Napóleonról csak 
annyit tudott, hogy egykor illy nevű generál 
megveretett Waterloonál , igy szólt hozzám, mi
után egy ideig bámészkodva nézett körül: ,,Ez igen 
csinos ház, hogy híják?“ Boszúsan fordultam-el az 
idétlen szájangótól ’s felülék lovamra. — Kétszer 
ragadtak e’ napon örömre a’ fölséges múlt idők’ em
lékképei ’* most e’ balga szók vajmi élőn juttatók

eszembe az emberi nagyság’ enyészetét, mellyet- 
már maga e’ sötét melancholiai táj is eléggé hirde
tett. — Sieténk vissza James-townba ’s néhány 
óra múlva már a’ tenger’ hullámit hasító hajónk ’s 
vive minket fölséges O Angliánk felé. Mi pedig szív
ből Örvendénk , hogy a’ szerencse az oczeánnak e’ 
nevezetes szigetét — bár kis időre is — látnunk 
engedé.

„A5 NEVENDÉK NŐNEM.“
Illy czímü nyomtatott gyógytudományi érteke

zést ada K o v á c s  P á l  ur, midőn f. e. august. 
19kén a’ m. kir. tudom. Egyetem’ palotájában fé
nyes Hallgatóság előtt magyar nyelven gyógytu
dományi tételinek vitatásit tartván, orvos doctorrá 
lön. A’ magyar haza ez értekező ur’ neve alatt is
merni fogja az ő tüzkeblü *s nagy reményű fiatal 
költőjét, kinek az Aurorában, Koszorúban ’s egyéb 
magyar honi lapokban megjelent számosb eredeti 
dolgozatai, mint szinte nemrég sajtó alul szabadult 
„Thalia“ja is olly méltó figyelmet érdemelnek. — 
Társalkodónk e’ szép, fontos tartalmú ’s 102 lapra 
terjedő értekezésből e’ következő érdekes helyet 
közli mutatványul:

N e m z e t i s é g .
Hol kivánatosb ezt fölgerjeszteni, mint a’ ké

ső maradék’ első ápolóinak gyöngéd keblében, a’ 
királyoknak, harcz-hőseknek, haza’ apáinak, tu
dósainak, művészeinek — első nevelőiben?! Úgy" 
neveltessenek azért a’ leánygyermekek, mint azt 
minden külön nemzet’ saját szelleme megkívánja. 
Tanulja ismérni a’ nevendék hazáját, annak törté
netit, szokásait, múlt és jelen-állapotját, annak 
lelkesebb fiait, hőseit és tudósait, — hogy ezek
hez hasonló magzatokkal ajándékozhassa-meg egy
kor viszont azt. Tudja és beszélje mindenek fölött 
h a z a i  nyelvét, mert csak úgy válhatik ez ál
talányos nemzeti nyelvvé, ha méltó hódolással hall
hatja azt a’ nemzeti ifjúság rokon-ajkú s z é p e i 
től .  Buzdítsa és lelkesítse a’ derék nőnem a’ hon’ 
javát, dicsőségét magasítni törekedőknek szives 
iparkodásait; mert valóban csak az ő kezökben 
van letéve mindezekre a’ mód és alkalom ; ’s visz- 
szaélni e’ szép birtokkal, nem hiszem, hogy férhet
ne, a’ jeles nőnem’ magas leikéhez! Ha a’ hazai 
S z é p  idegen nyelven szól, midőn minden más, ha
zaiért buzog; — ha csak a’ külföld’ divatinak, szo
kásinak, fiainak’s nyelvének akar idétlen majma ’s 
vak bálványzója lenni a’ hazaiak felett: úgy alá
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fordítja bús fáklyáját a’ nemzet’ geníusa ’s méltán 
elfordítja nyájas elkeseredett arczát egy olly nép
ről, mellynek virági más éghajlat alatt, idegen 
kertészektől kivánnak ápoltatni; holott tápláló 
nedvüket hazai földből szíják! — N e m z e t i s é g  
nélkül állandó charaktere a’ nőnemnek sem lehet, — 
gyönge nádként fog az hajlongani jobbra és balra, 
a’ leggyávább szél’ fuvalmára, bár honnét jőjön is 
az; ’s mellyik lelkes nő kivánna illy hitvány nád
nak tartatni ? !

A ’ L E G O L C S Ó B B  J Á T É K S Z Í N .

Angol hírlapok szerint Faucat Saville vaspléh- 
ből ollyan játékszínt épített, mellyben 800 személy 
elfér ’s városrul városra egy társzekéren könnyen 
szállítható. Mondva se lehetne hazánkra nézve il
lőbb találmány ennél; mivel számos szinésztársa- 
ságunk van ’s ez többnyire vándor. Nemzeti szín
házunk azonban se fő , se egyéb városinkban (egy  
kettőt, a’ miskolczit ’s kolosvárit kivéve) nincs; 
ennélfogva egy illy mindenüvé gördíthető vaspléh- 
játékszín minden városunk’ és szinésztársaságunk’ 
egy fő hézagát t. i. a’ theatrum-épületet pótolhat
ná. Csak az a’ bökkenő, hogy egy vagy két tár
szekér képes é a’ mi dicsőséges utainkon az illy 
színházat minden időben tova költöztetni, habár 
czímeres ’s triumphalis 6 ökröt fogatunk-is belé; 
mert a’ Faucat Saville-é ángol útra van értve, hol 
egy ló többet elbír, mint a’ mi dágványos v. homok- 
söppedékes utainkon 6 ; hanemha hajón szállíttatnók 
talán a’ vizmenti városokba, így Pozsonyba ,p. o. 
Győr, Komárom, Yácz, Esztergom, Baja, Mo
hácsra vihetné a’ Duna; Tokaj, Szeged, Szol
nokra a’ Tisza; SzatmárraSzamos ; Aradra Maros 
’s a’ t. A’ magyar színészetre nézve talán csak ak
kor közölhetnénk örvendetesb hirt, ha még p. o. 
Kempelen’ schakjátszó automája szerint vaspléhből, 
vagy egyéb tudja Isten mi szerből készíthető remek 
színészekről is értesíthetnők minélelőbb a’ hazai 
játékszínért epedők’ kíváncsiságát; igy amazzal 
összeleg a’ theatrum éghetetlen, halhatatlan lenne. 
’S kivánhatni-é ennél emberileg többet?

N E M Z E T I  C S E P P E K .

Egy magyarországi német helységnek bírája
kérdőre vétetvén: miért nem változtatá, _ a’
mint már megrendeltetett, a’ helység-pecsét’ diák 
fölirását magyarra ?— azt hozá-fel mentségül, hogy

jegyzőjük tót, írástudó szatócsuk czinczár, tanító
juk csehnémet, a’ pecsétmetsző zsidó ’s így még 
nem akadhatott ollyanra, kitől annak hibátlan ált- 
tételét reménylhette volna.

De ha már csakugyan olly igen rósz lábon áll 
nálunk a’ h itel, miért nincsenek annyi banquerout- 
te-ink, minta’ magasztalt angol honban ? kérdé va
laki. „Epen azon okból mint Francziaországban a’ 
16ik század előtt, — lön a’ felelet — mert nincse
nek banquier-jaink.“

Ugyan kérem, nem mondhatná-meg: miért vá
lasztják csizmadiáink többnyire országunk’ czime- 
rét czégérül? — „Mert ők ruházzák azon tagjain
kat, mellyekkel legközelebb állunk a’ honhoz“ — 
lön a’ válasz.

Appius’ útjáról ’s a’ római utak’ tartósságárul 
vala szó. „Bizony nálunk sem egyhamar igazítják- 
ki az utakat, ha már készek“ — mondá egy a’ 
jelenvoltak közül. P . . . ta  Károly.

T R É F A - T Á R .

Jó g o n d o l a t o k  ’s kisvárosi v i z i p u s k á k  
mindig egy pár órával később szoktak jőni.

Valahányszor valamelly agg szüzecskét fel -  
p i p e r é z v e  látok, mindig ama’ hajó’ állapotja 
jut eszembe, m elly, ha végveszélyben forog, min
den vitorláját ki szokta feszítni.

Midőn az ember némelly hazai Íróink’ vastagabb 
kifejezésit olvassa, valljon nem úgy érzi-é magát, 
mintha homok varczogna fogai között?!

Szekrényety.

R E J T E T T S Z Ó K .
Ál  é s  m o s ;  d e  a z é r t  nem  m o s , h an em  a ls z ik  a z  é jb e n ;
H a rczo k b a n  n em  a l u t t , á lm o s v o lt  m é g  is  ö rö k k é .

Rózsaty Gyula.

Járom  sz é p  h a zá m n a k  h e g y e i t ,  v ö lg y e i t ,
S z e lid  te r m é sz e te m  fe lm u lja  s z ü z e i t .
O sz th a tla n  fe je m et ha v á g o d  h ir te le n ,
’S  é k e s  k é t  ta g o m a t k im on d od  é k te le n ’ :
T e r m e k  a ’ h e g y e k n e k  s ö té t  ü r e g é b e ’,
M íg  v é g r e  b em á szo k  g a z d a g o k ’ z se b é b e .

Kereszly Béla.
A ’ 6Gdik s z á m b e li  r e j t e t t s z ó :  P i p a c s .  * 19 20

T o v á b b i  h ú z á s o k  a ’ s c h a c h j á t é k b a n .
F e k e te  fu tó  C. ti. —  D . 5 .

19 ) F e jé r  p a ra sz t  D . 3 . —  D . 4 .
F e k e te  ló  Bi 7 . •— F . 5 .

2 0 )  F e jé r  ló  D . 6 . —  F . 5 .  ( S c h a c h ! )

Szerkezted H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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T U D N I V A L Ó K  Y E R Ő C Z K B O L .
1. Megalapítatván a" honi nyelv iránt az 1830- 

diki 8. törvényczikk, ns Yerőcze vármegye, melly- 
nek kebeleben — a’ három badarnyelvü magyar 
falvakat (lléthfalu, Sz. László, Harasztit} kive
vőn — felette ritka a’ magyar szó, fő gondját 
arra fordító, mikép felelhetne-meg legczélirányo- 
sabban a’ törvény’ tartalmának ? Egyéb előleges 
gondjai közt fentebb helyeken magyar tanítókért 
esengvén , a’ magyar nyelv’ terjesztését, tenyész- 
tetését ’s művelődését a’ nevelésben akarja keres
ni. Mibeli kérelmének valósulását fentebb válasz
tól várton várja ’s azt az ország’ törvényhozóteste’ 
elébe is igyekszik terjeszteni ; szives akarattal 
óhajtván , hogy a’ hon’ reményére serdülő ifjúság
nak ebeli eszköz nyujtatván, a’ honi nyelv kebelé
ben is minél előbb sikeresen terjedjen ’s minél kö
zösebb lábra kaphasson.

A’ megye’ ezen dicséretes ügyekezetének meg
előzésére még 1831ben egy olvasó ’s gyakorló ma
g y a r  t á r s a s á g  is keletkezett a’ megye’ tagjai 
között, melly egyéb zsenge intézetként különféle 
viszályokkal küzdve létét mindeddig is fentartja ’s 
naponként, ha tagokra nézve nem i s , mert ezek 
igen csekély számra szállottak-le, de a’ magyaro- 
dásra megkivánt eszközökre, jeles könyvekre ’s 
művelődésére nézve gyarapúl, tagjai szorgalmas 
törekvés mellett nemcsak olvasással, hanem latin 
és német jeles szerzőkből hetenként teendő próba 
fordításokkal is foglalatosak mindazoknak dicsére
tes példájokra , kik a’ neinzetisedés’ szent ügyében 
eljárni ’s a’ törvények’ erejének áldozni saját el
maradásukkal vonakodnak. Reméllhető, hogy a’ 
most fenálló országgyűlés után e’ hasznos társaság 
is szemlátomást gyarapulni fog.

2.  H a n g á s z i  E g y e s ü 1 e t E s z eke  n. Alul
irt néhány hangászat kedvelőkkel 1830ban azon 
közhasznú gondolatra jött: valljon nem lehetne-é 
E r a t o ’ díszére a’ drávántuli vidéken oltárt emel
ni ’s a’ hangszerek’ bájoló müvét tenyészteni, csi
nosítani? Az előterjesztvény köz kedveléssel fogad
tatott ’s az intézet’ alaprajzaűl előlegesen egy már 
fenállónak rendeletéi kevés változásokkal felvé

tettek, majd a’ nagymélt. kir. Helytartó-tanácshoz 
felírás küldetett ’s rövid idő alatt e’ köz hasznú 
intézet, mellynek pártfogását méltóságosMezősze
gedi Szegedy Ferencz ns Yerőcze vármegye’ főis
pánja elfogadni kegyes vala, helybenhagyást nyert. 
Több akadályokkal küzdött eleinte e’ szép intézke
dés , az újítás-szeretők’ serege mindig valamit for
ral t , a’ tagok, mint saját jogaikkal élni megszo
kott egyedek majd ezt,  majd amazt rosszalák, ki
ki uj meguj terveket gondola ’s ha előterjesztése 
eldöntetett, bántva leve ’s kilépett. Jobbadán köz 
hangászati mulatságokért kiáltoztak , ezt tartván 
az intézet’ fő törekvésének ’s ha azok némi körül
mények’ belépte miatt némileg elhalasztattak, oda 
hagyák a’ társaságot, mások a’ szüntelen összehi- 
vott gyűlésekben találók örömüket ’s ezek akárki’ 
óhajtására hevenyében meg is történtek, az elől
ülő rendbeli módosításoknak gyakran helyt adni 
engedékeny vala, minden gyűlés újabb megujabb 
változásokat, de szintannyi elkeserülést ’s kedvet
lenségeket szüle ; kormányozni njűndenki, engedel
meskedni senki sem akart. A’ háromévi rendujítás 
helyett az első hónapokban 4 választószék tartatott 
’s t. e’ f. ; míg végre ennyi habozások között az 
1831diki sz. András havával a’ fő czél , a’ hangá
szi Egyesület’ iskolája, egy a’ társaság’ tárából 
fizetendő tanító’ útmutatása szerint beállhatott. 
Minden müvészi-tag hónaponként egy, nem-müvé- 
szi-tag két húszast pengőben tesz-le az intézet’ 
tárába ’s ezért a’ közhangászatokba ingyen léphej- 
be ’s joga van egy nevendéket ingyen adni az in
tézet’ oktatóhelyébe. A’ múlt iskolai évvel negy
venkettőre ment a’ nevendékek’ száma, kik kőzziil 
22 a’ felső városban, 20 a’ várban nyere hangá
szati oktatást; az idén tanulnak a’ felső városban 
löan, a’ várban 1ien. Kitel jed az oktatás a’ szóbeli 
éneklés mellett a’ hangszerek’ minden nemeire. Köz 
próbatételek valamint minden öt hónapi folyam 
után, úgy az idén is köz megelégüléssel több hi
vatalos úri vendég’ jelenlétében adattak, több nö
vendék még egyedülesben is mutató készségét; a’ 
Társaság’ művészi tagjaitól az alulírott’ igazgatása 
alatt eddig eszközölt köz hangászatokat nagy taps-
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sal ’s megelégüléssel fogadé a’ számos közönség, 
mellynek végrehajtását a’ megyében tanyázó cs*
k. e-zredek’ hangászkara fölötte előségélé. Közös 
lélek, egyetértés, közbuzgalom éltesse tovább is 
e‘ hasznos intézetet, hogy sikere szemlátomást nö-
> elfedhessék. Hobhk.

(F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik .)

O B E L I S K U S .

Obeliskus pompa v. dísz-oszlop nevezet alatt 
magas, négyszegű, jobbadán egy darabból készült kő- 
tömeget értünk, melly csúcsa felé mindinkább vé
konyul ’s csonkított kúposzlophoz (piramis) hason
lít. Illy nemű oszlopokat diszkertekben ’s más na
gyobb térségü közhelyeken , fejdelmi ’s egyéb je
les várasokban emlékül ’s hely-ékesitésiil hasznai
nak. Illy emlék p. o. az , melly Londonban állítta
tott,  örök emlékezetére ama’ nagy tűzvésznek, 
melly által 1666dik évben a’ város’ nagyobb része 
hamuvá lón. E’ nevezett pompaoszlop vagy monu
mentum, talapjával együtt 188 franczia labnyi ma
gas. — Az Obeliskusokat egyiptusiak találták-fel. 
Azok csupán egy kőtömegből ’s közönségesen grá
nitból állnak, 50—150 lábnyi magasok, alul mind 
a’ négy oldalon 4—12 lábat fognak-be’s hierogly- 
phekkel vagy jelképekkel diszesitvék.

Augustus császár’ uralkodása alatt ama’ ritka- 
súgókat, mellyek a" napkeleti tartományokban ta- 
ialtattak-fel, a Rómaiak részint pénzen szerzék- 
meg , részint erőszakosan vevék-el. Ezen igy szer
zett gyűjtemények közt 48 egyptusi pompaoszlop 
is foglalkozott, mellyek mint győzödelmi jelek ál
lották a’ Mars’ mezején ’s hirdeték a’ római nép’ 
nagyságát, dicsőségét. A’ legnagyobb Obeliskusok’ 
egyike, 160 lábnyi magas volt ’s talapul (hasis) 
szolgált egy óriási napórának, mellynél az ércz- 
számok közül mindegyik , 5 láb hosszú fejér már
ványba volt eresztve. Egy másik pompaoszlop, 
mellyet a’ nagy Circusban lehete látni, jelessé lón 
a’ körötte történt kocsizások által. Ez külön fut
tató pályán mutató a’ bujdosók’ (planéták) napkö- 
rötti járását; amaz pedig a’ világ’ lelkét.

Egyptus’ minden ismeretes emlékei közt első 
helyet foglalnak a’ pompaoszlopok. Az idomzatok’ 
szép kellő egyezte , a’ jól bevégzett mű ’s a? szép 
természet’ utánzata teszik üsszc-leg azt,  a’ mit mi 
s z é p n e k  nevezünk. Amaz óriási szobrok, mel- 
lyeknek iszonyú omladéki a' ISiíus’ partjai körül 
elszórtan feküsznek, nyilván bizonyítják, hogy az

erőtlen véső a’ szobrászatot kereste , de föl nem 
találta ’s azt hivé, hogy a’ nemes és kellemes alak
zatot a’ tömeg’ kerülete , magassága ’s nehézsége 
által képes kipótolni. — Mind a z , a’ mi csupán 
bámulásra ingerli a’ szemet, de lélekre nem hat, 
mind az mondom a’ szép művészet’ tárgya nem le
het , melly egyedül uralkodója az emberi szellem
nek. — De azon pompaoszlopok, mellyek Egyp- 
tusból Rómába szállíttattak, ezen ország’ legje- 
lesb emlékei voltának. Ezek Rómában a’ közpiacz- 
nak vagy térnek közepén felálliltatván, Sestonius’ 
nagy birodalmát és roppant hatalmát látszottanak 
hirdetni. E’ nevezett emlékek gránitból állának, 
maga az anyag pedig finom aprószemü márvány lé
vén , az emberi elme előtt elpusztulhatlannak tet
szők. E’ roppant kőtömegek kétségkívül képesek az 
időt fárasztani, képesek a’ tűz’ pusztitó erejének 
ellenállni. Azon pompaoszlop, melly a’ Lateran 
sz. János nevű egyház előtt már három évezered 
óta fenáll, egyetlen egy gránit-darabból van fa
ragva, hossza 108 lábat tesz, talapját is hozzá 
értvén. A’ Sz. Péter térre helyezett Obeliskus az 
előbbinél még 900 évvel idősb műalkotvány ; ama’ 
pompaoszlop pedig, melly a’ piazza del popolo ne
vű téren ál l , valamivel még magasb ’s talapján 
nevezetes felírásokat szemlélhetni.

Valljon miuton módon szállíthatók az egyp- 
tusiak ezen óriási kőtömegeket száz mérföldnyi tá
volságra , midőn akkor az erőmüvészet még csak 
bölcsejében fekütt ? minő eszközökkel , minő segéd 
erővel éltek, midőn az óriási bálvány-oszlopot (Co
lossus) Rhodusban talpára állíták? — Bárki mit 
állítson, tagadhatlan marad, hogy, noha erőmu- 
tudománybeli theoriánk felülmúlja is a’ régiekét, 
de a’ mi a’ practikai vagy tétleges végrehajtást 
illeti , abban jóval hátrább maradtunk.

Socúk Dániel architsklut.

V A D  N É P E K ’ K Ü L Ö N Ö S S É G E I.

A’ t u a r i k o k (nemzet Ejszakamerikában) 
feleségeiket, kik szerfölött nagyok, mérleg szerint 
veszik; mennél többet nyom a’ nő, annál szebbnek 
tartatik: Egy 3 mázsás tuarik nő — Venus.

Az A s c h a n t hóknál kemény büntetés alatt 
van megtiltva a’ férfinak, más’ felesége’ szépségit 
dicsérni. —

U j - S e e l a n d b a n ,  a’ csókoíkozás, mint ná
lunk divatoz, egészen idegen. Ha az uj-seelandi
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valamelly nőt, vagy bárkit mást csókjával akar 
megtisztelni, orrával e'rinti annak orrát.

C o l u m b i á b a n  ritkán találkozik 20 eszten
dős nőtelen'ifjú. Egy pár házas .öszvesen alig 30 
esztendős. Találkoznak 11 evet meg nem haladó 
nők es anyák, kiknek 20 esztendős korukban már 
elég számos családjuk van.

A’ por t - m a h o n i  piperkőczek csak egy sar
kantyút viselnek ; mindkét bokára üttetni azt — 
igen nevetségesnek tartatnék.

A’ S i d n e y  (N  eu-Südwallis) vadnemzetnél, 
a’ lakodalmi ünnepiség abban áll,  hogy a’ férj nő
jét erővel ragadja-el apja’ viskójából ’s addig ve
ri, niigien ez félig halva elterül. Ha az asszonyok
kal ott kegyesebben bánnak, úgy ők a’ legkisebb 
alkalommal halálig csatáznak egymás közt. —

Ha a’ Ch i n  a i valamelly főméltóságu sze
mélynek nagy tiszteletet akar levelében mutatni, 
úgy írása’ betűi olly aprók, hogy csak a’ szemnek 
legnagyobb feszültségével olvashatók.

A’ Mahomet vallást követők sírjaik fölé magas 
dombokat emeltetnek, hogy imígy rajtok senki ke
resztül ne mehessen ’s lábbal megne tapodja őket.

A’ s i a m i  papok szüntelen ernyőt (Schirm) 
hordoznak magokkal, a’ nap’ sugári ’s a’ leánykák’ 
szemei ellen , mellyekbe nekik pillantaniok, a’ 
törvény tiltja. — Nálunk ernyő aJ szemérem í — 

A’ tungizok’ királya naponként 7 lakomát 
tart, mellyeknek mindegyikénél 120 tál étel ( ’s 
így összesen 8 4 0 )  hordátik-föl. St— p F.

I. K A T A L IN N A K  E R K Ö L C S J A V ÍT Ó  R E N D E L É S E I  

Nagy Péter’ uralkodásának utolsó éveiben , 
midőn egészsége szemlátomást gyengülni kezde, az 
erkölcs Oroszországban re-ndkivüli hanyatlásnak in
dult, végképen megromlott pedig az halála után, 
özvegyének egyedül uralkodása a latt, mire alkal
mat leginkább a’ czárné’ saját példája adott. O t. i. 
uralkodása’ kezdetén egészen elkülönzé magát a’ 
kormánydolgoktól, azokat Menzikow kedvencze’ 
határtalan kényének engedd által, ő maga pedig 
szenvedelmesen csüggott az élet’ ledér örömein. Ha 
az idő kellemes volt, egész éjeket szabad ég alatt 
töltött, szerelmi kalandok közt ’s tokaji bor mel
lett ’s a’ t. A’ czárné’ példája olly kártékonyán 
hatott a’ néptömegre , hogy utóbb kénytelen volt 
rendeléseket kiadni az elhatalmazott rosznak gát-

latára. A’ rendelések’ pontjai közt különösen ime- 
zek-is foglalkoztak:

1.) Az a s s z o n y i  s z e m é r e m ’ ’s t i s z t  e- 
sebb é l e t m ó d ’ h e l y r e á l l í t á s a  végett, ezen
túl vegyes Összejövetelek (assemblée-k) tartassanak.
— Az , kinek házában illy társas összejövetel vagy 
gyülekezet történik, kifüggesztett ezédulák vagy 
más nyilványos hirdetvények által adja tudomásul.
— 2.) Az összejövetel délután 4 vagy 5 órakor
vegye kezdetét ’s tartson esti 10 óráig. — 3.) A 
mulatság-adó nem tartozik vendéginek elibe menni, 
sem azokat kikisérni , vagy velők mulatni. Neki 
egyedüli kötelessége s z é k r ő l ,  v i l á g r ó l  és s z e 
s z e s  i t a l o k r ó l  (Liqueurs) gondoskodni, nem 
különben a’ társaságot k á r t y á v a l ,  k o c z k á 
v a l  ’s mindennel, valami csak a’ játékhoz tarto
zik, ellátni. — 4.) A’ jövetelnek ’s hazatérésnek 
ne legyen szorosan határozott órája. — 5.) Min
denkinek szabadságában áll leülni, ide ’s tova járni 
vagy játszani. Senki sem bírhat törvényes joggal 
ebben a’ társaság’ valamellyik tagját gátolni, sen
kinek sem szabad azon, a’ mit valaki cselekszik, 
fenn akadni vagy megbotránkozni; ’s a’ ki ez ellen 
v é t, b ü n t e t é s ü l  t a r t o z i k  a’ n a g y  s a s t  
( p á l y i n  k á v a l  t ö l t ö t t  iszonyú serleget) fe 
n é k i g  ’s e g y  h u z a m ban k i i n n i. — 6.) 
Főrangú személyek, nemesek, tábornoktisztek, 
kereskedők, kalmárok, előbbkelő kézművesek, j e 
l e s ü l  á c s o k ,  kiknek szolgálatival a’ kanczella- 
ria szokott élni, nemkülönben ezeknek feleségeik ’s 
gyermekeik mindenkor e’ gyülekezet helyekre sza
bad bejárással bírnak. — 7.) Az udvarló szolgák’ 
számára — kivevén a’ házhoz tartozókat — egy 
különös hely rendeltessék ; hogy ezáltal a’ társa
sági termekben a’ mulatságra elegendő tér legyen. — 
8.) Az a s s z o n y s z e m é l y e k  s e m m i n e m ű  
s z í n  a l a t t  m e g  ne i t t a s o d j a n a k ;  í g y  
a’ f é r f i a k n a k  i s k i l e n c z  óra e l ő t t  t i 
l a l m a s  a’ r é s z e g s é g .  — 9.) Asszonyok ’s 
leányok, kik z á l o g o s d i t ,  k é r d ő s d i t *  avagy 
vezérlősdit (Commandirspiel) ’s a’ t. j á t s z a n a k ,  
k e r ü l j é k  a’ n a g y  l á r m á t ,  s z e r t e l e n  
k a c z é r k o d á s t  ’s v á s o t t s á g o t .  — 10.)
F é r f i  ne b á t o r k o d j é k  v a l a m e l l y  nő 
n e m b e l i t  e r ő s z a k o s a n  m e g c s ó k o l n i  (!); 
’s végre jövendő kizáratásnak büntetése alatt senki 
se merjen vaiamelly asszonyszemélyt a’ gyüleke-
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zeV helyen a r c z o n  c s a p n i  vagy m e g o k l ö z -  
n i. (Gr. hist. Rar.)
KG Y ANGOL TEIiMÉSZETVIZSGÁLÓ’ TESTAMENTOMA.

Én alulirt e’ végső akaratomnál fogvást, sor
vadó testtel, de ép elme'vel következő módon ren
delkezem az e'n, igazságosan szerzett földi javam
ról ’s értekemről:

Legelőszer is ajándékozok ’s hagyok kedves, 
szeretett nőmnek egy katulyát teli pillangóval, is
mét egy másik katulyát különféle ritka csigákkal; 
ezenkívül egy asszonyi csontvázat ’s egy bazilis- 
kus-mumiát.

I t e m Erzsébet leányomnak hagyom az én má
jusharmati praeparatumim’ ’s ama’ nagy titkot: 
mint kell t. i. hernyókat bebalzamozni.

I t e m a’ kis Fannynak mint ifjabb leányom
nak hagyok három krokodilustojást, továbbá egy 
kolibi ifészket, inelly azonban neki csak esküvése- 
kor adassák által; n ó t a  b e n e ,  ha anyja’ meg- 
egyezésivel menend férjhez.

I tem Ep emlékezetben tartván bátyám’ jóté
teményét, ki Károly fiamat egy kis mezei birtok
kal jutalmazá-meg; hogy tehát hálámat bebizo
nyítsam , ezen fenn érintett bátyámnak hagyom az 
én tavalyi sáska-gyűjteményemet.

I t e m az én kedves unokahugomnak, Zsuzsán- 
nának hagyom Angolország’ vad füveit, mellyek 
royalpapirosra tapasztvák; ugyszinte az Indiában 
nőni szokott káposzta’ minden nemeit — nagy 
folió-n.

Izsák unokaöcsémről nem rendelkezem. Neki 
nem rég ajándékozék egy szarvasbogarat, egy csör
gőkígyónak bőrét ’s egy egyptusi király’ múmia- 
vázának némelly maradványit; róla tehát mértéken 
is túl atyailag gondoskodtam.

Végre, mivel az én idősb fiam János előttem rósz 
szivet ’s indulatot árult-el, jelesen azáltal ,  hogy 
bizonyos nem rendesen képezett orrul, mellyet én 
borszeszben tartogaték, illetlenül szólott: ez okért 
tehát a’ fennevezett Jánost kizárom minden örök
ségből, megfosztom azon jogától, hogy holtom után 
a/ atyai javakból valamit követeljen ’s rendelem : 
hogy egy geometriai tekenősbéka’ héjából álljon 
egyetlen osztályrésze.

TÖRTÉNETI ADATOK A* KÁVÉ FELŐL.
A’ 15dik század’ elején Arábiában k á v é t  még 

nem ismértek. A’ mufti (fő pap) azt 1450ben Per-

siából kihozván, annak ismérete 20—30 esztendő 
múlva egész Mekkáig terjede. Innét a’ dervisek’ 
ajánlatára Bagdád , Kairó ’s Aleppóba, ’s végre 
1554ben Konstantinápolyba került. Europa’ többi 
részeiben a’ kávét először is a’ Velenczeiek kez
dők ismérni 1615ben. Párisban l644ben. London
ban 1652ben. Soliman Aga törökkövet 1669ben Pa
ris’ lakosival a’ kávét annyira megkedvelteté, hogy 
rövid időn benne 300nál több kávéház épüle föl. — 
A’ hollandiak Bataviában az első kávét 1696ban 
ültették; a’ francziák Bourbon 9s Martinique szi
geteken 1717; az angolok Jamaikán 1728ban. Ha
zánkba pedig a’ törökök által került. Hdgr.

A N E K D O T Á K .

Bizonyos öreg tanítónak szavajárása volt fat
tyáknak czímezni azokat, kikkel közelebbi isme
retségben volt. „Fattyák ! — mondá egykor tanit- 
ványinak— jőjetek hozzám néhányan délután, idei 
tanulmányitok’ rövid tartalmát le fogjuk vagy hat 
példányban írni.“ — Délután jelentik nála mago
kat a’ tanulók. „No fattyiík, el jöttetek? ’s há
nyán vagytok?“ — „Professor urammal épen hatan 
leszünk,“ monda egyik közülök.

„Fiacskám, hagyd-el a’ verselést — mondá a’ 
tanulónak komor szeszélyü gondviselője — a’ köl
tők részeges emberek szoktak lenni , mert a’ vers 
és bor együtt jár.“ — „Bizony bácsikám, nem hi
szem én azt — válaszolt a’ virgoncz — a’ mi ko
csisunk is gyakran részeg, még se hallottam eddig 
soha verselni.“

„Te fattyú! ha még egyszer könyveimhez 
nyúlsz, letördelem kezeidet“ monda János , Péter 
nevű tanulótársának. „Dejszen! akkor ki is tépem 
hajadat egy szálig“ feleié Péter. Szaíó József.

U j t a l á l m á n y .  A’ hurnótnak egy neveze
tes tulajdonsága jőve napfényre, t. i. jó hánytatót 
lehet belőle készíteni. E’ dísz C* ur’ házát illeti, 
midőn a’ nemzetség’ egyik ünnepén kávé helyett 
hurnót főzetett-be. Szivhonny.

R E J T E T T S Z Ó K .
E g y  h e ly s é g  a z  e g é s z ,  fö ld jé t  T is z a  m o ss a ;  fe léb ő l  
A* fa z e k a s  m u n k á l, fe le  v é g  v éd e lm e  h a zá n a k .

Rémlaki Árpád.
K ét b e t ű : r é g  fe g y v e r ’ r é s z e  
V o lt ,  d e  n á lu n k  e le n y é s z e .

S z — e l csa k  ú g y  s z e r e t e m ,
H o g y  ha h — v a l k ezd h e tem .

Sch. S.
A’ 67dik számbeli rejtettizók: Ál mos .  — B á r á n y .

Szerkezteti H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ Z Á H O N Y I  CZ U KO 11G YÁ 11.
Z á h o n y ,  aug. 8 k á n 1S33. Ungvárhoz három 

órányira , az onnét Kisváráéba ’s Debreczenbe ve
zető országát mellett,  a' Tiszán túl ’s annak ment
iében fekszik Z á h o n y ,  Ungnak csúcsán Zemplény’ 
és Zabolcs’ határai közt, tölgyerdőség-rakta ’s kü
lönben is termékeny síkságon , mellyet a’ tekervé- 
nyes Tisza’ korlátozatlan árjai majdnem évenként 
kis tengerré vagy inkább széles posványokká szok
tak változtatni. Záhonynak csak Ungvár felé van 
türhetőleg csinált útja, melly a’ Tisza’ innenső 
oldalán az igen közelfekvő Salamontól visz oda. 
Másfelé menve, vagy száraz sárban azaz homok
ban, vagy nedves sárban, vagy töretlen ’s rázós 
utakon kell kínlódni. Illy vidéken ’s illy körülmé
nyek közt állított itt ezelőtt négy évvel ezukor- 
gyárt (Zuckerfabrik) Ritter Hektor Vilmos , ezu- 
korfinomító intézetek’ birtokosa Görczben, mire őt 
egy részben talán ama’ szép remény is bírhatá, 
hogy hazánkban valaha még jobb utak is fognak 
létezni, hogy Tiszánk nem mindig fog kényszerint 
kiönteni, hátán pedig nem mindig csak öszveszö- 
gezett fenyiiszálak és sóval terhelt csajkák úsz
kálni. R. ur Záhonynak királyi adomány-, Sala
monnak pedig más utón leve birtokosa , mi is az 
erdők’ sokasága mellett igen kedvező körülmény, 
mellynek befolyását az egésznek gazdag gyümül- 
csözésire még most főleg az hátráltatja, hogy Zá
hony R. ur’ birtokába csak kevéssel ezelőtt kerül
vén , szántóföldjeit czélirányos művelés által ’s 
trágya-fogyatkozás miatt is még nem teheté olly 
karba, miilyenben azoknak a’ ezukorrépa-termesz- 
tésre lenniük kell; és igy tulajdon földjein termesz
tett répája nem tarthatja még most a’ gyárt el- 
rendeltetésihez illőleg folyamatban, a’ vidéken pe
dig, hol a’ földművelési ipar még igen alacsony 
fokon áll,  ezukorrépa vagy épen nem, vagy csak 
igen kevés termesztetik; habár annak köblét itt 18 
pengő krajczárral fizetik is.

Azon mintegy 30 Öl hosszú, emeletes épület
ben, mellyben a’ ezukorfőzés és finomítás történik, 
a’ jó ízlést, czélirányos, józan és tartós elrende
lést nem lehet nein dicsérni; — belőle jobb és bal

szárnyán kisebb épületek nyulnak-ki, de csak föld
szint: emebben bodnármühely , abban pedig azon 
kerék találtatik, melly még más kerekek által a’ 
répavágó mozgonyt hajtja. Ezen kereket négy ökör 
forgatja, minden két órában más más; ’s míg ez 
tengelye körül 2 £ perczenetben egyszer megfordul, 
az alatt a’ nagyobb épületben álló répavágói hen
ger 650szer fordul-meg ’s a’ ráillesztett vágókések’ 
segedelrnivel a’ répát számtalan darabra aprítja, 
melly illy állapotban a’ közelálló vízsajtók (hy
draulische Pressen) alá kerül ’s ottan egy kis viz 
3 — 4000 mázsával felérő nyomást okozván, levő
től majd egy cseppig megfosztatik , mellyet a’ gőz 
ismét más főzőhelybe kerget ’s a’ t. De ezt látni 
kell, és méltó, nem hallani, a’ mi unalmas és nem 
idevaló. A’ főzés és finomítás gőz’ segedelmével 
megy végbe ’s e’kép az úgy is olcsó fa felettébb ki- 
méltetik. A' gőzmozgonyokat Londonban Martineau 
készítette legnagyobb tökéllyel mind külsejükre , 
mind czélirányosság- ’s tartósságukra nézve. Neve
zetes a’ gőzmérő is (Dampfmüsser) , melly a’ gőz
üst’ elrepedése ellen biztosít. A’ kisajtolás után 
maradott répából pályinka készül, a’ mi ezentúl 
megmarad, azt az ökröknek adjak, mellytől ezek 
fölhíznak ’s aztán eladatnak, mások állíttatván 
helyükbe. Ezen nagyobb épületen kívül a’ gyárhoz 
még egy kisebb, szinte jól és csinosan készült ház 
is tartozik; ennek felső része lakhelyül, alja pe
dig lakatos műhelyül, mellyben egy kis réz-olvasztó 
kemencze is van, szolgai, mikre ügyes mesterem
berek a’ vidéken ritkák lévén, a’ mozgonyok’ foly- 
vásti jó karban tartására nagy szükség van. A’ 
gyárra egy felvigyázó ’s egy chemikus (ez utóbbi 
magyar, Torontal vármegyei fi) ügyelnek.

A’ tőke, mellyet R. ur a’ gyárba fektetett, 
nem megy többre 65 — 70 ezer forintnál pengőben; 
ide nem értvén a’ jószágszerzési tőkét, mellének 
más utón kell gyümölcsöznie. Esztendőnként S—900 
mázsa finomított ezukor könnyű szerrel fog készül
ni, mihelyt a’ föntebbi akadályok megszűnnek ’s 
isméretesb lesz a’ hazában ’s a’ vidéken a’ záho
nyi ezukor, melly mind finomsága, mind olcsó ára 
miatt felettébb ajánlható. A’ legfinomabb ezukor’
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mázsája 40 pengő forint, és így fontja 24 krajczár 
pengőben. E’ szerint tehát csupán czukorból 32 — 36 
ezer p. forint lesz a’ jövedelem, niellyet 24 — 30 
icze pályinka ’s 80—100 sőre (hizlalt) ökör még 
többre fognak rugtatni. Most ugyan me'g a’ gőz- 
mozgonyok’ árának kamatja sem kerül-be, de ez 
így van mindenben kezdetkor, e's az illyenekhez 
állhatatosság es türelem kell a’ kezdő’, részvét és 
segítség pedig a’ hazafiak’ résziről. A’ gyárban na
ponként 35—40 , kinn pedig répatenyésztés körül 
ollykor 200 ember is dolgozik.

Örvendeni kell minden hazafinak ezen intézet’ 
megindultán ’s nem óhajtani előmenttét, de telhe- 
tőleg elő is segítni; mert mennyi kereskedési mó
dokat nyújtanak az efélék? mennyire nevelik ’s 
ébresztik az ipart? ’s csak maga a’ példa is milly 
üdves és hasznos, ha tettleg megvalósul, hogy ha
zánkban lehetnek gyárok ’s nem kell mindegyik
nek szükségkép tönkre jutnia ? De hát azon gondo
lat ,  hogy mennyi pénz maradna itt forgásban, ha 
a’ szükséges czukrot jobbadán magunk készítenők ; 
’s ezen pénz a’ nemzeti jóllétnek hány bedugult 
forrását nyithatná-meg ’s hozhatná folyamatba; 
’s mennyi czukrot vihetnénk ki külföldre i s — hát ha 
még bennünket arra lehetne bírni, hogy előlege- 
sen hazai czukorral éljünk ? ’s még hazafiság is 
kell é a’hoz, hogy hazai czukrot vegyünk, ha az 
jó i s , olcsó i s , kemény i s , fejér is — édes i s ! 
En azt hiszem, nem kell ’s ha kellene, kényte
len volnék ebbüli keserűségemnek egy üveg zá
honyi czukros vízzel vetni véget, melly italt min
denkinek, de kivált azoknak ajánlok, kik akár 
homalyosító, akár rózsa-szint mutató üvegen szeret
nek hazájok’jövendőjébe pillantani. Gr. D. E.

T U D N I V A L Ó K  V E R Ő C Z É B Ő L .
(Folytatása ’s vége.)

3. M ű v é s z e t i  u t a k  Y e r ő c z é b e n .  Ve- 
rőcze mezővárostól fogva Therezovácz mvrson ke
resztül ’s innen még néhány száz ölnyire, öszve- 
sen mintegy három mérföldnyire már több év óta 
all a’ rekettye nyalábok fölibe poronddal edzett, 
csinált ut , mellyet a’ verőczei ’s vucsi'ni kerületek’ 
szolgabiráji dicséretes fáradása alkotott ’s mellyek 
akarminemü művészeti utakkal fölérnek. Ezeken 
kívül a’ kereskedést’s közösülést előmozdíló, de ki
vált huzamosan tartó esős időkben felette nehéz já
ratú sáros söppedékes utaknak rendszeres készítése 
a’ megyében több mint húsz évi jámbor óhajtások

tárgya leven, miután a’ megye’ Rendei mind a’ 
szükséges műszerek’ megszerzése iránt föntebb hely
ről engedelmet nyertek, mind pedig a’ terméskő
nek a’ fekete hegyek’ oldalából leendő kihordatása, 
töretése ’s egyéb ebeli munkák iránt benyújtott 
küldöttségi előleges véleményeket helybenhagyták 
volna, azt vevén a’ tömérdek munkában alapul , 
hogy a’ készítendő főutak a’ hegy’ oldalától kezd
ve Eszék sz. kir. város, mint főpont felé terjedje
nek, hogy ez által a’ hegyekből elhordandó kövek 
a’ már elkészült utak’ segedelmivel annál könnyebb 
fáradsággal állíttassanak helyre ; a’ munka elvégre 
múlt 1832ki év’ őszével csakugyan kezdetet nyere 
’s a’ kövezett utak’ rendszeres építése az úgyneve
zett kalugyerhidtól kezdve Nassicz mezővson ke
resztül egy ezer ölnyi hosszú téren munkába véte
tett ’s ezen országút mac adami módra el is készült; 
’s kiállván e’ kemény télen ’s a’ reá következett 
langyos tavasszal a’ sarat, rendeltetése’ minden 
váratának tökéletesen megfelelt, nem hagyván lei- 
képével maga után egyéb óhajtást, hanem hogy 
minélelőbb az egész megye’ utai hasonló köntösbe 
burkoltassanak. A’ rendesen elintézett terv szerint 
a’ készítendő utak két lábnyi mélységre kiásatnak, 
az árok’ szélessége 3° 2' inezővárasokon keresztül 
4° , az egész főútnak szélessége pedig az oldalas 
árkokkal együtt 10°. A’ két felől ki nem rakott 
utszélek nyári utul szolgálnak: a’ kiásott üreg 
legelői nagyobb tömegű terméskövekkel töltetik-be 
KL're mellyeknek fölibe pörölyökkel kisebb darabok
ra töretett kövezet 6 — 8/yra rakatik’s mindezek 3— 
4//reporondos homokkal töltetnek-föl, a’nagy töme
gű terméskövek lapos oldalaikra rakatnak’s csúcsos 
feleik fölfelé állanak, hogy igy a’ reájok öntendő 
apróbb kövecsekkel 's poronddal mintegy összeforr
janak. A’ tavalyi mintegy probamü után az 1833ik 
évre 3100° hosszaságu ut van kiszabva , mellyból 
1500° ugyan a’ nassiczi útnak folytatását teendi, 
800° a’ deakovári lelkinyájőrségi szentegyháztól 
kezdve Eszék felé, 800° végre Therezovácz mvson 
alul a’ volt Palitula csárda helyétől Czabune falu felé 
a’ Szlatinán, Miklóson, Orahoviczon keresztül Nas- 
siezra vezető ut felé fog terjedni. Bár az ország 
minden megyéiben eszközöltetnék ez a’ kereske
désre ’s szekerezésre nézve oiiy nagy hasznú szép 
intézkedés, ’s a’ köz kereskedés köz munkák által 
nyervén hathatós rugót, édes Hazánk ebben is va- 
lahára előhaladna! Hirökben bámuljuk a’ Rómaiak
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tömérdek útjait, megelégíilésscl járjuk a* külföl
dieket, erőnk, tehetsegünk nem hibázik, miért nem 
akarunk tehát ? vagy mi oka kesedelmességünk- 
nek ? kezdjünk! a’ kezdet által fele végét éré mun
kánk ! —

4. P a l a c s a t ő  k i s z i k k a s z t a t  ás a. Eszék’ 
déli vidékin létez a' Palacsatő frómai időkben P a- 
lu s  h iú  le  a) mellynek lecsapoltatását a’ múlt évi 
Társalkodóban jelentettük, mit mostanság ezekkel 
toldunk : A’ fentebb helyeken helybenhagyást nyert 
terv szerint a’ nagy munka ns Verőcze és Szerem 
vgyék közösj erejükkel folytattatik , ’s már mint
egy felényire végre is hajtatott Szeréin vgye szem
betűnő hasznával: a’ kiásott csatornának a’ pos- 
ványság-előtti torkolatjától fogva a’ Vuka folyóba 
vitt beömléseig 6000° a’ hosszasága , a’ csatorna’ 
fenéktalpa 7* felső szélessége a’ hely mivoltához 
alkalmaztatva nagyobb vagy kisebb 2° 1* és 7° kö
zött: egy nem sokára tartandó | közös küldöttség 
a’ tömérdek munkának folytatása és az egésznek 
végrehajtása iránt fog bővebb rendezkedéseket meg
állapítani.

5. A' Dráva rendszeres folyamatba vétele iránt 
fenn álló királyi Biztosság a’ múlt 1832 évben több 
áltínetszéseket állapita, mellyek közül tavaly ns. 
Baranya vinegye Monoszló in.város táján néhányat 
saját erejével kiásatott, de mellyeknek a’ Dráva 
szüntelen apadása miatt még eddig sikere nem lett: 
Ns Yerőcze vgye pedig Barcs környékén a’ márki
ásott áltínetszéseket javítgatván ez idén Drávata- 
mási mellett a’ bátróczi áltmetszést vette munká
ba ’s eddig jobbadán el is végezte. Mindezen drá- 
vai ált metszésekről Varasától kezdve Almásig a’ 
Dráva beömléseig valamint az egész drávai biztos* 
sáff munkálatiról utóbb bővebben ’s kimeritőleg fo-O
gunk értekezni: addig is tartozási tisztünk, Szé
chenyi István gróf buzgó hazafinak a’ királyi Biz
tosság számos tagja iránt Csokonai urodalmában 
mindenkor kitüntetett valódi vendégszerető készsé
ge becses érdemét köz dicséretekkel halmozni.

Hoölik.

E G Y  M A G Y A R  A S S Z O N Y S Á G ’ N A P K Ö N Y V E .

Szokott délutáni sétálásoin közben , a’ város
melletti sétányon egy vörös bársonyba foglalt ’s 
arannyal hímzett könyvecskére találtam, melly tá
vúiról már előmbe ragyoglott. Kiváncsilag kapám- 
fel azt ’s ezen czíme: ,,T a g e b u c h "  egy alleman 
asszony’ elvesztett napkönyvét hazudozá; — mon

dom hazudoza, mert tartalma a’ czímzet’ ellenér® 
is csakhamar elárulta magyar tulajdonosnéját. 
Végig futám tartalmát ’s mivel egy részről a’ bir- 
tokosné’ nevét foglalatjából ki nem tanulhattam, 
más részről pedig a’ talált jószág* birtokában ma
radni nem akarok: jónak véléin , a’ napkönyv’ 
egész tartalmát közhírré tenni ; hogy e’szerint a’ 
tulajdonosné megtudván elvesztett kincse’ hollétét, 
azt visszanyerhesse. Mivel mindazáltal e’ mostan- 
kor’ dicsőn divatozó szelleme, nemzetem’ ébredő 
nemtője és saját honfi-kebelem német híradás alá 
magyar nevemet írni tilalmazta, az egész napköny
vet — mennyire jártasságom az alleman nyelvben 
engedő — honom’ kedvelt nyelvére fordítva közlöm.

.,F eb r. 8 kán 18. . — Ma reggel 3 órakor 
tértem D.... asszonyságtól vissza. Ha a’ vigalomban 
10 katona tiszttel több ‘s ugyanannyi magyar uracs
csal kevesebb volt volna, akkor az minden vára
kozásom’ felülhaladhatá. Mert bátor kénytelen va
gyok megváltani, hogy engem is a’ magyarföld 
szült: mindazáltal anyanyelvemet csak a’ fő szük
ség idézi ajkamra. Hála az egeknek, hogy zsenge 
gyermekkoromban az angol és franczia nyelv nem 
engedett időt a’ csinatlan magyarszót tanulnom; 
nem is tudok e’ durva nyelvből többet, m inta’ 
mennyi szükséges, hogy magyar jobbágyimmal a’ 
napimunka ’s egyéb tartozásik végett beszéljek; 
férjemnek is különös hálával tartozom, hogy kí
vánságomnak olly pontosan-felel-meg ’s hozzám 
magyarul soha sem szól. — Férjem a’ vigalomban 
mingyárt éjfél után haza menetre emlékeztetett; 
udvarlóim e’ dőre kívánatéért kinevették szegényt; 
’s ő bosszújában egyedül ment haza. Én két óra
kor K* kapitány’ kiséretében indulók a’ vigalom
ból. — A’ délelőtti órakat olvasással töltöttem. Fér
jem egyszer szobámban volt, de mély almomat lát
ván, kezeimet csókokkal halmozó s lábuj-hegyen 
ismét eltávozott. — Asztal után férjem rendes szu
nyaimának hódúit, én pedig K* kapitány’ fuvolya- 
kisérete mellett klaviroztam. — Ma nem lévén né
met színjáték, a’ magyar színészi mutatványok’ 
unalmasságit pedig kikerülni akarván, K* kapi
tánnyal kocsizni mentem. — F e b r. 9 ké n:  Reg
gel fejfájásom volt. Madame Raimbaud elhozó leg
újabb divatu kalapom’ ; ’s ez olly csudálatos va
rázserővel bírt, hogy mihelyt föltevém, azonnal 
fejfájásom is megszűnt. — Hogy kalapom szembe
tűnjék ’s ennek szépsége nemi társim közt minél
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több irigyeket szüljön, 11 J órai misere mentem.— 
Ebédem rendkívül unalmas vala , mert K* kapitány 
szavát nem tartván-meg, kénytelen valék férjem
mel egyedül ebédelni. — 6 |  érakor K* kapitánnyal 
a’ színházba menék; „Rochus Pumpernickel41 ada
tott ’s a’ ház mint reméllni lehete, tömve volt 
nézőkkel. Kalapom itt is szembe tűnt, mert a’ dá
mák mindenfelől reám irányzák lorgnettejeiket. — 
En szerencsés !! — K* kapitány egy szomszéd pá
holyban ült nemtelen származású leánnyal sokat 
kaczérkodott ’s engem szinte feledni látszott; ezen 
tettéért bőszét fogok állni; csak ne volnék a’ hív- 
telenhez oldhatlan kötelékkel csatolva, azonnal 
véget vetnék a' szövetségnek; — de fájdalom, ezt 
hírem’ koczkáztatása nélkül nem tehetem! — — 
Febr.  l Okén.  Nagy örömmel szöktem-ki ágyam
ból , mert az éjjel egy uj imádóm kellemes mimi
kával kedveskedett. K* kapitány asztal előtt láto
gatásomra jött, de én azt izeném neki, hogy fe
jem faj ’s egyedül óhajtók lenni. — O eltávozott, 
én a’ függönyön keresztül kandikáltam s komor 
pillanatiból ’s földre sütött arc/.ából észrevevém 
kedvetlenségét. — Diadalinam fölséges vala’s teg
napi mcllőztetésem boszélva !41-------A’ napkönyv-
jegyzeteknek itt vége volt. —

E’ napkönyv’ tnlajdonosnéja vagy személyes 
megjelenés’ vagy bérmentes levél’ utján jószágát 
kezeihez visszakaphatja. Elárulástól ne tartson, 
mert a’ mély hallgatásra magyar szavamat kötele
zem. Azt mindazáltal kikérem , hogyha személye
sen megjelenend , velem az érintett napkönyv iránt 
magyarul értekezzék; ha pedig levél által adná 
tudtomra lakhelyét, magyarul legyen írva, mert 
anno 1833 magyar asszonyságtól alleman tudósí
tást bármi esetre sem fogadok-el.

Ormos Zsigmond.

D E M O C R I T U S I  C S E P P .

„Tudja-é barátom! mi az oka,  hogy a’ mos
tani pesti vásáron olly igen fölment a’gyapjú’ára 
kérdé V .. — „Nem biz én41 feleié S . . . .  — „Főoka 
az , hogy sok Szász és Belga érkezett most ide ; 
mert azt találók gyáraikban, hogy a’ m a g y a r  
g y a p j ú  k ö n n y e n  e n g e d i  m a g á t  f e l d o l 
g o z t a t n i . 44 — „Vagy úgy? ! — viszonzá S . . . ----
hisz e z t  már több század óta tudják közelebbi 
szomszédink.41 Szekrényt sy.

Ö T L E T E K .

Hol az igazság csak Aesopus által öltöztetve 
jelenhetik-meg, ott nem áll legjobb rendén a’ dolog.

Ha a’ szerelmet a’ házasság előzné-meg, nem 
pedig az emezt, úgy gondolom, sokkal jobb volna.

Az emberi kölcsönös viszonyok — ’s legyen 
bár a’ választó köz ezer megezer lépcsőnyi — soha 
sem sziinhetnek-meg; mert nem gondolhatni olly 
állást, melly valakit ember- ’s kivált polgártársa 
iránti tartozásitól csak némileg is feloldozhasson.
— Ugyan azért leereszkedés, kegyes leereszkedés 
emberek közt nem lehetséges ; e’ gondolat szolgai, 
léte pedig balgatagság’ szüleménye.

En az ősz fejeket, meggyőződés előtt, vala
mint hajdan 7. 12. 24. krajezárosinkat csak szá
mukra nézve becsülöm ; a’ külszín nem mindig 
igaz bizonysága a’ belértéknek.

Midőn még a’ színjátszók magokat komédiá
soknak nevezték , jobbadán művészek valónak ; 
most midőn művészeknek nevezik, többnyire csak 
comediások. F..~la K áro ly .

A N E K D O T Á K .

P...n egy becsületes de kevés vagyonú kalmár
nak hitvese rendkívül szerető a’ fényűzést ’s világi 
örömeket ’s azért gyakori alkalmat adott házi czi- 
vódásra. Midőn férje egykor szokása szerint az 
igen költséges kiadásokrul panaszkodnék, a’ nő 
más férfiakat hozott-fel például, kik kereskedői 
szorgalom ’s ügyesség által gazdagságot szereztek 
’s igy napjaikat kényelmesen tölthetők; „hanem te
— folytató szavait a’ nő — ugyan mit érdemelsz 
te?14 — „Jobb asszonyt44 — feleié a’ férj ko
molyan.

Egy zordon téli estvén bizonyos társaságban 
egy megfagyott emberről vala szó ’s mindenki szá
nakozását jelenté. „En úgy gondolom — megszó
lalt egy a’ jelenvoltak közül — a’ megfagyás igen 
könnyű halál lehet. Az ember leül, elalszik ’s ha 
felébred , már meg van halva.44

R E J T E T T S Z Ó  K.
B ú b a  t a s z í t  s o k s z o r ,  n oh a  e'deni i id vek et  o sz th a t .  

V i s s z a ,  k o p a s z tv a  h ire s  v á r o s :  u ra l ta  v i lág .
K i i István.

N é l k ü l e  n in c s  e m b e r ;  f e je v e s z tv e  id ő  j e g y e  l é s z e n :  
R á n c z  fű z i  o r c z á j á t ,  v i s s z a  k it  i l l e t  e g é s z .

Veszprémből.
A' 6 8 d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó k :  F ö l d v á r .  —  í v .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a ’ s c h a c h  j á t é k b a n .
F e k e t e  k ir á ly  F .  8. —  F .  7.

2 1 )  F e j é r  p arasz t  D .  4 .  —  E . 5 .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A Z  E G Y  P  T U S I  I I  A D .

Ez Mehemet-Ali basa’ alkotmánya. Ezközei e’ 
nehéz végrehajtásban néhány franczia, olasz ’s né
met születésű tisztek valának, kik miután Na
poleon’ hadai szerte oszlottak, különös sorsok ’s 
viszonyok által Nílus’ partjaira vetődtek. Se vés  
ur, századfő (escadronschef) az előbbi franczia 
hadban, méltatlan üldözetek miatt elhagyván hazá
ját, Egyptusban keresett menedéket; magát Ale
xandriába vonta, hol igen szigorú állapotban él
degélt. Mehemet-Ali basa, ki akkor már türhető- 
leg fékezett hadát európai lábra tökélé állítni 
welly tervet utóbb oily szerencsésen végre is haj
to tt, őt szolgálatába vévé 6000 franc évenkénti fi
zetéssel. Tiszte csupán abban á llt : a’ basát nyájas 
beszélgetésivel mulatni ’s a’ francziahadnak mikénti 
szerkezete iránt tett kérdésekre kimeritőleg felel
ni. így tölt-el néhány hónap a’ nélkül, hogy Seves 
a’ basa’ bőkezűsége’ okát elértette volna. Egyptus’ 
hatalmasa már rég szándéklott felső Egyptusba, 
S e n a a r b a ,  haderővel berontani ’s erre készü
leteket is tenni parancsolt; ekkor magához hivató 
Sévest ’s hozzá íme’ kérdést intéző: vallyon nem 
vállalná-e magára néhány rendes (regulär) zászló
aljnak’ (bataillons) létegesitését (Organisation)? — 
Seves ur ezt szerencsés alkalomnak tekínté, a' ba
sa’ szívességét ’s reá árasztott jótéteinényit meg
hálálni ’s ezért az ajánlatot örömmel fogadó el; 
a’ végbehajtásra neki elegendő pénz rendeltetett ’s 
korlátlan hatalom adatott. Néhány, Alexandriába 
telepedett európait, kik ott kereskedést v. kézimes
terséget özének, ’s kiket Seves ur mint altiszteket 
az elbomlott franczia hadban ösmert volt, fényes ígé
retek mellett a’ basa’ nevében felszállta. Ezek 
minden vonakodás nélkül a’ tanítói hivatalt felvál- 
lalák ’s a’ létegesítést el is kezdették. Az első 
zászlóaljakat számos török ’s aráb tekergőkből 
ujonczítá; tanítóji ezekből az ügyesbeket kiváloga- 
ták ’s belőlük néhány mustraszakokat (Musterpe- 
lotons) állítának Öszve ; miután ezek a‘ fegyver
forgatásban ’s a’ hadi gyakorlat’ egyéb ágaiban 
meglehetős készséget értek, altanítokká nevezte- 
tének-ki. Az európai tanítók eleinte legnagyobb

nehézségekkel küzdének , mivel tanítványaik’ nyel
vét vagy épen nem , vagy csak igen kévéssé értet
t é k , az oktatás közben csak néma jelekkel teheték 
magyarázatikat, melly a’ tanítást szerfelett hátrál
tató. A’ nehézségeket még inkább neveié a’ törö
kök’ gyűlölete minden ujdonzás iránt, mellyet ők 
fékszegés ’s egyéb erőszakos tetteik által bizonyí
tónak. — A’ tanítók mindig életveszélyben forog
tak. Magára Sévesre is orozva több lövés tétetett 
’s valóban csudólni lehet szerencsés menekedtét; 
de bátor lelkét mindezek nem rettentheték, a’ tö
rök makacsság türedelméu nem győzhetett, sok si
kereden fóradozási között is állhatatos maradt ’s 
csüggedés nélkül sietett kitűzött czéljához. Iparja’ 
gyümölcse az lön, hogy egy év’ leforogta után, több 
szabályozott zászlóaljakat ausztriai, franczia, an
gol szuronnyal (bajonette) ellátott puskákkal fel
fegyverezve állíthatott a’ hadvonalra, mellyek ké
pesek valának akármelly taktikai mozdulatot, egy 
parancsszó (Coinmandowort) szerint, szabott ta- 
pintatu lépéssel (tactmässigen Schritt) végbevinni.

Ez volt magva Mehemet-Ali basa’ szabályo
zott seregének, mellyel a’ rég szándéklott felső 
egyptusi táborozást el is kezdette. Ismael basát, 
második fiát nevezé-ki fővezérnek, ki alatt Seves 
ur olly szerencsésen igazgató a’ táborozást (Cam
pagne), hogy egyedül neki ’s a’ szabályos seregek
nek tulajdoníthatni felső Egyptus’ meghódítását. — 
A’ diadalmas had’ hazatértekor a’ vicekirály Se
resnek tett fényes Ígéreteit alapos okok miatt nem 
teljesíthető; leginkább a’ megrögzött előitélet, 
mellyet minden török már anyja’ emlőjéből magába 
szí, inakacsan szegült nemes és jótékony szándéka 
ellen: ki nem islam, az parancsnoki (Commandant) 
fokra nem léphet. Ez okozza , hogy a’ tanítóknak 
egyedül a’ gyakorlati téren (Exercierplatz) van 
tekintetök ; a’ táborozásban részt nem vehetnek , 
ott csak tanácsaikat használják. Mehemet-Ali a’ 
nép’ előítéleteit tiporni nem bátorkodván, tett ige. 
rétit csak azon föltétel alatt ajanlá teljesítői, ha 
Seves az Islamot vallandja; de ő mind a* mellett, hogy 
Dorvette ur, franczia consul, a’ basa’ érdekeit 
előniozdítólag járult közben, az ajánlást semmikéi
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som fogadá-el. Seves ennélfogvást minden jutalom- 
díj nélkül elbocsájtatott, magát azután Cairóban 
»onta-meg ’s előbbi szegénységébe sülyedt. — A’ 
szükség mindenen keresztül ront ‘s a’ legszilárdabb 
lelkűt is ingásba hozza. Seves is most annak fag- 
gatásit súlyosabban érezte; mivel léte,  inig jö
vedelmiforrása einem apadt, a’ kényelmes élethez 
"s keleti pazarfényhez szokott vol t ; végre türelme 
eléré határát, állhatatossága őt elhagyta, azlslamot 
minden ünnepélyes szertartással elösmerte; melly 
alkalommal egy gyalog-ezred’ parancsnokává ne- 
vezteték-ki. Seves ur, ki most mint Soliman-Bey, 
hatalommal ’s tekintettel ruháztatott-fel, teljes erő
vel, csüggedetlen iparral a’ had’ tökéletesb kiinüve- 
lésibe fáradozott; de az csak ßoyer urnák, fran
czia szolgálatban volt dandárvezérnek (brigade- 
general) Egyptusba érkeztekor kaphatott szilárd 
lábra. Az oktatás most inkább sikerült, mivel a’ 
két honosult jövevény párosított iparral folytatá 
annak minden ágait ; a’ tanítókat bőkeziileg julal- 
mazák, nagy tekintetben tartattak, melly bánás 
őket buzgóbb igyekezetre serkente, tanításaikat 
jó kedvvel folytatók, örömmel ’s bátor lélekkel 
indultak a’ basa’ ellenségei’ elébe, tudván , hogy a’ 
jutalom el nem maradand. Mekka’ ’s a’ Yehabiták’ 
földje’ nieghóditatását a’ basa Domergue urnák ’s 
némelly | franczia és olasz volt haditiszteknek kö
szönhető. Marquis Livron , a’ vicekirálynak hív 's 
értelmes megbízottja Francziaországból kiildözgete 
mindenféle szükséges hadiszereket az ujliadnak; 
nemkülönben sebészeket, tanítókat a’ pattantyus- 
ságnak. — A’ basanak nagy fájdalmára 1825 vé
gével Boyer urat a’ halál’ senkit nemkiméilő an
gyala, fényes tettei’ teréről elszólttá. —

Az elhatározott nioreai táborozás végett Egyp- 
tusban nagy hadikészületek tétettek , ennelfogvást 
a had’ szaporítása is parancsoltatott. Sok sardi- 
niai, nápolyi szökevény, kiket az olasz földön 
elnyomatott zendülés ide szalasztott, több kalandor 
és szerencse-vadászokkal, a’ vicekirály’ szolgálatá
ba lépett, ezek nemcsak zászlói alá,  hanem job
badán a’ koránhoz is esküitek. Mehemet-Alinak 
ujonlan alkotott hada , részenként egész törzsökig 
oh adott-el a’ görögföldön, de a’ pontos pótlás, a’ 
nem rég felállítatott lovasság’ hozzákapcsoltatása, 
a‘ tanítók’ kettős ügyekezete csakhamar hatalmas 
karba helyező, melly is következőkép van öszve- 
állítva: a) A v e z é r - k a r  (Stab der Generali

tät). A’ fővezér (Chef der Armee) maga Ibrahim 
basa. Yezérhelyettesek (Generallieutenant) csak a’ 
basa’ fiai vagy rokoni lehetnek. Minden gyalog vagy 
lovas dandárnak (Brigade) van egy dandárvezére 
(Brigadegeneral). A’ gyalog, vagy lovas testőr- 
ezredeknél parancsnok (Commandant) egyedül ve
zértiszt (Ceneralofficier) lehet; ezek’ száma tizen» 
öt. A’ pattantyusságnál van két vezér (generaux) 
bey czimmel; az egyik a’ pattantyús ezred’ parancs
noka , a’ másik az öntéseket ’s a’ fegyvergyáro- 
kat igazgatja. A’ vezéreknek segédjük (Adjutant) 
nincs ; ezen szolgálatra a’ mamelukok használtat
nak. — b) A’ g y a l o g s á g  áll egy testőrezred
ből, mellynek négy zászlóalja van, minden zászló
aljnak 1000 embere ; ennélfogvást az ezred szám
lál 4000 embert. — Ujonczait ezen ezred az egész 
hadból válogatja, parancsnoka, valamint említve 
volt, mindig egy vezértiszt, a’ többi tisztek’ rangja 
az előbbi franczia testőrsereg’ alapján áll; felállí
tatott 1830ban, hangászkarát a’ kauke-i hangász- 
iskola’ tanítványi képezik. — A’gyalog-sorezredek 
száma 14, valamint a’ testőr, úgy minden sorez
rednek is 4 zászlóalja van, minden zászlóaljba 1000 
ember, ennél fogva az 56 sorezredi zászlóaljak 
számlálnak 56,000 einb. — Szerkezetük a’ fran
czia gyakorlati-szabály (exercier-reglement) sze
rinti; minden zászlóalj 8 századból áll,  ezekbe 
ugyan annyi fő- ’s altisztek azon renddel feloszt- 
vák, mint a’ franczia gyalogságnál; belső gazdál
kodási kezelése (Manipulation) amattól különbözik, 
mellyről is utóbb leend szó. Minden zászlóaljnak van 
egy fejér zászlója , 16 dobosa , 8 kürtöse. *) Két 
ezred képez (formirt) egy dandárt, két dandár is
mét egy hadosztályt (Armeedivision), az elsőt egy 
dandárvezér, az utolsót egy osztályvezér paran- 
csozza (commandirt). — Sebészek ’s gyógyszere
sek mindaddig európaiak lesznek, míg a’ bouza- 
beli orvos ’s a’ gyógyszertudomány-iskolák’ neven- 
déki e* szolgálatra alkalmasok leendnek. Minden 
ezrednek van egy kézi gyógyszertára ; helyes ezen 
rendtartás olly országban, hol a’ gyógyszerek felet
tébb ritkák. — Minden ezredben van két európai 
tanító. — c) A’ p a t t a n t y u s s á g  egy ezredből 
áll a* hozzá kapcsolt vonattal (train) együtt; ezen 
iker ezred számit 6000 embert. — Az oktatást egy

*) A ’ k ü r tö s ö k  á ltal a d at  a ’ p ara n csn o k  a z  e g y e s  p u sk á -  
z ó k n a k  ( t i r a i l l e u r )  e lő n y o m u ló ,  h á tr á ló ,  v a g y  eg y e l )  j e 
lek e t .
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főtanító igazgatja; az altanítók, kiknek száma 
nincs meghatározva, mind a’ pattantyusságot mind 
pedig a’ vonatot illető szolgálatra tanítják az ez» 
red’ ujonczait. Ezen ezredhez mintegy 200 ember
ből álló tüzmiives-század (Feuerwerker-Compagnie) 
van csatolva, mellyben a’ tanítást a’ legertelmesb 
tanítók vezetik. T isztei: egy századparancsnok 
(compagnie-commandant), egy századnok-helyet
tes (capitainlieutenant), ke't fő- ’s két alhelyet- 
tes (lieutenants). — d) A’ f ö l d m é r ő k a r  (in- 
genieurcorps) számlál 1200 emb. — E’ három ága
zat úgymint:* árkász (sapeur), aknász (mineur) 
ásász (pionnier) szolgálat itt egyesítve van,  két 
zászlóaljra, melly ismét hat,  száz emberből álló 
századra van felosztva. — e) A’ p o 1 i c zi a s z á- 
zad  számlál 200 emb. — f) A’ l o v a s s á g  áll: 
egy testőrczredből, hova csak törökök vétetnek 
fel; valamint a* lovas sorezredek, úgy ezen testőr
lovasság is csak két osztályt képezhet négy szá
zadból; minden század számit 125 lovagot, e’ sze
rint az egész ezred áll 500 emb. — Még eddig 
csak 8 lovas sorezred van létegesítve; az egész lo
vasság képez négy dandárt vagy két hadosztályt 
és számlál 4000 emb. — Minden lovas századnál 
van két trombitás ’s egy patkoló kovács. — Az 
egész had összesen megy 71,000 emberre.
. ( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z ik . )  Újvári, főhadnagy.

M Ű V É S Z I  I R I G Y S É G .
Nem ritkán tapasztalhatni a’ közéletben, hogy 

ha valamelly művész , szerzett ügyessége ’s jeles 
műalkotványi által csudálókra talalt, azokhoz majd 
mindig egy csapat irigy is csatolkozik. Ha földünk 
e’ nemtelen ’s gyönge teremtményei magok is mii- 
vészek’ sorába tartoznak, akkor születik ama’ ret
tenetes rágalom, mellynek a’ legneinesb érzelmű 
férfi, a’ legtiszteletesb művész és tudós-is kímélés 
nélkül van kitéve ’s melly ragadó nyavalya előtt 
—- a’ palotáktól kezdve legnyomorubb viskóig — 
egy halandó sincs eléggé bátorságban. E’ nemtelen 
égő szenvedelmet akkor művészi irigységnek vagy 
kajánságnak nevezik. Illy gyarló az emberi termé
szet ! Nagyravágyás, hiúság azon hathatós módok, 
mellyek a’ mély szunnyalomban veszteglő indulatot 
felköltik. E’féle szigorú vizsgálatok mások’ múal- 
kotványi felett, vagy cselszövények , ha azok fel- 
tiinőleg megczáfoltatnak a’ tapasztalás által,  csak 
arra szolgálnak, hogy a’ győztesnek hírét nevét 
annál dicsőbb fényben ragyogtussák. Felvilágosítá

sára ’s nagyobb érthetőségére az imént mondott
nak szolgáljon Brunelleschi és »San Micheli , elhi- 
rült két olasz művész’ következő története:

Florencz város’ bírósága (tribunal) San Ma
ria del fiore nevű egyház’ kúpját felépiltetni elha
tározván , a’ végrehajtást Brunelleschi fő építőmű
vészre bízta ; ki is ennélfogvást elkészítő a’ kúp* 
számára megkívánt műterveket ’s mintát (Modell), 
mellynek általzója 130 lábat tőn. O előtte lehet- 
lennek tárták a’ már fennállott falakhoz képest 
kúpot építeni ’s azért a’ művész’ bemutatott terv
rajzát ’s írásba foglalt gondolatját szertelen agy
csudának (Chimäre) hirlelék. Miután Brunelleschi 
már tétleg bebizonyította annak kivihetését ’s ma
gához a’ dologhoz fogott, az epés irigység minden 
oldalról kifeszíté szárnyait ’s a’ kajánok mondák : 
hogy midőn illy nagyszerű emlék csupán egy em
berre bízatik , nem annyira a’ művész’ kiváló ügyes
ségét bizonyítja, mint inkább azt, hogy ezen vá
lasztás által, melly neki kirekesztőleg jogot köl
csönöz, kívüle nem volnának más ügyes férfiak illy 
épitvény’ elkészítésére ; ’s hogy végre a’józan okos
sággal homlokegyenest ellenkezik: illy jeles em
lék’ létrehozatását csupán egy emberre bízni, mi
után a’ dolog szerencsétlen kimeneténél a’ szégyen 
az egész várost érendné. Ennélfogvást már a’ vá
ros’ becsülete is azt kívánja, hogy Brunelleschi 
architektus mellé egy olly segédtárs adassák, ki 
építői rendelésit vizsga szemmel tartván, a’ kö
zönség’ várakozásának *s az általányos kívánságnak 
megfelelend. Az irigység pártolókra talált.

Illy nem várt eset ’s nyilatkozás után rendkí
vül elkeseredett Brunelleschi. Föltevé magában, 
hogy e’ czélra készített mintáját elpusztítja’s raj
zait az emésztő lángoknak veti martalékul. Szen- 
vedhetlen lévén előtte azon gondolat, hogy a’ ta
lálmánya által magának szerezhetendő dicsőséget 
mással ossza-meg, épen kész volt már húsz évi 
nagy munkáját elenyésztetni ’s anyavárosát örökre 
elhagyni. Baráti mindazáltal győztek ebeli szán
dékán ,* első felkerültét józan javaslataikkal lecsön- 
desíték ’s őt visszatartóztaták Florenczben. Szín
lett betegség lón most azon csel, mellyet gyönge 
tehetségű versenytársának vetett, ki is ott nem léte’ 
alkalmával a’ munkát rendező ’s a’ kézműveseket 
igazgató. Bizatlankodás a’ kivitelben ’s folyvást! 
habozás csakhamar elárulák a’ gyönge ’s ügyetlen 
művészt ’s több elkövetett vastag hiba eléggé bi-
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zonyitá : milly tudatlan ’s milly járatlan e’ verseny
társ. Végre a’ művész’ kivánata szerint őt (Bru- 
nelleschit) nevezék-ki az épitvény’ főigazgatójának 
— ’s igy állott szerencsésen lábra ama’ nevezetes 
emlék, melly még most is a’ legjelesb ’s fölségesb 
kúpok’ egyike.

San Micheli nevezetes architektus ’s Veroná
ban a’ Pompeji nevű hires palotának építője paran
csot vön: terveket készítni a’ velenczei kikötőhely’ 
torkánál ujant épülendő Lido vár’ számára , ’s a’ 
kivitelt-is reá bízák. Az előtt lehetlennek tartaték 
olly ingoványos helyen, melly a’ tenger’ hullárai- 
nak, a’ tengeri apály ’s dagálynak (Ebbe und 
Fluth) szüntelen ki vala téve , tartós épitvényt al
kotni. Miután már San Micheli minden akadályt 
szerencsésen legyőzött, azt hirlelék fondor irígyei, 
hogy ha a’ vár nehéz pattantyutárral (Artillerie) 
rakatnék-meg, az a’ vár’ végromlását vonandná 
okvetetlen’ maga után. A’ művész ezt hallván, azon 
kívánságát jelenté-ki, hogy a’ legnehezebb álgyuk 
szállíttassanak oda a’ velenczei fegyvergyárból 
(arsenal) , azokkal töltessenek-ki a’ vár’ lövő-ré- 
zsei ’s az álgyuk egyszerre süttessenek-el. Megtör
tént a’ próba ’s az álgyuk’ rémítő dörgése valljon 
mit tőn? — magasztald a’ művész’ nevét, kaján 
rágalmazóit ’s irigyelt pedig szégyennel borítá-el.

Gyakran épen azon művészeknél mutatkozik 
gőg ’s kevély öntartás, kik legkevésbé képesek 
magokat kitüntetni ’s kiknek müveit tehát a’ mű
velt világ nem dicsérheti, legyen bár, hogy művészi 
értelmességgel még olly fennyen kérkednek. Nagy- 
ravágyás és nemes büszkeség két tulajdon, mel- 
lyek egymással homlokegyenest ellenkeznek ’s azért 
e" keltőt nem kell Összekeverni, azaz nem kell egynek 
érteni. A’ büszkeség nagy és nemes tettekre buzdít 
és szilárd viselettel párul; ez szokott a’ jámbor 
ember ‘s nemes érzésű művész’ gyámola lenni,' 
midőn mindenkitől elhagyatik ; a’ kevélység ellen
ben olly elsőséggel kérkedik, melly őt nem illeti, 
’s olly dolgokkal lép-föl, mellyek többnyire, üresek, 
vagy igen csekély érdeküek. A’ kevélység a z , 
melly a’ művészt elbizottsággal, önhittséggel Js 
képzelt talentommal ruházza-fel; ’s noha senki ezt 
fel nem találja benne, ő még is a’ világ’ minden 
fiain tul-emeltnek véli magát ’s legyen bár, hogy 
őt senki sem csudálja , ő készebb az egész világot 
tudatlanságról ’s izlés-szegénységről vádolni, mint

sem agyában azon természetes gondolatnak helyet 
adni, hogy bizony ő benne mint művészben a’ hi
ba; ’s mint sem azt elhinni, hogy saját művészi 
értelmessége — gyarló!

Xovák Dániel architektus.

A N E K D O T Á K .
Egy kellemes és igen elmés ifjú férfi gyakran 

mulatozott a’ szép W, kisasszonynál ’s ezen órákat 
élte’ legszerencsésbjei közé számítá. A’ sorsnak 
úgy tetszett, hogy őt néhányszor ne találja honn. 
Midőn későbben vele egy társas körben öszvetalál- 
koznék , udvarilag köszöntve őt élesen szembe vévé 
’s beszédét illy szavakkal fejezé be : „Valóban kis
asszonyként , a’ világ’ minden kincséért sem föste- 
ném-le.“ — A’ szép hölgy némi nehezteléssel vá
laszolt : „Nem különös udvariság, nracskám; olly 
ijesztő originálnak tart e engem ?i£ — „Korán sem 
— felelt a’ költész — csak azt tudom, hogy a’ 
k i s a s s z o n y t  i g e n  k ö n n y ű  e l h i b á z n i . “

Bizonyos úrról, ki mindent dicsérni ’s ma
gasztalni szokott — imígy irt M* asszonyság, 
egyik barátnéjához: „L * ur nekem olly sok szé
pet mondott Ninka testvéredről, hogy méltán 
egek’ angyalának tarthatnám ő t; csak az kár, 
hogy még azon órában hasonlóan dicséré a’ fris 
ausztrigákat is.“

R É M L E T  ÉS  V A L Ó S Á G .
M. D Á G N ESH EZ.

Hajnalt, délt, alkonyt ’s éjét szőtt képzeten» egybe.
Isteni volt az alak; látni kívánta szemem:

’S hajnali pír, tüze délnek ’s alkony’ bájai tűntek 
Szép hajad’ éje alatt isteni Agnes elő.

R Ó Z S Á H O Z .

Ha rózsa vagy, mit elhiszek,
Nyissd-meg édes kebeled’ ; —
Én méh vagyok, nem élhetek 
Csak röpkedve köriiled.

P....ta Károly.

R E J T E T T S Z Ó .
Hét betű. Három elsője 

Jó kedvünket neveli,
És ugyan ezt míveli 

Lába nélkül négy végsője.
Asszonyi név az egész,
Kitalálni nem nehéz.

K ....... k Eger hói.

A’ 69dik számbeli rejtettszók: Amor .  — Név.

Szerkezteti H e l meczy .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ M E D V E .  8 Ü L  T.  *)
Mintegy ne'gy órakor megérkezéin a’ postaház

hoz Martignyban. „Valóban — szólek a’ fogadós
hoz, egyszersmind vasasbotom’ Ja’ kandalló’ egyik 
szögébe helyzeni’s reá borítani kalapomat; — va
lóban , jó darab fold Bexből ide!“ — Csak hat 
óra-járás, uram.“ — „Igen, hat, de úgy hiszem, 
másutt tizenkettővel is fölér. ’S innét Chamouni-ig 
valljon hány ?“ — Kilencz óra.“ — „Köszönöm 
szépen ; holnap reggeli hat órára egy vezetőt ké
rek.“ — „Uraságod gyalog utazik ?“ — „Soha más
kép.“ ’S itt fogadósom’ arczáján látám, hogy a’ men
nyivel lábaim nála becsben emelkedtek, annyival 
csökkent személyem’ méltósága. — „Az ur mű
vész?“ — „Ollyas valami.“ — Fog ebédelni?“ — 
„Mindenkor és pedig lélekisméretesen.“

Mivel Svájczban a’ fogadós-asztal vagy is table 
d’hőte méreg drága ’s minden ebéd eleve meghatá
rozott áron 4 franc-ba kerül, a’ nélkül hogy ab
ból valamit lealkunni lehetne, azért gazdasági zseb
könyvemben sokáig ide ’s tova forgaték, nyomoz
v a , hogy mi tevő legyek. Végre hosszú ’s érett 
megfontolás után szerencsés valék a’ fogadós’ ir
galmatlan krétája ’s lélekisméretem’ sikoltása közt 
egy középutat találni; ’s ez abban á llt , hogy az 
asztaltól nem kelék-föl előbb, míg hat franc-ig 
nem ettem ’s igy ebédem csak negyven sousba ke
rült. Csak néhanéha, midőn a’ fogadós, pusztító 
hatalmam’ látá, mellyet az előmbe adott étkeken 
késsel ’s villával gyakoriék ’s tőlem p. o. illy sza
vakat hallott: „Garzon, le second service“ (Ficz- 
kó, más étket), mormogá magában: „Ez Angol 
ugyan, de átkozott tisztán beszél francziául.“

A’ vendégház’ tulajdonosa Martignyban sem
mit sem értett az arcztudományhoz; mert ha csak 
félig birt volna is ama’ sejtéstehetséggel, mellyel 
az ő földije, a’ hires Lavater, bizonyosan nem 
fordult volna illy szemtelen kérdéssel hozzám: „fog 
az ur ebédelni?“ — Miután „igen“nel felelék, 
monda: „Uraságod ma épen jókor jött, még van

*) Ez. a’ ez. bernhardi utazási képekből van ki ve v e , mel- 
lyeket Dumas Sándor, hires franczia író a ,,revue des 
deux niondes“ cziinU időszak-írásban közlött.

A ’ red.

egy kis maradványunk a’ medvéből.“ — „Ah, ah!
— kiálték-fel akaratom ellen *s a’ nem várt sült
nek csak félig örvendve — ’s oily izes falat é az 
ur’ medvéje?“ — A’ fogadós mosolygott , egy
szersmind fejével bólinta, a’ mi élő nyelven en
nyit tőn: „ha egyszer megizlelted, nem fogsz job
bat kívánni.“ — „Igen jó í — viszonzám. — Es. 
hány órakor szokás ülni a’ table d’hőte-hoz ?“ — 
„Hatodfélkor.“ — Én kihúztam zsebórámat ’s csak 
alig múlt négy. „Jó — mondám félig magamban
— így még van időm a’ régi várat is megtekinte
ni.“ — „Nem kíván Uraságod valakit,  a’ ki föl- 
kisérje ’s annak történetivel némileg megismertes
se?“ szóla fogadósom, arra felelve, a’ mit tőle 
nem kérdeztem. — „Köszönöm, meg fogom az utat 
magam is találni; a’ mi pedig a’ vár’ építésidejét 
illeti, azt — ha nein csalatkozom — a’ tizenkette
dik század’ utolján Szavojai Péter, kit „nagy“- 
nak is neveznek, épitteté.“ — „Hisz Kegyed a’ 
mi történetünkben szintolly jártas, valamint mi.“
— En köszöném jóakaratját, látván , hogy ezzel 
nekem valami szépet ’s lekötelezőt akar mondani.
— „Oh a’ mi tájékunk — szóla tovább — egykor 
igen nagy hírben állott; latin neve volt,  nagy ha
dakat viselt, sőt b i z o n y o s  római császárnak is 
szolgált lakszékül.“ — „Igen is — felelék "s aja- 
kimról gondatlan hullatám históriai bölcseségem’ 
mannáját; — igen is, Martigny a’ Cellák’ Oc t o -  
dur uma ’s mostani lakosi a’ Veragriták’ mara- 
déki, kikről Caesar, Plinius, Strabo és Titus Li- 
vius emlékezik , őket egyszersmind felnémeteknek: 
nevezvén. Itt ostromiák a’ Sedunusok ötven évvel 
Krisztus’ szül. előtt a’ Caesar’ követjét, Serving 
Galbát. Maximian császár itt akará táborát a’ bál
vány-isteneknek feláldoztatni, a’ mi azután sz. 
Mauritzius ’s a’ thébai légió’ mártírhalálát okoz
ta; végre midőn Petronius, praetorii praefectus 
megbízatott, hogy Galliát ossza-fel hét tartomány
ra, Wallist külön választá Italiatól ’s Octoduruiuot 
a’ pennini havasok’ fővárosává tette. Nem úgy 
van, fogadós ur ?“

Az én vendéglő gazdám nem győzött álmél- 
kodni; láttam, milly csudahatást okoztak a’ meddő
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elmén szavaim ’s azért tudós büszkeséggel lépde
lek az ajtó felé, ő pedig kalappal kezében a’ fal
hoz szorongott ’s hunyászkodva nézé , mint hala- 
dok-el mellette.

Még alig menék az emeletről tiz hágcsón alá, 
midőn egy ember hátam mögött teli torokkal kiáltja 
elő a’ szobalegényt, mondván: „Ezen urnák itt a’ 
oro 3. szobát.44 — Ez azon szoba volt, mellyben 
Marie Louise éjszakázott, midőn 1824ben Mar- 
tignyn utazott keresztül. Pedantságom kívánt gyü
mölcsét hozott; a’ fogadóban legjobb ágyat juiiaia 
nekem — ’« épen ágyhiány volt az, a’ mi engem, 
mióta Genfet elhagyóm, már csaknem kétségbeej. 
tett. — Kényelmes emberi nyoszolyára számolván 
tehát m ost, jókedvvel kalandozók mintegy másfél 
óráig a’ városban ’s annak környékén szerte; ’s ez 
elég idő is volt mindazon ritkaságot ’s nevezetes
séget szemügyre venni, meflyekkel a’ pennini ha
vasok’ fővárosa dicsekszik. Midőn visszatértem, a’ 
vendégek már asztalnál ültek, én egy futó aggodal
mas pillanatot veték az asztal felé, itt szék szék 
mellett állott ’s mindegyik már elfoglalva ; számomra 
nem maradt hely! — Titkos borzadás kapott-meg, 
szemeim a’ fogadóst nyomozók ’s íme arczán me- 
phistophelesi örömet vevék észre. O mosolygott. 
„És én ?“ — szólék hozzá ke'rdőleg ’s nyílt száj
jal állék helyben. „Itt, itt a’ Kegyed’ helye — lön 
a’ felelet ’s újával egy oldalvást álló kis asztalra 
mutat — olly tudós férti mint Kegyed, nem ehetik 
mindenféle emberrel.44 — O a’ derék octoduru- 
m i! Most látam csak által, milly alaptalan volt 
gyanúm ’s milly helytelen — kétkedésem.

Kis asztalom igen díszesen vala megtérítve, a’ 
szolgálat pontos és kitüntető. Négy tálból állt az 
első fogás étek ’s középen egy beefstake (sült) 
melly képes volt bármi angol beefstaket megszé
gyenítői. A fogadós látta, hogy szemeimet a’csu
dasült egészen magára bájolá. Ő fejét nagytitkos
sággal hajtó füleimhez l e , imezt súgván: „Ke
gyed még egész életében illyes mit nem evett !44 — 
„Ez tehát medve-beefstake ?“ — „Igen ’s pedig a’ 
medve’ czombjából44 viszonzá Octodurum’ polgára 
fejbillentve. — En azonban inkább szerettem volna 
hallani, hogy az, a' mit most eszem, csak közön
séges ökörhus. Merőn, mint egy automaton, feszí
tőm szemeim’ a’ különös étekre — ’s ím most egy
szerre ama’ gubanczos vadak jutának eszembe, niel- 
Iveket lanczpórázon ’s vasrostélyba foglalt orral

nehézkesen körültipegni, vagy egy czölönkön lo
vagolni láték, élénk képzeletein mintegy hallata 
velem a’ pörge dobszót ’s visító síphangot, melly- 
nél a’ medvevezér az ő iztagos nevendékit körül- 
jártatja ’s mondhatom , hogy az előttem fekvő drá
ga falathoz igen gyönge étvágyat érzék. Én a’ 
beefstaket tányéromra czipelém által, villámat be
leszórtam , de még folyvást össze vissza forgatóm, 
nézgélém, szagolgatám két tisztesen barnított ol- 
dalát. A’ fogadós rám nézett, mint egy ember, ki 
meg nem foghatja késlekedésem’ ; végre illy sza
vakkal szült bennem vitézi eltökélést: „Egyék csak 
Kegyed, fogja tapasztalni.44 — Most levágtam te
hát egy darabkát, melly alig volt nagyobb egy 
babszemnél, azt a’ mint csak lehetett, vajjal beitat
tam ’s a’ nélkül, hogy aj akim’ hozzá értessem, fo
gaim közé toltam, hamis szeméremből inkább, mint
sem azon reményben, hogy hatalmas ellenszenvem
nek (antipathia) ura leszek. A’ fogadós mögöttem ál
lo t t ’s minden mozdulatomat nyugtalan lesé, mint 
bizonyos ember, ki már előre örvend azon megle
petésnek , mellyet valaki a’ jövő pillanatban majd 
érezni fog. Megvallom: az én meglepetésem nagy 
volt; mindázáltal még nem nierém véleményemet 
nyíltan kimondani, félvén: netalán csalatkozzam. 
Némán vágtam-le most ismét egy darabkát , kissé 
nagyobbat az elsőnél ’s azt ugyanazon útnak eresz- 
tém. Miután a’ gége-csatornán már alákigyód- 
zott, hosszú lélekzetet vevék ’s mondám: „Med- 
vehűs tehát?44 — „Igen, medvehus.44 — „Iga
zán?14 — „Emberségemre.44 — „No’s a’ hús igen 
jó.44 — Vendéglőm e’ pillanatban a’ nagy asztal
hoz hívatott, ki is meggyőződvén most, hogy ked- 
vencz-étkének a’ méltó becsületet megadandom, 
engem jeles medvekonczommal magamra hagyott. 
Mintegy három negyedrész már elenyészett tányé
romról, midőn a’ fogadós ismét nálam termett ’s a’ 
beszéd’ fonalát ugyanott, hol az félbeszakadt, 
újra felfogta. — „Uram, ez egy hatalmas állat, 
egy szörnyű tenyeres talpas dög volt — imígy 
kezdé szavait ’s én helytadólag hajtám fejemet. — 
Három mázsát nyomott.44 — „Valóban derék nyo
maték!44 — mondám ’s állkapczáimat folyvást a’ 
húson munkában tartóm.44 — „Tessék elhinni, nem 
kis fáradságba került a’ gubanczos szörnyet kö
römre kapni.44 — „Elhiszem.41 — En épen az utolsó 
falatot tolóm szájamba. — Ezen iszonyú állat félig 
megevé azon vadászt, ki agyon lőtte.44 — Itt az



283
utolsó falat, mintha valaki háton sújtott volna, 
kiesett szájamból. „Vigye ördög az urat — mon
dák boszűsan feléje fordulva — mint űzhet egy 
emberrel, ki ábedelni jött ide, illy dísztelen tré
fát?“ — „Távol legyen, nem tréfálok uram — lón 
a4 válasz — egy szóig úgy van, mint mondám.“ — 
Én gyomromban különös változást érzék, hason
lót ahoz, mellyet bizonyos Ipecacuanha-gyÖkér szo
kott okozni.

(Folytatása következik.)

A Z  E G Y P T U S I  H A D .
(F o ly ta tá sa .)

Említést érdemel, hogy az előszáinlált gyalog 
«őrezredeken kívül még négy tartály-zászlóalj (de- 
potbataillons) van létegesitve, mellyek4 száma szün
telen változik, azért azt határazottan megjegyezni 
nem lehet. Ezen tartályokat a4 török, aráb 4s ke- 
resztyén-hittagadó (renegát) tekergők, úgy tekin
tik mint menedékhelyet, kik ha a4 törvénytől 
űzőbe vétetnek, itt keresnek bátorságot. Ezen tar
tályokból pótolja a4 basa háború4 idején a4 fő 4s al
tisztek4 hijányát; arábok, kik a4 törököktől, mint 
hitatyafiaktól rabszolgák gyanánt tekintetnek, so
ha tiszti fokra nem léphetnek. A4 tanítók ezen tar
tályoknál mind európaiak 4s rajok egy fő tanító 
űgyel-föl.

Mehemet Ali basának hada az 1816ki franczia 
hadiszabály szerint van rendezve; a4 gyalogság 
meglehetős készséget mutat a4 fegyver-forgatásban, 
nem különben ügyességet a4 szolgálatban, gyorsa
ságot a4 hadi mozdulatokban. Nem így a4 lovas
ság ; ezt sokkal későbben azaz 1828 végével kez
dők csak jobb karba hozni. A4 lovasság4 száma a4 
gyalogságéhoz képest igen csekély, az egyensúlyt 
épen meg nem tartja; ezen megjegyzést többen is 
fogják tenni, inellyre az utazó4 napkönyve azon vá
laszt adja: hogy itt csak a4 szabályozott hadról, 
nem pedig a4 vicekirály4 egész hadierejéről van szó. 
A4 lovasság4 kiinüvelésiben leginkább fáradoztak 
Dechales, Petit, Touchebeouf, Clairmont százado
sak, a4 lovak áltáljában igen szépek, egyszersmind 
szerfelett jók ; szinök szerint vannak a4 szadakba 
elosztva. — g) A4 t a n í t ó  i n t é z e t e k ,  lszer 
a4 tábornoktest ,v. kar- (Generalstab) iskola. Eb
ben a4 nevendékek4 (Cadet növende) száma hatá
rozatlan ; tanítatik a4 föntebb haditudomány, ma- 
thesis , erősítés , rajzolás. Még eddig ezen intézet
ben se válogatott ifjúság, se jól fizetett tanítók

nem jeleskednek. — 2szor a4 l o v a g - i s k o l a  
Gizetbe, Murat-bey4 palotájába van telepítve, igaz
gatója Barrin ur, volt százados az előbbi franczia 
hadban. A4 katonai lovaglást itt 100 nevendék ta
nulja, kik többnyire mint alhelyettesek lépnek-ki. 
A4 lovaglás franczia theoria szerint tanítatik, melly 
törökre van fordítva ; ezen oktatással egybe van 
kötve a4 lovasságot illető hadforgási tudomány 
(Manoeuvrirkunst), ugyan itt a4 ló-isméret 4s a4 
franczia nyelv is tanítatik. — Sajnos, hogy az 
altanítók ezen intézetben sem felelnek meghivatá- 
suknak , igy tőlök csak igen keveset reméllhetni. 
— 3szor a4 s e b é s z -  i s k o l a  B o u z a b e l b e n .  
Ezen intézetben az ezredekbe felosztandó sebésze
ket tanítják; igazgatójok Clot ur, egy tudós 4s ér
demes orvos doctor. A4 tanulók noha sok fogékony
sággal bírnak 4s mindenütt jó akaratot 4s ipart mu
tatnak, még is, mint európai tanítóik állítják, 
belőlük ügyes és alkalmas sebészek nem fognak vál
ni , mivel magokra önállóiag nem hagyathatnak 4s 
pedig önügyességökhez való bizodalmatlanságuk 
miatt. — 4szer a4 g y ó g y s z e r - i s k o l a  ugyan 
ott, Alexandretti ur4 igazgatása alatt áll. — öszor 
a4 l ó o r v o s  iskolát Bouzabelben Hamont ur egy 
igen érdemes, Alfortban tanult ifjú igazgatja. — 
öszor a4 t r o m b i t á s - i s k o l a .  Kaukéban a4 lo
vasságnál előforduló harsantásokat (Trompeten- 
stössej 100 nevendék tanulja. A4 hang  á s z - i s 
k o l á t ,  melly ben ügyes franczia tanítók az ezre- 
dek4 számára fuvászokat (Hautboisten) sikerrel ne
veltek, Ibrahim basa eltörlé. — h) B e l s ő  g a z 
d á l k o d á s .  Ennek egy ága sem kezeltetik az ez- 
redeknél; ez a4 hadministeriumra, hol különben is 
minden végrehajtó hatalom egyesül, van bízva; 
e4 tárgyban a4 zavar 4s rendetlenség igen szembe
tűnő. Vannak ugyan az ezredeknél fizetőtisztek 
(Quartiermeister a4 régi német kitétel szerint, melly 
a4 franczia hadban máig is megmaradt) ; de ezek 
csak a4 Seráftól az ezred* számára rendelt pénze
ket veszik által azon esetben, ha azokat a4 pénz
tárnok kiszolgáltatni kész , melly csakugyan ritka 
jelenet. — i) A4 h ó p é n z e k ,  4s n a p o n k é n t  
e l o s z t a n d ó  a l a f á k  (Kation): Egy dandárve
zér4 hópénze 12,000 piaster azaz 3000 franc; egy 
ezredesé 9000 piaszter v. 2250 franc; egy század- 
főé 3000 piaster, vagy 750 franc; egy századosé 
1000 p. vagy 250 fr.; egy fölhelyettesé 300 piaster
v. 75 franc; egy alhelyettesé 25Qpiaster, v. 62 franc;



egy fősegédé (adjutantmajor) 1200 p. v. 300 franc; 
egy altisztnek jár naponként 2 piaster v. 1 franc; 
egy közember, trombitás és dobosnak 1 piaster 
vagy j franc.

Az élelem-alafa, úgymint: kenyér, hús, só , 
riskása, olaj, vaj, bab, lencse, borsó, egyhétben 
kétszer osztatik-ki minden katonának. A’ lótakar
mány aprított szalma , az abrak pedig árpa , mel- 
lyet gyakran babbal szokás pótolni. A’ testőr-ez- 
redek kettőztetve kapják a’ sorezredeknek rendelt 
alafákat, mit is a’ katonák közönségesen taim- 
nak neveznek. — k) R u h á z a t .  Az egész hadban 
egyszabásu a’ formaruha. A’ vezérség arannyal ’s 
gyémánttal hímzett vörös formaruhát v isel; a’ tiszti 
fokokat a’ sűrűbb vagy gyérebb himzetek jelelik. 
A’ vezérhelyettes’ (Generallieutenant) formaruhá
ján, arannyal ’s gyémánttal hímezett félholdak, 
mellyeknek közepette három gyémánt-csillag ra
gyog, jelelik tiszte’ méltóságát; az alvezért (ge- 
neralmajor) ugyan illy félholdak két csillaggal; 
az ezredest ismét hasonló félholdak egy csillaggal. 
Az ezredhelyettes két, arany himzetü félholdat ’s 
egy gyémánt-csillagot visel; ezen ékesség jeleli a’ 
zászlóst (major) ’s a’ századfőt. A’ századost két 
ezüst himzetü félholdról csillag nélkül ; a’ fő- ’s 
alhelyettest egy ezüst himzetü félholdról ismérhet- 
ni-meg. — Mind ezen tisztfokokat jelentő jegyek 
a’ mellnek jobb ’s bal részin tündökölnek. A’ tá
bornokkar’ növende-i, kik többnyire vezér- vagy 
zászlós- (General-oder StabsofTiciere) tisztek’ gyer
mekei, a’ gyalogságtiszti formaruhát minden hime- 
zet nélkül; a’ lovasság növende-i a’ lovasságtiszti 
formaruhát viselik. — A’ sebészeknek vlágoskék 
formaruha karmazsin hajtókával; a’ gyógyszeré
szeknek pedig hamuszínü, szinte karmazsin himzet. 
tel van rendelve. — Az egész gyalogság c’ négy 
színben: vörös, kék, setétkék ’s gesztenyeszögbe 
van öltöztetve; a’ fejfödözet az egész hadban a’ 
tar  bus ,  egy igen ösméretes görög gucsma , erre 
háromszorosan tekertetik a’ t e g u i ;  a’ lábbeli: 
kaptán készült czipe, vörös marokkói bőrbül; az 
öv általában fejér. — A’ pattantyűsság, földmérő
test’ formaruhája vörös, öve bőr , szabása a’ gya
logságéhoz hasonlít. —• A’ gyalog testőr geszte- 
nyöszög színbe van öltözve, szabása a’ sorezredé
vel egyez , csak a’ himzet gazdagabb. Az ezredi 
fuvászkar ruhája (Banda) hasonló az altiszteké

hez. — Az egész lovasság zsinóros dolmányt, bő 
inameluk bugyogót, fekete bőrbül csizmát, azon 
feketített aczél sarkantyút ’s fejfödözetül tarbust, 
mint a’ gyalogságnál már említettük, visel. A’ 
testőrezred’ szine egészen vörös, az első dandáré 
zöld, a’ másodiké geszlenyeszög, a’ harmadiké vi
lágos ’s a’ negyediké sötétkék.

(Vége következik.) L'jvári,  főhadnagy.

M A G Y A R  J Á T É K S Z Í N  B U D Á N .
Nem lehet ama’ szép ’s fönséges szinmüvészi 

mutatványról nem tennünk említést, mellyel sept. 
2kán magyar színészink a’ Közönséget meglepék, e’ 
hazai hős-játékot adván-elő: „ S z a p á r y  P é t e r “ 
vagy ,,Budavár’ visszavétele a’ Töröktől 1686ban 
sept. 2kán“; irta Birch-Pfeiffer Karolina. — Mi rend
kívüli bérletszünés mellett is a’ páholyokat elfog
lalva, a’ földszinti helyeket ’s karzatokat szoron
gásig telve láttuk; ’s mind ez nyilván bi/onyítá, 
hogy e’ magyar előidőbiil vont történeti rajz a’ nem
zetet mélyen érdekli , ’s valóban színészink ügye- 
keztek is megérdemelni a’ Közönségnek e’ magas 
kedvezésit. Musika, diszítvény (decoratio), ábrá
zolat, öltözkedés, szerepvitel mind egyesült — 
ezen estvét fölségesítni. K án  t ö r n é  (Ilka, Sza
páry’ nője) ’s B a r t h a  (Hamsabég, budai helytar
tó) szerepeiket olly ritka ügyességgel adák, hogy a’ 
ki őket ezekben meghaladni képes, az talán a’ szin
müvészi tökélyt— „non plus ultrádig vivé. Kitíinte- 
ték nem különben magokat L e n d v a y  (Szapáry 
Péter) ’s L e n d v a y n é  (Zulima). — Altalán fogva 
az e’napi előadásban olly kevés színészi vétség 
’s botlás mutatkoztak, hogy a’ díszps gyüleke
zetnek oka volt a’ színházat tapshangoztatva, tel
jesen elégült szívvel és színészinket tovább is párt- 
fogólag hagyni-el. Végre dicséretet érdemel e’ szi- 
nésztársaság , hogy az olly évfordulati napokat, 
mellyek a’ magyar nemzet’ emlékezetében szentek, 
haza’ méltóságához illő játékkal ünnepli; hogy p. o. 
Sz. István királyunk’ előestvéjét „Béla’ futása“ ’s 
sept. 2kán,  mint mellyen Budavár’ visszavétele 
történt „Szapáry Péter“ czímü hősi mutatványokkal 
díszesíté. —

R E J T E T T S Z Ó .
Nemes Abaujnak egyik 

Városkája vagyok én ,
Ámde azért számos helyen 

Lelhetsz e' nagy földtekén.
Első tagom csak télben j ó ,
Akkor is úgy, ha nagy a’ hó;

Más tagomon a’ vadász 
Les, — és evez a’ halász.

Rúztúty Gyula.
A’ 70dik számbeli rejtettszó : K o r b á 1 a.

Szerkezted H e l m e c z y- — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Kedves barátom !
Tegnap valék először a’ budai nemzeti szín

házban ’s lelkem meg most is nyájasan lejt a’ nem- 
zetisedés’ hajnala’ bájos alakjain , a’ haladás’ bíz
tató reményein, miket ezen estve előidéze bennem. 
Már a’ vár’ kapuin felomlott pesti nép , a’ fülemet 
mindenfelől nyájasan verdesett hazai nyelv sejtnem 
hagyák, hogy nemzeti ünnepet üllenek ma ’s örven- 
dék az élénk, a’ buzgó részvételnek; messze utó
tájba nyomám, hogy szép ámulásomat ne bolygas
sa , elétolakodó óhajtásomat, hogy bár ne volna 
ez is szalma-tűz, mint valónak legtöbb buzgal- 
raink. A’ szín-tornáczba jutván , nemzeti örömem
ben türelmesen várakozóm a’ zsibongó nép között, 
míg biliétemhez juthaték ’s befűrhatám a’ szín
házba magamat. Birch-Pfeiffer asszonynak „S z a- 
p á r y  P é t e r “  nevű darabját adók, mellynek 
aeslhetikai számos hijányait feledteté ma az, hogy 
tárgya nemzeti és alkalmi; minthogy Buda’ vissza
vételét fösti. Kevés eszméié a’ nézőség kozott, 
mint sejtéin, arra, hogy Ilka a’ íSzapáry’ nője, 
mintegy tízszer imádkozik a’ darabban ’s majd 
ugyan annyiszor átkozódik, hogy Zulima atyját 
erkölcstelenül szidja, hogy a’ characterek nem sa
játosak’s elhasználtak, hogy az egész darabot tra- 
gicai fenség helyett, szomorú érzékenykedés foly- 
ja -e l, melly miatt Ilka kezdettől végzetig, ki 
nem fogy könyből és csuklásokból, hogy a’ darab 
minden hazai szerepben tömve van ál magyar di
csekvéssel ’s elkoptatott hazafiuskodással, melly 
ha néha helyén áll is, de egyre pattogtatva Fáy’ 
szavaira emlékeztet, hogy a’ melly puskának nagy 
a’ gyujtólyuka, azon, nem a’ csőjén adja-ki a’ 
töltés’ erejét: mindezekre keveset ügyelve, nem
zeti szép mámorának eredt a’közönség, híven meg
tapsolt minden színészi igyekezetei színjátszóiban 
’s minden hazafiuskodást a’ darabban. Az elsőt nem 
alaptalanul; mert némellyek színészink közzül, 
mint Bartha, Lendvay, Kántorné, Lendvayné, 
valóban kitünteték magokat; kiknek a’ még neta

lán hibázó tökélyt egy Lessing, Tieck, Göthe, 
Herder, Engel ’s a’ t. után teendő nyomozások, 
fontolgató gyakorlások, biztosan kitűzött izlési 
irányok és szoros magok iránti szigorúság, nem 
sokára bizonyosan meg fogják adhatni. — A’ má
sodikat nem egészen méltatlanul; mert Kisfaludy’ 
rákosi dalát, nem áilván ellent az Orchester’ sze
rencsétlen kísérete is, nem lehete nemzeti illető- 
dés nélkül hallgatnia. — Magam is barátom , ki 
sokszori bosszúmra — mert ámulásomat mostohán 
szokta bolygatni — magammal hordom egy idő óta 
a’ színházba aesthetikai réfemet, szívesen félre te
vém ma ’s a’ darab hibáira — mert az előadásban 
sok nem történt — vagy szemet húnyék, vagy ki- 
fordítám azt a’ néző nép felé, hogy gyönyörköd
jem a’ számos magyar közönségben ’s bízni vagy 
ámulni szokjam szép jövendő’ reményeibe. — Azon
ban barátom, midőn szemeim eJ kéjt keresők, majd 
bánatosabb köny szökelle beléjök, mint inillyet 
Ilka’ nem kevés siránkozási idézhetének vala elő. 
A’ szin - erkélyekben alig láték néhányat főb- 
beink közzül, alig egy két párt főbb asszonysá
gok  közzül. — Elbusulám barátom magamat ’s 
tévedezésimbe vonulva, mit sem láték ’s hal
lék a’ darabból többé. Fulánkot vivék keblemben 
haza ’s mult éjemet aggságban virasztám , közel 
és messze fent és alant nyomozva okait annak: 
miért hogy szépeink, nagyaink oily idegenek ma
gyar színházinktól? O barátom, volna ez utolsó 
illy gond alatt virasztott éjjelem ’s volna első, 
melly bíztató hajnalra derülne hazám’ egén I

Egy pár szóval ím tudósítják virasztásom’ si
keréről. — Aligha csalatkozom, midőn az említett 
hidegségnek okait részint színészinkben, részint 
közönségünkben ’s részint magokban főbb uraink
ban ’s szépeinkben keresem. — Hogy már is sok 
alkalmas színjátszónk ’s játszónénk van szerte a‘ 
hazában, kitagadhatja? Nemzeti büszkeséggel val
lom ezt magam is; de vallani vagyok kénytelen 
azt is , hogy ezek általában csak természet’ gyer
mekei , kiknél ezen anya’ szép ajándékát a’ gya
korlás némileg kifejtette ugyan, de annak a’ mii-
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vészi irányt, biztosságot, tökélyt megadni nem 
vala képes. A’ színészet’ iránya több mint indula
tok’ természetes kiadása ’s eddig mivel több még 
magyar színészetünk? Hányadik színjátszónknak 
van dramaturgiai, mimicai ismérete ? Hányadik 
bírja a’ tragicuniot a’ szomorútól, a’ comicumot a' 
.«vétségestül megkülönböztetni? Mellyiknek van 
mindenkori biztos ’s elvekből gyakorlott mozdulata 
it színpadon ? Mellyik magyar színész nem decla- 
:uál, nem pathetizál, meg a' legközönségesb házi 
üzóváltásokban is, ha hősi vagy szomorú darabban 
íép-fel ? Mellyik nem t ulságoskodik ekkor a’ zajo- 
habb, vagy vígjátékoknál a’ bohóbb szerepekben? 
Mellyik érti a’ tragoediákban az érzelem’ fokon
kénti hágtatását, vagy is a’ színészi szerep’ oe- 
conomiáját? Mellyik ügyel a’ hang’ tiszta modula- 
iiójára, zajlás közt is illőségire, a’ provincialis- 
musok’ távoztatásira ? A’ magyar nyelv’ gramma
tikáját hány tanulta ’s tudja ? llany bír elegendő 
művészi ’s emberisméreti műveltséggel felfoghatni 
szerepe’ szellemét, teljesen megérthetni a’ szer
zőt ’s általában megítélhetni a’ darabot ? Sokat 
hozhatnék még itten elő, mellyek öszvesen egy Gar- 
rickot, Foote-tt, Talmát, Anschützöt, Schrödert , 
Sehrüdernét, Marsot *s a’t. képeztek’s miknek alig 
vagyunk még csak sejtésüknél is. Így hát, ha azt 
is hozzá vesszük , hogy valamint rendszerint törté
net ’s lenge kedvélyek alkotják színjátszóinkat ösz- 
ve , úgy szinte azok ’s többnyire rögtön szaggat
juk is őket apróbb beduin csoportokra széllyel ’s 
így rendesen sem helyük sem idejÖk magokat mű
vészileg kiképezhetni; — nem épen alaptalan azon 
vad, hogy színészink még most ritkán képesek a’ 
főbb ízlést kielégíthetni. — Magyar, főkép ifjabb 
közönségünkben fekszik egy nagy oka annak, hogy 
szépeink ‘s főbb uraink idegenkednek színházaink
tól. Már a’ lelkes Széchenyi kijelentette, hogy 
tart â  színházainkban zajoskodni szokott álhaza- 
íiuskodásoktól, ifjúi korlátlanságoktól; ’s magam 
is hajló vagyok hinni, hogy ez legbiztosabb gyil
kosa minden nemzeti előhaladásunknak. Senki, 
mennyire ifjúságunkat ismerem , buzgóbban nem 
óhajtja mint ő , azt,  hogy a’ magyar szépnemmel, 
magyar szavakat válthasson ’s érzelmeit vele anya- 
nyelvén közölhesse , nyerhesse övéit; ’s ez é útja 
: nnek , hogy őtet megerősítse azon előítéletében , 
iiogy a' magyar még m i, cletlen ? Ótet elriassza

a’ nemzetiség’ és nyelv’ eggyik fő műhelyétől a’ 
nemzeti játékszíntől azzal, hogy benne fentartott. 
kalappal fütyöl, felkiáltoz, furkősokkal veri a’ par
terre’ padját és galleriát ’s a ’ gyenge asszonyi szív 
döbögve remeg a’ minden perczen kitörhető zajtól, 
szorongva pillogat a’ szin’ ajtajára , óhajtva, hogy 
bár vége lenne már a’ darabnak ’s kocsijához fér
hetne? Uly esetben várhatni-e tőle, ki mulatság 
helyett kínos nyugtalanságot, nyert pénzéért, hogy 
szívesen fog megjelenni ismét Thalia’ megszente- 
lenitett templomában ’s buzogni a’ hon’ nyelve 
mellett, mellytől a’ nemesb, a' szelidebb érzelmek’ 
kifejezésit idegeneknek képzeli ? Hazám’ üdvére sze
rencse, hogy illy ifjúnk, ki magyar nemesi szabad
ságot akarván vinni magával játékszíneinkbe , en
nek örve alatt korlátlankodjék, naponként ritkább 
jelenet kezd lenni. Részemről addig is , míg a’ gr. 
S z é c h e n y i t ő l  óhajtott korlátozó törvény hozat
nék, arra ohajtnám emlékeztetni hazám’ ifjúságát: 
ne felejtse buzgóságában azt,  hogy agg vélemé
nyeket erőszakkal kiszaggatni nem lehet ’s a’ sza
ladó zápor földet nem szokott áztatni. Az arányta
lanul nagyobb részt pedig, melly nemes szelídsé
gében szintúgy tiszteli a’ nemzetiséget, mint azt 
tiszteltetni kívánja, arra szólitnám-fel. hogy ipar
kodnék minden adandó alkalommal a’ díszt és ren
det fentartani ’s kora’ és honja1 becsületéért ön 
neszéből korlátozni azon egyketlőt, ki talán képes 
volna mind kettőről megfeiejtkezni.

Legmélyebb oka az említett hidegségnek já
tékszíneink iránt, magokban fekszik azokban, kik 
azt, mint hinni szeretem, nem annyira keblükben, 
mint gondolkozásuk’ módjában ’s talán egyedül 
módi-szokásban viselik. Sokan nem eszmélik azt, -  
mihaszna legyen áltáljában a’ nemzetisedésnek? ’s 
innen a’ hazai nyelv’ ügyét egyes felekezet’ haszon 
— 'agy dicsvágyó ügyének, vagy pórság’ rajosko
dásának tekintik. Ezeket ha mellékes okaik nin
csenek , valóban szánom ’s hazáin’ boldogságáért 
ohajtnám meggyőzni jobb felől. De erre, úgy vé
lem, szükségesb az, hogy nyílt akaratunk legyen 
meggyőződhetni, mint az, hogy okokkal ostroinol- 
tassunk. Annak, ki erőszakosan becsukja szemét, 
híjában nyújtunk szemüveget; az látni nem fog.

Többen vannak, kik a’ nemzeti játékszín’ 
hasznairól kétkednek. Általában a’játékszin’ hasz
nairól sokan sokat Írogattak már ’s ezeket nem
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nehéz, fölkeresni. Minden nemzetnél mintegy pálya- 
mezeje ez a’ nyelv’ csinosodásának, társalkodási 
szokás’ finomításának ’s a’ t . ; de a’ magyarra nézve 
ennek üdve minden más nemzetek felett való. A’ 
magyar, a’ sokféle vészekben hányatott, a’ szám
talan akadállyal vesződött, bár sokakban vala kény
telen elmaradni, semmiben sincs olly hátra, mint 
társalkodási nyelvében. A’ nyelv’ ezen hijánya, fő 
oka, a’ nála olly kevéssé divatozó társalkodási 
nemzetiségnek is. Szép nemünk átalja azon nyel
vet szólni, mellyen társalkodási érzelmeit alkal
masan kifejezni nem birja ’s mclly idegen nyelvek
hez hasonlítva, mint még nem nyomott utón a’ ke
rék, nehezen forog. Hajló hinni, hogy a’ magyar 
nyelv nem bírja-meg a’ műveltebb társalkodást ’s 
műveltséget örömest mutatgató szépeink vonakod
nak folytatott áldozatokat nyújtogatni, magok’ 
erőltetést e l , a’ nemzetiségnek. így veszti maga 
a' férfi nem is, melly főkép a’ társalkodási szokás
ban szívesen hajlik a’ szépnem után, bizodalmát 
szép honi nyelvéhez ’s félre áll magyarságával 
előle, lm ez fő oka nehéz haladásu magyarosodá
sunknak.

Már ki tagadhatja, hogy a’ játékszin mezeje 
a’ társalkodási viszonyoknak, szokásoknak, nyelv
nek; egyszóval tűkre a’ nemzeti életnek? Ki nem 
látja, hogy a’ magyarnak épen e r r e  ’s épen mos t  
van szüksége. Tudományos és költői nyelve szépen 
haladt már, mire nem haladhat nemzeti élete, csi- 
nosodása is , ha életnyelve is haladásnak ered? 
Tek intetet érdemel az is , hogy nemzeti játékszin 
nélkül, dráma-iróink sem képezhetik-ki teljesen 
magokat; a’ színi hatást (Eífect) csak maga a’ 
színi előadás tüntethetvén-elő. — Nagy métely 
hazánkban minden köz jóra nézve, a’ fényűzés’ 
mételye is. Ez fokonként nem arithmetica, hanem 
geometrica progressióval nevekedik ’s így elnyom
ja , mint buja gyom a’ plántát, a’ közjóhoz járul- 
hatást. A’ módi’ vaspalczaju zsarnoksága alatt el- 
kerülhetlen első ranguakká szenteli ez a’ képzelt 
szükségek’ legiójit ’s kisebb körökbe zsugorítja az 
önzés* szellemét; minélfogvást a' hazafiűi áldozatok 
nagy vagyonból sem telhetnek, vagy igazán ket
tősen kinos áldozatokká válnak. —

Mit vélsz barátom, illy helyzetünkben nem 
lenne é üdves magyar színházainkra nézve, a’ köl
csönös kiegyenlítés? Ha sz i n j á t s z ó i n k , j á t- 
s z ó n á i n k  több figyelemmel volnának ezentúl

a’ m ű v e l t e b b  k ö z ö n s é g  iránt ’s inkább en
nek, mint a’ galleriának kegye után csengvén, 
több stúdiummal nyomoznák szerepeiket; magokat 
’s közönségeiket becsülvén , állanának helyt, hogy 
így a’ kóbori életben veszőbe menő idejüket is tö- 
kéletesülésökre fordíthatnák ’s e’ként általában azt 
törnének kieszközölni, hogy a’ műveltebb magyar 
közönség, midőn a’ nemzeti színházat gyakorolja, 
necsak adózzék , hanem gyönyörűséget is vásárol
jon magának. — Ha k ö z ö n s é g ü n k  tanulván 
önmagát tisztelni, a’ nemzeti színházat, necsak 
mint gyönyörűség’ helyét, hanem mint igen üd. 
vés nemzeti intézetet tekintené. — Ha végre 
u r a i n k ,  s z é p e i n k ,  meggondolván azt,  hogy 
minden kezdet gyenge , hogy színházat csak párt
fogás alkothat, tarthat-fenn és vihet tökélyre, 
méltóztatnának kedvezéssel és kímélettel lenni még 
most ennek gyengéji ’s elmaradásai iránt ’s erre 
teendő költségeiket, pártfogásaikat, fényüzési 
czikkelyeik közzé számlálni; melly minden esetre 
annál nemesb leend több czikkely-társainál, hogy 
elébb utóbb üdvesen fog kamatozni. — Ha főbb 
uraink színházinkban még most nemcsak mulatozni, 
hanem áldozni is kívánnának, mit buzgó hazafiak
tól mindenkor várni lehet, — szólj barátom, nem 
hágna-é csakhamar fényre szinészi állapotunk? — 
Én részemről — neked megsúghatom barátom — 
mindenkor különösen csudálkoztam azon, hogy 
főbb ’s lelkesebb magyar szépeink közzül, kik a’ 
nagyot szépet felfogni mindenkor készek, még 
mindeddig nem akada egy is , ki illy hazafiúi ezé- 
lok’ , intézetek’ fölsegélésire példát nyújtva, asz- 
szonyi egyesületet óhajtott volna alapítani. Ne
kem legalább — ’s ezt hiszem nagy részéről honfi- 
társimnak is — illyes buzgalom, még gyengeség
nek is — ha az irigyek áltál ne tálán annak gú- 
nyoltatnék — igen igen szépnek, nemesnek látsza
nék ; szebbnek neinesbnek, mint módi-árt úszva, 
semmi nagyban, jóban önállásunak, eredetinek 
nem lenni. Én legalább ama’ híres római után, in
kább ohajtnék saját kicsinységemben valami lenni, 
mint máséban semmi.

De te e’hez barátom, többet tudsz mint én , ’s 
kérlek, méltasd e’ tárgyat figyelmedre. Fejtsd, vagy 
igazítsd azt, mit én a’ posta’ sietése miatt csak 
futtában érintheték. Úgy jöhet, jó földbe esend a’ 
mag '* most a* vető-idő.

Tetei/ E n d r e .
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I G A Z Í T Á S .

A’ R e g é l ő '  telegráfja (41dik szám. 1. 336}
következő tudósítást közöl többek közt olvasóival: 
„Baden-Baden városában két honi. vendéglőház kí
nálja fűszertelen ebédjeit ’s vacsorájit azok’ szá
mára, kik Hahnemann’ zászlója alá esküdtek. A’ 
gondolat nem rósz, kivált olly helyen, hol a’ já
ték homoeopathicai életmódra kénszeríti kizsebelt 
hódolójit.“ — A’ Regélő’ ezen szavai után azt vél
hetné valaki, hogy a’ homoeopathia’ követői, so
vány levessel ’s ételszaggal tengetik nyomorult 
életüket ’s hogy Spinozaként öt hat pénzzel meg
érhetik ebédre ’s vacsorára. Ezen balvélemény az 
előtt, midőn a’ homoeopathiával, mint valamelly 
mumuval ijesztgették annak ellenségei az a’ felől 
mit sem tudó laicusokat, közhiteiben vo lt; de most, 
midőn ezen egyszerű 's hasonlíthatatlan gyógymó
dot az azt tárgyazó számtalan munkákból ’s a’ 
mindenfelé terjedező tapasztalásból, az egész mü
veit világ jobban kezdi ösmerni ’s méltatni, csak 
azok rebeghetnek illyet, kik nem tartják az újabb 
kor’ ezen legfölségesb ’s jóltevőbb felfödözését, — 
ön nagy kárukkal — figyelmükre méltónak. — A’ 
homoeopathia annak, ki beteg ’s ki szerével é l, 
természettel egyező életmódot javasol. Az éles nya
valyában levőnek rendszerint úgy sem kell semmi, 
nem kell bor ’s kávé, még a’ kedvelt pipa sem. 
Annak pedig, ki chronicus nyavalyában sínylődik, 
annyit enged enni a’ homoeopathia, valamennyi 
csak étvágya’ kielégítésére szükséges. Ki minden
nap jó levest és tehénhust, csaknem mindenféle fő
zeléket ’s ha emésztő organumi engedik, töltött 
káposztát is , csaknem mindennemű tésztaételt ’s 
ha tetszik, túrós galuskát és derelyét is, tehén- 
hus , csirke, kappan, pulyka, nyúl, őz, szarvas
sültet, de ha tetszik, fűszer nélkül készült tortá
kat és süteményeket, fáczánt, császármadarat, 
fajdtyiíkot, kakastaréj-ragou-t ’s több más e’féle 
olcsó és drága étkeket ehetik: reményiem épen 
nem panaszkodhatik sem arról , hogy gyomra üre
sen mai ad , sem hogy zsebében a’ teli erszény so
káig alkalmatlankodik. A’ homoeopathiai életmód 
épen nem áll tehát a’ koplalásban, mint azt nálunk 
még sok, valóban jó lélekkel hiszi'; hanem csak 
abban , hogy a’ beteg mindennemű ingerlő és or- 
vosságerejü ételeket ’s italokat — mellyek a’ bé- 
vett, igen csekély mennyiségű gyógyszer’ erejét

akadályoztathatnák , vagy meg is semmisíthetnék 
— kerüljön; de a’ mit minden józan diaetetika e’ 
nélkül is javasol , mert az egészség ’s élet’ fen- 
tartására, nem ingerlő ’s tüzesítő, hanem csak 
tápláló ételek ’s italok kellenek. Természettel 
egyező életmód, a’ tartós egészség’ ’s hosszú élet’ 
kulcsa, mint azt minden józan gondolkodású or
vos, Hippokratestől kezdve a’ jelen időkig taní
totta. — Méltán kívánhatni tehát, hogy mindenki 
a’ Publicum előtt szóltában, még mikor tréfál is, 
szemei előtt tartaná , hogy csak az szép, az oktató 
és érdekes , a’ mi igaz. — A.

A N E K D O T Á K .
Egy valaki váltig dicsekvék uszkár ügyessé

gével a’ vizen, de hitelt nem nyertek szavai. „Nemde 
Pistikém — hivatkozék egész bizodalommal jelen
volt barátjára — számtalanszor áltmenteni a’ Du
nán ?“ — »Oh akárhányszor Pozsonynál a’ hídon“ 
viszonzá komolyan a’ barát.

„Uram bátyám — kérdém a’ fukar B* úrtól, 
kinek üres szobájába léptem ’s őt csikorgó tél’kö- 
zepén fűtetlen kemenczéje’ párkányán didergve ta- 
lálám — valljon mi manónak tart kemenczét szo
bájában?“ — „Hogy bűtorom legyen“ felelt uram 
bátyám röviden de érthetőleg.

Egy szegény sorsú özvegy anyának kilencz 
magzata közül egyet a’ halál kivágott. A’ busongó 
anya többek közt igy ^ajveszékle: „Oh én boldog
talan ! most már ollyan vagyok, mint a’ megsze
dett tőke.“

A’ murányi jószág-áitadáson Kisfaludy Káro- 
lyunk’ Szécsy Máriája adaték. Nagy volt a’ várako
zás, de a’ kárpit sokáig veszteglett. Egy suhancz 
türelemhagy tan fölkiálta: „húzzák már fel azt a’ 
felvonást.“

„Kell é a’ füle Kegyednek?“ — szól a’ haja
mat nyíró borbély hozzám. — „Igen“ felelék. — 
„Tehát kezébe adom.“ — „Nem kell“ mondám.— 
„Úgy hát lemetszem.“ Szivhonny.

R E J T E T T S Z Ó
Légy akárki, legelőszer 

E’ kezek tartottanak,
Légy akárki, legelős/.er 

Röviden így híttanak ;
Hármam ekkor volt játe'kod ,
Majd röviden táplálékod.

B —r—y  ( Gyungyösrüt.)
A’ 7!dik számbeli rejtettszó: Szántó.

Szerkezted l ie  Ím e ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A Z  E G Y  P  T U S I  H A D .

(Végzet.)
L) F e g y  ve r  z és. A’ gyalogság szuronnyal 

(bajonette) ellátott fegyverrel ’s baloldalon függő 
rövid karddal van felfegyverezve ; töltését egy fe
kete fényes bőr, jobb oldalán fejér szíjon függő tok
mánybán (Patrontasche), egyéb holmijét pedig 
egy vállaira fűzött borjubőr-zajdában hordozza. A’ 
pattantyusság ’s földmérő-test is igy vannak fel
készítve , csak azon különséggel, hogy kardjaik 
mellett még egy tőr is rejtezik. — A’ lovasság’ 
fegyvere kurtály (carabiner), párpisztoly és kard ; 
a’ tokinány, kurtály ’s kardszíjak fejérek. A’ csőtár 
minden ezredben vörös , a’ nyeregszerszám fekete 
’s franczia idom-szerinti. — m) L a k n y á z á s ,  ta-  
n y á z á s  (Casernirung und Lagerung). A’ gyalog
ság az egész országban többnyire városi laknyák
ban (Casernen) fekszik, a’ lovasság pedig falukon 
tanyáz. Az utóbbi sereg gyakorlat’ idején a’Nílus’ 
artjain, Cairótul három órányira szók tanyázni 

ugyanazon téren, hol oktatása’ idején fekütt; itt 
a’ katonák’ számára sátorok üttctnek, a’ tisztek
nek füldkunyhók ásatnak ; a’ lovak’ számára pedig, 
hogy azok a’ nap’ heve ellen födöztessenek, szal
maszínek készitvék. A’ szolgálat franczia hadisza
bály szerint történik. — A’ tanyákon következő 
napirendet parancsolt a’ basa tartatni: reggel két 
órakor fűvatik az ébresztő (reveille); három órá
tól egészen a' hőség’ beálltáig gyakorlat lóháton 
’s gyalog; déltájban az ezredesnél tisztek’ iskolá
ja , estve altiszt-iskola a’ századosaknál. Minden
nap egyszer vagy gyakorlás előtt, vagy az után ló- 
vakarás; pénteken reggel szemle (re\ue) az ezre
des előtt. — Minden katonának szabad megháza- 
sodni , többeknek két ,  három feleségek is van; 
ezek minden rokonikkal a’ tanyákon tartózkodnak; 
szabad minden katonának kétszer egyhétben fele
ségivei éjszakázni. — A’ basa maga ’s az ezred’ 
parancsnoki unszolják nőszésre katonáikat. — n) 
E l ő l é p t e t é s  és u j o n e z o z á s  (Avancement 
und Recruttirung). Minden megüresült főtiszti fokra 
Ibrahim basa maga nevezi-ki az előlépőket, több
nyire a’ tartály-zászlóaljból; altiszteknek az ügyesb

katonák választatnak-ki. Megtörténik az is gyak
ran , hogy szemle’ vagy hadforgás’ alkalmikor, ha 
valamelly tiszt külseje által a’ basának megtetszik, 
ez azt magasb tiszti fokra lépteti : így lón Ibra
him basának egyik mamelukja egy lépessel ezredessé 
’s egy lovas ezred’ parancsnokává , ki még néhány 
hónap előtt Cairóban borsó-árus volt. Mindazáltal 
nincs minden előlépésnek illy nevetséges oldala; 
Egyptusban is megismértetik az érdem. — A’ had’ 
ujonezozása nagy erőszakot bizonyít ugyan , de az 
odavaló lakos azt nem érzi annyira, mivel egész 
életét kisebb ’s nagyobb zsarnokok’ kénye alatt 
tölti. Ha a’ hadnak ujonezokra van szüksége, a’ 
faluk fegyveres erővel vétetnek körül, a’ fegyver- 
viselésre alkalmas ifjakat imígy elfogják , kötözve 
hurczolják Bouzabelbe a’ beiktatóhelyre (Assent- 
platz) , hol azután meztelenen az iktató biztosság 
által megvizsgáltatnak , a’ hadiszolgálatra alkal
masok az ezredekbe osztatnak, zászlóik alá esküt- 
tetnek, a’ hibásak pedig hazájokba bocsáttatnak 
vissza. Az ujonezok uj állapot jókat hamar meg
szokják , a’szolgálatot, meily nem erőtetett, meg- 
ízlik9 a’ katonai rendtartást, hadiféket (disciplin) 
megkedvelik; ez könnyen megfogható, mivel hon
jukban helyzetűk még mostohább volt. Jól ’s csi
nosan vannak ruházva, az ezredeknél bőven táplál— 
tatnak, honosaik őket mint uraikat tekintik ’s 
szinte rettegnek a’ formaruha elő tt, mivel minden 
polgári végrehajtást katonai erővel szokás eszkö
zölni. Az egyptusi had noha erőszakkal szedi ujon- 
czait, még is a’ szökés igen ritka eset. A’ forma
ruha a’ katonát könnyeddé teszi, testállása kato
nás feszességet nyer, járása büszke lesz, az ujoncz 
érzi magasb helyzetét ’s honosira merész tekintet
tel néz. Jó kedvvel megy ő a’ gyakorlati térre, 
szorgalommal tanulja a’ fegyverforgatást’s a’ szol
gálat’ különféle ágait; csak azt sajnálhatni, hogy 
őket egymással vetélkedésre kelni nem engedi egy 
szerencsétlen előítélet: a’ ki nem török, az tiszti 
fokra nem érdemes; a’ török pedig tunya, szorgaí- 
matlan ’s felette vakbuzgó, még is az egész had
nak csak ők tisztei. — Kemény fenyítést érdemlő
vétségek nálok ritkák ; a’ korbácsolás leghatalmasíb
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rugója a’ rendnek, a' fogságot számba sem veszik ; 
mivel illy elzárt magányban magokat álomnak e- 
resztik által, mellyet szerfölött kedvelnek. Legér
zékenyebb büntetésnek tartják, ha nőikkel össze- 
jőniök több hétig tilalmas. — o) T a n í t ó k .  Min
den gorezrednél van kettő , kiknek szolgalatja el- 
választhatlan: az első tellimguinak, a’ másik tel- 
limgui-basinak neveztetik. A’ tanitók’ szolgalatja 
a’ gyalogságnál kevésbé fáradságos, mintsem a lo
vasságnál. Emezek napjában egyketszer a zászlo- 
alj’ sorait megtekintik ’s ott oktatásikat gyakorol
ják; ellenben amazok hajnaltól napestig a’ tanítás’ 
többféle ágaival elfoglalvák ’s annyira, hogy alig 
nyerhetnek egy kis időt nyugalomra. Egész nyáron 
a’ tanyákon földalatti kunyhókban laknak, min
den társalkodás nélkül, hadi foglalatosságok közt 
töltik napjaikat; mert a’ török e’féle életkellemet 
nem ösmer. A’ gyalogság’ tanítói szünidőkor több 
nemű életörömben részesülhetnek, minthogy városi 
kaszárnyákban vannak szállva, hol az európaiak
kal kedvük szerint társalkodhatnak. Határtalan a’ 
tanítók’ hatalma a’ gyakorlati téren, az ezredesek 
se rendelésiket nem másíthatják , se azok’ teljesí
tésit nem gátolhatják. Tisztelettel ragaszkodik 
tiszt, altiszt, közkatona az ő tanítójához, ha egyszer 
annak észtehetségiről 's egyéb érdemiről meggyő
ződött. Azon tanító, ki tanitványinak szeretetét, 
bizodalmát meg nem nyerte , csak oktatás’ idején 
becsültetik ; ennek szüntével minden hatalma el
enyészik, többé nem tisztelik, az őr fegyverét 
előtte meg nem vonja , ő a’ törökök előtt ismét 
csak keresztyén eb ; s még szerencsés , ha gyűlö
letüket iránta tétleg nem mutatják. Illyenkor ha 
megtörténik, hogy egy török különös tiszteletet 
mutat, jele , hogy a’ tanítót valami barátságos 
szolgálatért szólitja-meg. — Nincs szabály kivétel 
nélkül; ennélfogvást a török- ’s arábokat sem ne
vezhetni általában roszlelküeknek; gyakran csak 
nyelv-nemértés okozza, hogy a’ szívek meg nem 
nyílnak ’s állhatatos barátságok nem köttetnek. 
Ezen körülményt s a' honvágyat, mellyet kebelé
ből senki *em irthat-ki, félretevőn, a’ tanítók’ 
helyzete igen kellemes és szerencsés volna. Sokan 
a’ tanítók közül, iparjok által, az ezredesek’ sze
retetét ’s barátságát a szó' igaz értelmében meg. 
nyerték, tőlök fegyverrel, lóval 's t. e'féle aján
dékokkal tisztelteitek-meg; ha a' szünnapok beáll
ók, elegendő életöröm száll reájok a' keleti pa

zarfény között. Valóban kellemes helyzet is az , 
ha valakinek sok , fényesen öltözött szolgája van, 
ha szép ’s gyors paripákon lovagolhat, ha körötte 
néhány sugártermetü rableány forog, kik pipáját 
ineggyujtják, lábait mossák, kezeit csókoljak ’s 
elszenderültekor gyöngéden legyezgetik. Mindezen 
pazarfény ’s keleti puhaság nem kevéssé gyönyör
ködtethet egy európai haditisztet, ki élete’ nagyobb 
részét az őrség’ (garnisonj szolgálatában töltötte. 
Fájdalom, hogy az örömnek e’ tiszta ege gyakran 
homályba borúi; mivel a’ jövedelem’ forrása a* hó
pénzek’ rendetlen fizetése miatt kiapad , ekkor az
tán kénytelen a’ szükségtől szorongatott elpazérolni 
szerzeményit ’s a’ kényelmes életről lemondani. (A‘ 
darmstadti katonai folyóírás után )

L j  v ú r y ,
főh adnagy L e i tu n g e n  gyalog ezredében

A! M E D V E - S Ü L  T.
(Folytatása.)

,,Fouly helységben — imígy folytató beszédét 
a’ fogadós — egy Guillaume Mona (Mona Vilmos j 
nevű szegény parasztnak egy gyümölcsöskertje volt; 
ezt azon medve, mellynek húsából az utolsó falatka 
most Kegyed’ tányérján fekszik, minden éjjel meg
szokta , mint gyümölcstolvaj , látogatni. Noha illy 
bozontos vadak’ Ínyének minden jó , még is a’ hí
vatlan vendég egy bizonyos körtefához, melly 
ízes, lágy gyümölccsel függött teli, mutató külö
nös vonzalmát. Ki gondolná, hogy illy vadállat 
egészen emberi ízléssel bírjon ’s egy gyümölcsös
kertben épen a’ legjobb ’s leglevesb körtvélyt va- 
lassza-ki ? — Szerencsétlenségre a’ falusi paraszt 
minden gyümölcs közül e’ körtefának termését leg
inkább szerette ’s mivel eleinte azt hívé, hogy gyü
mölcsöskertjét a’ falusi pórgyerkőezök pusztítják, 
tehát puskáját megtölté darabos konyhasóval’s les
beállott. Éjjel tizenegy óra felé morgás hallatszik. 
,,Megállj ! — monda a’ paraszt magában — itt va
lahol medvének kell lenni.“ — Tiz perczenet múl
va újabb morgás támad, de olly fennhangon és kö
zel, hogy Guillaume többé lehetlennek tartó a’ haj
lékhoz visszatérést “s azért hosszant földre hasalt, 
azon egyetlen reményben, hogy t. i. a’ medve in
kább körtvélye’ kedvéért, mintsem ő miatta jő. Az 
állat erre csakugyan mingyárt a’ kertben is ter
mett s egyenesen a’ kérdéses körtvélyfához vévé 
lépteit, közel czammogván-el a' föidrelapult Guil
laume m ellett; azután lassudan felvánezorgott a’
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fára, mellynek ágai most a’ torkos medve’ sulyjá- 
tol recsegni’s törni kezdenek. A’ szemtelen vende'g 
olly bőven ’s vadmohőn töltözék a’ fának áldási
ból, hogy két illy látogatás után egy harmadik 
meg böngészésre sem volt volna alkalmas. Miután 
a’ medve megraká az éjjeli lakománál bendőjét, a’ 
fáról ismét alácsuszott, de olly lassan ’s késedel
mesen, mintha csak különös nehéz szívvel válhat- 
nék-el ezen élet’ fájától; ’s azután ismét közel a’ 
paraszt mellett, kinek ezen esetben sóval töltött 
puskája nem nagy szolgálatot tehete , lassú lődör- 
géssel távozott a’ hegyek közé. E’ jelenés közel 
egy óráig tartott ’s könnyű elhinni, ha mondom, 
hogy az idő sokkal hosszabb lón a" parasztnak, 
mint a’ medvének.

Guillaume azonban nem érte tréfát, és midőn 
ő a’ medvét tova czammogni látá , igy szólt ma
gában : „most egyszer hagyán, de többé ugyan 
meg nem történik; hisz meglátjuk még egymást.“
— Másnap reggel meglátogatta Guillaume-ot egyik 
szomszédja , épen midőn egy vasvillának ágait da
rabokra fűrészeié. „Mit dolgozol itt?“ kérdi Fran
cois; mert igy nevezik szomszédját. — „Űzöm az 
unalmat“ válaszola Guillaume. A’ szomszéd kezébe 
vévé a’ vasdarabokat, tenyerén] ide ’s to  ̂a forgat
ta ’s miután néhány pillanatig eszmélkedett mint 
egy embeo’, ki illy titokfejtésben nem járatlan, 
így szólott: „Ha igazat akarsz mondani, Guillau
me , úgy nem tagadhatod , hogy e' vasiiczkók ke
ményebb bőr’ számára készitvék , mintsem minővel 
egy vadkecske bír.“ — „Meglehet“ felele Guil
laume. — „Te tudod, én jószivü ember vagyok
— monda Francois — ha tetszik, menjünk együtt 
a’ medvére; négy szem jobban lát, mint kettő.“ — 
„A’ mint jő“ vala Guillaume’ válasza. — „Jó , — 
mondá újólag Francois — a’ bőr legyen egészen 
tiéd , csak a’ lőpénzt és húst osszuk-meg egy
mással.“ — „Jobb, ha minden enyim“ lön a’ fe
lelet. — „De azt csak nem tilthatod — szóla Fran
cois — hogy a’ medve’ nyomát én is keressem ’s 
ha rá akadtam, lest álljak?“ — „Azt megteheted} 
az szabadságodban áll.“ — Es Guillaume , ki vil
lája’ három ágát már darabokra metszette, fütyö- 
részve nyúlt most a’ lőpor-szarához, két annyi port 
rőn, mint mennyit egy közönséges töltés kivan. 
A’ szomszéd látta eltávoztakor, mint ereszté Guil
laume e’ kettős töltést a’ puskacsőbe, mint bocsá-

*) A ’ k o rm á n y  m in d e n e g y  m e d v é tő l 8 0  fr a n c -o t  fize t.

tott bele három vasdarabot ’s támasztó a* puskát 
szobája’ egyik szögébe. Estve , midőn Francois 
Guillaume’ hajléka mellett elment, békén dohá
nyozva ült emez, házelőtti padján. Francois még 
egyszer megszólítá, mondván : „Guillaume, nem ha
ragszom reád, azonban a’ medve’ nyomát már fel
találtam ’s többé nincs reád szükségem. Mindazál- 
tal még egyszer felszólítlak, menjünk együtt va
dászni.“ — „Kiki magának“ válaszolt Guillaume 
szárazán.

,,E’ történetet — folytató a’ fogadós — teg
napelőtt Guillaume’ szomszédja maga beszélte né
kem el. Képzelhet-e Kegyed, igy szólt hozzám, 
képzelhet-e Kegyed kapitány — mert én kapitány 
vagyok a’ hadiseregnél — illy makacs , illy konok 
fejű embert, mint e’ szegény Guillaume? — Mint
ha még most is élő szemeimmel látnám öt ház előtti 
padján, keresztbe vetett karokkal ülni ’s dohá- 
nyozgatni. És ha meggondolom , hogy azután mint
----“ — „Tovább, tovább !“ izgatám nyugtalan a
fogadóst, kinek szavai vadász kíváncsiságom’ egé
szen felkölték. „Hogy Guillaume ezen estve még 
mit cselekedett — szólt a’ fogadós — arról a' szom
széd semmit sem tudott.“ —

(Vege következik.)

L E V É L T Ö R E D É K E K
DUNA G Ő Z H A jÓ ’ E ’.SŐ M IÓBA-UTJÁ r Ó L A ’ TISZÁN.

1. T ö r ö k - B e c s e  September 2kán: Városi ^  
közönségünk e’ f. September’ lsője't fámbár azt dél
től fogva estig szél ’s eső kedvetleníték} neveze- 
tesb örümnapjai közé méltán számlálhatja. Ugyan 
is: e’ napon délutáni egy óra tájban érkezett ide 
először a’ Duna gőzhajó , mellynek óhajtott szem- 
lélhetése ’s bámulhatásától még a’ mostoha idő se 
gátolható meg népünket. EJ napon vala szerencsés 
Török-Becse, Széchenyi István gr. urat, mint kifej
lődésünk’ egyik munkás eszközét keblében öröm
tisztelettel szemlélni. E’ napon vala egyszers
mind szerencsés egy török-becsei jeles ifjú egyesü
let, az ő magyarnyelv-terjesztés ’s erkölcsiség- 
pallérozásban dicséretes tanítója Behányi Imre ur’ 
oktatása ’s igazgatása alatt, magyar színészi te
hetsége zsengéi’ £a’ Garabonczás deák nevű darab} 
előadásával valamint a’ közönség, úgy mélyen tisz
telt Vendégünk’ figyelmét magára vonni ’s kielégí- 
tőleg ez ágazati ügyességét előtüntethetni.

Molnár István.
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2. S z e g e d .  Sept. 5kén. Örömzaj lepé e l, e’ 
folyó hó 3ika" reggelén, 9 óra tájban, városunk’ 
lakosit, ama’ szerencsés hir’ hallatára: hogy a’ 
,,D u n a44 nevű gőzhajó egyszerre városunk alatt 
terme ’s Tiszánk’ partján kiköte. Tódula tüstént 
a* tömérdek nép ezen uj müvet ’s tüneményt látni 
’s alig szemlélgetők az előttünk lebegő remeket, 
rögtön kettősült örömünk, midőn azon, a’ gőzhajó 
hazánkbani létesíilése’ egyik fő eszközét, in. Szé
chenyi István gr. urat megpillantok. Sieténk öröm ’s 
tisztelet-érzéstől buzdultan e’ jeles vendégünk’ sze
rencsés megérkeztén lobbadozó tiszta indulatinkat 
kijelenteni, ki őszinte ömledezésinket, szerény 
nyájas keggy el viszonozni, a’gőzhajó csaknem min
den szugát ’s csinját mindenkinek, még hajóépítőink
nek is személyesen megmutogatni szíveskedett. — 
Sept. 4ikén reggeli 9 órára mulatsági hajózás en
gedtetvén, a’ Tisza’ hátán sajkázó Dunára igen szá
mos közönség jelent ünnepélyesen meg ’s azon, 
Szegedtől Algyőig a’ Tiszán fölfelé 2 óra 10 perez 
alatt érénk ; onnan pedig lefelé , noha a’ szél né- 
mikép ellenzé utunkat, 5 negyed óra alatt ismét 
Szegeden, induló és szálló ré\helyünkön, valónk. 
A’mulatsági utazás két rendbeli hangászat’ kísérete 
közt igen vígan ment végbe ; minden jelenvoltnak sze
meiből szikrázott a’ valódi öröm, részint a’ gőzmii’ 
igen kellemes foganatu munkálatán , részint a’ ha
jónak a’ szőke Tisza’ fordulati ’s tekervényinél is 
igen könnyű és sebes haladtán ’s kanyarogtin egé
szen elfogódva lévén. Mély hálával teltünk-el az 
egész útközben láttákra ’s hallottakra atyai Fejdel- 
uúink’ boldogító kormánya ’s nemzeti haladásunkat 
minden utón elősegítő Indigeszink iránt. Visszaér- 
keztünkkor, épen kikötés’ alkalmakor, a’ hajón 
volt közönség* és a’ parton ácsorgó sokaság, a’ 
nagy hazafi’ szívességét ’s értesítő közlékeny buz
galmát harsogó „Éljen44 kiáltással hálálta - meg. 
Öregbült örömünk azzal is : hogy szeretve tisztelt 
Vendégünket az első honbeliek közt létesített városi 
casinónkban, vacsoráié társul nyerhetők. Szaba
dabban fakadozott itt minden tag vigadozásra, 
midőn a’ hazai casino - intézet nagy mesterének, 
országos előmenetelünk’ tollal ’s értékkel buzgó elő
mozdítójának, hosszas életiért jelentett lelkes ki- 
vánatok közt, ürültek a’ pezsgőboros áldomás-po
harak ; melly szives ömledezésehet a’ tisztelt fér- 
fiú a’ kegyes Király ’s édes Haza’ boldogulásáért,

Szerkeztet i H e 1

fens. Nádorunkért, a’ haza’ oltárán áldozó hazafia
kért, a’ nemzetiség’ pártfogóiért, városunk’ minden 
lakosiért ’s még a’ koldusok’ szerencsést életükért 
is Örömversennyel viszonzott. E’ kettős ritka sze
rencsénket szült nap örökemlékezetü sziv-ünnep me- 
radand nálunk; ’s midőn ma reggeli G órakor a’ 
gőzhajó ritka lelkű S z éc h e ny in k kel visszaröp- 
pene tőlünk Zimonynak , illy fohászokkal kisértük 
azt: adjon a’ Magyarok Istene számos Széchenyi 
keblű polgárt Hazánk ’s Fejdelmünknek ’s engedje: 
hogy a’ gőzhajó’ minden azt bírható folyaminkra 
’s vizeinkre idomzatosan tenyészvén, minélelőbbi bel 
és kíilközösülésünk’ közkönnyítője, egyetemi ter
jesztője , ’s így honosuk eszköze lehessen kereske
désünk’ és nemzeti művelődésünk’ tökélesitésénekü!

Tary Vál.
A N E K D O T Á K .

Pörlekedék egy tanulatlan nemes a’ másikkal 
valamelly kert iránt; de megunván már a’ sok fi
zetést* elmegy peres társa’ ügyvédéhez ’s kéri: mi
vel bizonyosan tudja, hogy a’ kert őt illeti, en
gedné azt már valaha által. „Hoho! barátom — 
felel az ügyviselő — hogy a’ kert Kegyedet illeti é 
vagy nem, arról mi Verbőczytől kérünk tanácsot.44 
— „Ej ej — szóla közbe a’ nyugtalan ember — 
mi köze a’hoz Verbőczy uramnak, hisz soha se volt 
kertemben, sőt nem is ösmerem ?4< —

Egy tudákos tanító nevendékit utón útfélen 
megállította ’s nekik különféle tárgyról nagy tűz
zel beszélt. — ,,A’ p—i bolondok’ házában — úgy
mond egy alkalommal — ollyanok is vannak, kik 
magokat isteneknek tartják.44 — „Szörnyűség! — 
mondó a’ bámész paraszt egyik kenyeresének — 
hallja csak kend, mit mond ez az ur a’ bolondok’ 
házáról; valljon mikor érkezett onnan?44

„Kérem a’ tens urfit — mondá az öregbíró — 
ne sajnálja letenni a’ pipát, mert épen tegnap volt 
itt a’ szolgabíró ’s azt parancsolta, hogy ha becsü
letes embert látunk falunkban dohányozni, barát
ságosan intsük-meg, nehogy másoknak példát ad
jon.44 — „Ne locsogjon kend — mondá a’ gőgös 
urfi — nekem szabad.44 — „Úgy kát engedelmet ké
rek — feleié a’ bird — nem vagyok mindentudó.44

Szabó József.
R E J T E T T  S Z Ó .

E lső  ta g ja  T e  r a g y  ’s a z  u to lsó  fö ld ’ k e b e lé b ő l
Á sa tik  ; é s  a z  e g é s z ’ rab ja  —  s z e g é n y k e  m a g a m  !

Kis.
A ’ 7 2 1 ik  sz á m b e li r e j te t t s z ó :  B á b a .

meczy.  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M e n n y e i r ó z s a  fe s e lt  k isd e d  k o r o m ’ é d e n i v ö lg y é n ,  
G y ö n g y -s z a k a  lé te m n e k  j á t s z i  ta v a sz r a  v ir u lt  1 

'S  é l ’tem  le p k e g y a n á n t  leb b en t á lt  fö ld i v ir á n y i» ,
Á r ta tla n  k e b e le m ’ tr ó n ja in  Á m o r  ü le .

I s t e n i  s z ik r a  ’s ö r ö m -fé n y  v i l la n t  t i s z t a  s z iv e m b e n ,
É d e n i b á jt - le h e lő k  v o ltá n a k  é r z e te im !

F ö ld i  u ta m ’ v é g z é m , m e g sz ű n te m  k ö z t e le k  é l n i ,
C s il la g o s  é g r ő l  m o st  le lk e m  ö r ü lv e  te k in t .

É d e s im  i t t ,  —  h o l ö rö k  b o ld o g s á g ’ h o n ja  van  —  é l ’tü n k
E g y k o r  a z  é jk ö d b ő l sz e b b  ö rö m ek re  d e r ü l ! ---------

Gyurmán Adolf.

M  E  L  I S  S  Z  A .

M e lis s z a ’ b íb o r  a jk á n ,
M in t g y ö n g e  r ó z s a -b im b ó n  
M é z e t  ra k  e g y  h a m is  m é h :
É n  a ’ p ic z in y  k e r e k  s z á j t  —
V e s z é ly t  n em  is  g y a n ítv a  
M e g  csó k o lá m  h ev em b en  ;
G y ö n y ö r b e n  ú sz v a  sz ív ta m  
M é z - íz t  p ir o sk a  s z á jr ó l ,
É s  sz ív ta m  a z t  s o k á ig ;
D e  haj ! s z e g é n y  n y a lá n k  é n !
K ese r v e se n  la k o lta m  ,
A ’ m é z r a k ó ’ fu lá n k já t  
V ig y á z t a la n  le n y e l t e m ,
É s  fö n n -a k a d t sz iv e m b e n  
A ’ se b h e tő  g o n o sz  s z e r . —
A z ó ta  m in d ig  e g y r e
D a g a d  k eb lem  ’s  sz iv e m  f á j , —
M e lis s z a  m eg  n e v e tv e  
H a  k e l l  é  c só k  ? —  k ig ú n y o l .

Sz. I.

A ’ M E D V E - S Ü L T .
( V é g z e t .)

„Éjjel mintegy tizenegyedfél órakor látta Guil
laume’ felesége, hogy férje puskát ragad, egy 
szűrke vászonból varrt zsákot vesz hónalá ’s a’ 
hajlékot elhagyja. Az asszony nem meré tudakoz
ni: hová megy; mert Guillaume sötét arczu, zsém
bes ember volt ’s nem barátja a’ sok kérdésnek. 
Francois elment magányosan, a’ medve’ nyomát csak 
ugyan feltalálta ’s követte azt egészen Guillaume’ 
gyümölcsös-kertjeig, hol a’ nyom elveszett; de 
mivel nem volt joga szomszédja’ birtokán a’ medve 
után leselkedni, tehát egy fenyü-erdőbe húzta-meg

magát, melly a’ hegy és Guillaume’ kertje közt 
fekütt. Az éj elég világos volt ’s Francois látá 
szomszédját a’ hajlék’ hátulsó ajtaján kilépni ’s 
egy nagy szürke kőszikla mellett, melly a’ hegy
től egészen Guillaume’ udvaráig nyúlt alá ’s a’ 
körtefától legfeljebb húsz lépésnyire állott távol, 
helyet foglalni; azután körülnézett, ha valljon 
nem veszi-e valaki őt észre, kibontá a’ zsákot ’s 
bele buvék, úgy hogy testéből egyéb nem vala 
látható, mint feje és karjai, meliyeket felül a’ 
már e’végre készített nyílásokon keresztül dugott. 
Midőn azután a’ sziklához támaszkodék, részint a’ 
zsák’ szürke színe, részint csöndes veszteglése 
miatt alig lehete őt többé a’ sziklától megkülön
böztetni. — Egy óranegyed folyhatott-le a’ medve- 
várásban. Végre egy hangos morgás hallatszék ’s 
öt perczenet múlva látá Francois a’ gubanczost elő- 
czaminogni. De vagy ravaszságból, vagy talán mi
vel a’ második vadászt megérzé, nem ment a’ kö
zönséges utón, hanem inkább egy nagy kerülést 
tőn ’s a’ helyett hogy Guillaume’ bal kezére jő
jön, mint múlt éjjel, most inkább jobbja mellett 
sudamlott-el, Francois’ lövésétől mentten , de leg
feljebb tiz lépésnyire Guillaume’ puskacsője előtt. 
Az ember azt gondolhatta, hogy Guillaume nem 
is látja a’ medvét, melly olly közel huzódott-el 
mellette, mintha a’ vadász’ merészségét daczolni 
akarná. A medve, mellynek szaglását az ellenszél 
megrontá, nem látszék az ellennek közellétét sej
teni ’s halkan lődörgött a’ körtvélyfa felé. De ím 
ugyanazon pillanatban, midőn hátulsó lábaira gug- 
gant ’s elejével a’ fa’törzsökét áltölelte ’s imígy a’ 
vastag vállapoczkáktól többé nem védlett mellét 
kitakard, villámtüz czikázza-be a’ kősziklát, az 
egész völgyben viszhangzik a’ puskadörgés ’s az 
iszonyú ordítás, melly a’ halálra sebesült medve’ 
torkából előront. Egy lélek sincs talán a’ faluban, 
ki Guillaume’ lövését ‘s a’ medveordítást nem hal
lotta. A’ medve megfutott ’s ismét a’ nélkül, hogy 
valamit észrevegyen , alig tizlépésnyire ment-el 
Guillaume mellett, ki fejével ’s karjaival most a’ 
zsákba rejtőzött ’s őt a’ hamvas szikláktól újra 
nem lehete megkülönböztetni.
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hajoltan látta, jobbjában tartá fegyverei, sápultan 
’s elfojtott lélekzettel. Francois erős és bátor va
dász volt ’s még is azt vallá előttem , hogy e’ pil
lanatban inkább akart volna ágypárnái között honn 
pihenni, mint lesben állni. A’ sebesült medve múlt 
esti ösvényét választá , kérésé tanyáját a’ hegy
vadont ’s imi'gy egyenes irányban lódult Francois 
felé , ki most a’ szent kereszt’ jelét veté magára, 
— mert nálunk a’ vadászok igen jámborak — lel
két Istennek ajánlá-fel ’s azután a’ puska-sárkányra 
pillantott. A’ medve alig vala már Ötven lépésnyire 
hozzá, midőn fájdalmai újra ordítni késztik, meg- 
megáll , földön hengergeti magát kinjaban ’s agya
rával vérző sebeiben túr; majd azután ismét felug
rik ’s bőszdühében tovább czombol. Mindig köze
lebb jőve , alig választá már harmincz lépésnyi köz 
Fran^oistól, két perczenet alatt már zömök fejével 
a’ vadász’ puskacsője ellen rohanhata ; ’s im most 
hirtelen újra megáll, fúvó tüsszögéssel szíja a’ sze
let magaba, melly a’ falu felől kezde lengeni, az
után iszonyú ordítást tesz ’s viszont a’ gyümölcsös- 
kert felé rohan vissza. „Vigyázz Guillaume ! Guillau
me vigyázz!“ kiálta Frongois , ki most felszökött, 
hogy a’ medve után induljon, barátja végett saját 
veszedelméről is megfelejtkezvén ; mert általlátta, 
hogy Guillaume’ végórája elérkezett, ha puskáját töl
tetlen hagyá. A’ medve kiszaglá Guillaume’ hollétét. 
Alig tőn Francois tiz lépést előre , midőn kiáltást 
hall; ez most emberkialtás vo lt, egy kiáltás, mel- 
lyet az irtózat ’s halálos kin sajtol-ki, egy kiál
tás „segítség“ után. Ekkor minden csakhamar is
mét elcsöndesült ’s többé egy gyengéd nyöszörgést 
sem lehete hallani. — Francois most nem futott, 
hanem szélszárnyán repült a’ meredek lejtőn alá. 
Minél közelebb jött, annal tisztábban látá a’ rém
vadat az árnyékban mozogni, melly is a’ szegény 
Guillaume'testét fene talpaival ide’s tova rugdosta. 
Francois már négy lépésnyire jött a’ medvéhez, 
melly oily szilaj vadsággal dühöngött martalékján, 
hogy őt észre sem látszék venni. Francois nem bá
torkodott lőni, félvén, hogy a’ halálos töltés Guil- 
laume-ot érendi, ha talán még meg nem holt, mert ő 
olly igen reszketett, hogy a’ lövésnek nem adhata 
biztos irányt. O felvon egy követ ’s a’ medvére ha- 
gyítá, melly azonnal dühöngve fordult uj ellené
re. Már olly közel \al ának egymáshoz , hogy a’ 
medve hatulsó lakaira egyenesült — állölelni Fran-

^oist, midőn ez puskacsőjét a’ vadszörnynek mel
léhez ütközni érzi. Ekkor újával érinti a’ rugót ’s 
a’ puska elsül. A’ gubanczos vad a’ földön hanyatt 
dől, a’ vasgolyó mellét keresztül járta ’s öszve- 
szakítá hátgerinczét. Francois az elbődült medvét 
földön hagyá vonaglani ’s Guillaumehoz szaladt. De 
ez nem vala ember többé, hanem egy összemar- 
czonglott, éktelen csont- és húskolonez; feje majd 
egészen fel volt emésztve.

,,Végre midőn Francois a’ gyertyavilágról, melly 
néhány hajlék’ ablakin mutatkozott, észrevette, 
hogy több lakosok a’ faluban fölébredtek, ismétel
ten kiálta segítségért ’s megjegyzé azon helyet, 
hol tartózkodik. Néhány pórember tüstént fegyve
res kézzel sietett-elő, mert hallák a’ kiáltást és lö
véseket ; ’s csakhamar az egész falu’ népe öszve- 
gyült Guillaume’ kertjében. A’ szerencsétlen özvegy 
is megjelent. Ez egy irtózatos , szívrázó látvány 
volt! Mindnyájan, kik jelen valónak, sírtak mint 
gyermekek. Az egész Rhone völgyben az özvegy’ 
számára mintegy 700 franc gyült-be jámbor adako
zás’ utján; Francois a’ lőpénzt is általengedé, a’ 
medve’ bőrét ’s húsát pedig az asszony’ hasznára 
eladta. Valamennyi vendéglő ’s fogadós, aláírást 
nyitott . . .  ’s ha Kegyed nem átallja nevét . , — 

„Szívesen — felelék — csak ide a’ papirost!“ 
— En aláirám nevemet ’s a’ segedelempénzt épen 
az asztalra olvasám , midőn egy középtermetű, iz
mos, szőke ficzkó belépett az ajtón. Ez volt azon 
ember, ki engem másnap reggel Chamouny-ba vala 
vezetendő; ő kérdezni jö tt, hogy milly órában ’s 
mimódon szándékoznám utazni. En röviden ’s hatá- 
razottan válaszolók : ,,Reggel öt órakor és gyalog.“

P  E R I K  L  E  S  É S  P H I D I A S .

P e r i k 1 e s Görögország’ egyik tartományában, 
Athené-ben uralkodott, és pedig azon időkorban, 
midőn az öszves képező művészetek aJ tökély’ leg- 
fensőbb fokára jutottak. E’ jeles férfi Athénében 
született ’s elhunyt dicső életpályája’ 43dik évében 
a’ 87dik olympiádban. — Perikies’ kitűzött czélja 
volt: hazájának a’ többi görög tartomány fölött el
sőséget szerezni ’s valóban mig a’ kormányt e’ ne
vezetes polgár vivé, addig nem csupán szellemi *)

* ) E ’ tö r té n e t  —  ú g y m o n d  az iró  —  b e tű  s z e r in t  ig a z  ; 
n in cs  em b er  e g é s z  W a l l i s b a n ,  k i a z t  ne t u d n á ;  !s  m i
dőn m i a ’ R h o n e  v ö lg y ö n  fö lfe lé  m e n é n k , h o g y  a 5 s im -  
p lo n  ú tra  jö h e s s ü n k , e zen  ir tó z ta tó  "s c sa k  k e v é s  idő  
e lő tt  tö r té n t  e s e te t  m in d e n ü tt ,  ig en  c s e k é ly  e lté r e n g é s -  
s e l , u g y a n  i l l y  m ódon  h a lló k  b e sz é lte tn i.

I
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hanem politikai tekintetben is első rangját sértet- 
len épségben tartotta fenn. Athene neki köszönheti 
legjelesb , legfőbb díszeit, úgymint a’ Parthenont, 
Odeumot, a’ propylaeumokat, a' nagy falakat, 
számos szobrokat, mellyek a'5 jeles görög ízlés’ 
igaz tanújelei ’s mellyeket, ha tökéletességökrül 
meggyőződni akar, az utővilág még romjaikban is 
méltólag bírálhat. A’ görög művészetek’ virágzata 
Phidias nevezetes szobrász, és Perikies, mint egy
korúk’ idejébe esik. Már csak neve is Perikiesnek 
a’ görög művészetek’ fogalmát teszi Athénében. 
Szemére vethetni ugyan e’ nagy polgárnak , hogy 
a’peloponesusi háború állal, mellyet ő gyujtott-föl, 
Athénét végveszélybe ejté , de más részről övé 
azon dicsőség, hogy Athene szellemi tekinletben a’ 
hajdankor’ tartományi közt királynévá lön ’s reánk 
nézve mindenkor az maradand.

P h i d i a s  a’ hajdannak jeles művésze volt, 
egyszersmind kortársa Perikiesnek. O Athénét fel
séges, deli épitvényekkel, mellyek a’ szebb ’s fön
tebb Ízlést hirdetik, gazdagította. Olly jeles talen- 
tomu és ügyes művésznek, mint Phidias, valóban 
szüksége volt egy Perikiesre , hogy művészi tehet
ségei fejlődhessenek. Perikies épitteté a’ Parthe
nont, ő a’ propylaeumokat (csarnokokat} Athé
nében az Akropolison , az érintett templomot Phi
dias Minerva’ szobrával ékesíté-föl ’s ő készítette 
az olympusi Jupiter’ képét. — Phidias volt a’ mű
vészeti magas, fellengő sztil’ alkotója. Kidolgozott 
szobrászati arczképeiben charakter ’s a’ jelentések’ 
rejtvényes ereje fekütt; rajzai hibátlanok, redő- 
zeti nemesek ’s egyszerűk. Ót nevezik a’ külön 
istenségek’ ideálja’ feltalálójának. Az általa ké
szült Jupiter mintául vagy példaképül szolgált az 
utánképző művészeknek, jelesül az arczjelentésben. 
Phidias utólérhetlen maradt a’ hajképelésben ; ő a* 
komoly ideáiban is felettébb szerencsés volt. Phidiás- 
nak legjelesb szobrász-müvei közé számlálhatni: 
Minerva’ szobrát ugyanezen istenség’ templomá
ban vagyis a’ Parthenonban ’s a’ Jupiter’ szobrát 
Olympiában. Minervának alakja egy 36 lábnyi ma
gas , óriási szobor volt ’s 44 talentomba került. 
Öltözete vert-aranyból; feje, keze ’s lábai pedig 
elefántcsontból készültek. Ezen szobor’ fején sisa
kot lehete látni, mellynek közepén egy sphinx, 

‘két oldalán pedig grifmadár volt. Ezen alakzatok 
az értelem ’s tudósság’ jelképei (symbolum} való
nak. Mellén viselé az aegist a’ Medusa-fővel ele

fántcsontból; egyik kezében láncsát tarta , lábai
nál paizs fekütt ’s e’ mellett ismét egy kígyó. A’ 
paizson látszék magaslatu műben az Amazonok’ 
villongása , mellynél Phidias az ő saját arczképét, 
^lamint Perikiesét is alkalmazó. Sáráin a’ Cen- 
taurok ’s Lapithák’ harcza volt leképezve ’s a’ ta
lapon Pandúrénak eredete húsz istenséggel. Phi
dias’ legjelesb műve kétségenkivül az olympi Jupi
ter. A’ meztelen testi részek itt is , valamint Mi
nervánál, elefántcsontból voltak, az öltözet pedig 
aranyból. Kovák Dániel arc/iiteklus.

K Ü L Ö N Ö S  V E R S E  N É Z É S .♦
Midőn a’ reformbill tavaly az angol parlia- 

mentben keresztülment ’s az ujságlapok az ország
ban hírét terjesztők, a’ városok’ lakosit elkapó az 
öröm’ hullámzó árja ’s majd mindenütt másmás já
tékkal ünneplék a’ nagy diadalt. — Ez alkalommal 
egy kisebb városban egy eredeti ’s egészen uj gon
dolatra jövőnek : bizonyos személyek t. i. torzkép- 
versenyre (Gesichterschneiden} idéztettek-föl, ’s 
az, ki versenytársait e’ fönséges játékban felül
múlja , bizonyos pénz-summát vala nyerendő. E’ 
nagy, pompás, eddig még soha nem látott verse- 
nezés nyilványos helyen tartatott ’s a’ békebirót' 
illető — elitélni: kié legyen a’ jutalom. Táráson 
felül nagy volt a’ concurrentia. Előszer is egy bar
na ’s durva arczvonásu Franczia lépett-föl, száraz 
mint egy csonttetem ’s vékony mint gereblye-nyél; 
egész lényén a’ hét sovány esztendő látszik vala 
Pharao" idejéből. Egy asztalra kellett felállnia , 
hogy a’ számosán öszvegyült nézők közül mindenki 
láthassa. Az ő arczrángatásai a’ publicumot majd 
nevetni, majd irtózni készték; ő száját úgy szét 
húzta, hogy valamennyi foga, még leghátulsó záp- 
fogai is, elővicsorgának. — Utánna egy angol kö
vetkezett. Ez arczát úgy eltorzasztá ’s olly rende
sen ficzamítá ’s görbeszté-ki tagjait, hogy néhány 
asszony irtózás miatt felsikoltott, sőt egykettő 
ájultan viteték-el a’ nézőhelyről. — Most viszont 
egy paraszt lépett-föl, ki hasonlag olly szörnyű 
torzképeket ’s éktelen száj-ferdületeket csinált, 
hogy pofáján mindegyik ín másmás rémvonásban 
mutatkozott; már őt akarók egyetemleg győztesnek 
nyilatkoztatni , midőn egy versenytárs előterem ’s 
azt állítja, hogy a’ paraszt éretlen, savanyu gyü
mölcsét rág. Az állítás megvalósult ’s a’ paraszt
nak el kellett a’ versenytérről mozdulni. Még töb
ben is jelentek-meg, de a’ jutalmat egy fóldozó



296

varga nyeré-el. Neki e’ különös mesterségben nem 
lehete mását találni. O arczbőrét a’ legkülönösb 
módon gyüjté redőkbe ; már az első torzvigyorgásra 
minden emberi vonás elenyészett arczárói; a’ má
sodik arczváltozásnál egy pávián-majom tünt-elő ; 
a’ harmadiknál egy fából faragott diótörő. Hangos 
Örümrivalgással jelente a’ sokaság tetszését — ’s a’ 
bajnok szelíd alázattal vévé által a’ versenydijt a’ 
békebiró’ kezéből. De ő még egy nagyobb, egy ne- 
inesb jutalomban is részesült; már rég epedez vala 
egy leányzó’ hajlandósága ’s kegye után, de ez min
denkor hidegen igazitá őt vissza; ama’ köztetszés, 
mellyet imádója e’ dicső versenzésben nyert, ’s a’ 
jutalom, melly övé lön, meglágyiták a’ gőgös Tu- 
randot’ márványszivét — ’s a’ hős nyolcz hét múlva 
szive’ bálványát mint feleségét vivé haza. CT. Z.)

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
P ór - fur f angs  ág. Az irlandi parasztok 

Roscommon’ környékén egy különös módot gon- 
doltak-ki , hogy a’ bíróság’ idéző parancsait elke
rüljék, mellyeket az, a’ tized-megtagadás' követke- 
zésiben hozzájuk bocsáta. így a’ cloynepriesti köz
ségben minden paraszt elhagyá hajlékát, az ajtó
kat bezárá ’s minden legkisebb repedést, nyílást a’ 
hajlékon legnagyobb gonddal bemázoltak ’s tapasz
tottak. Midőn a’ törvény szolga megjelent, hogy 
az idéző-levelet áltadja, egy embert sem talált, 
kivel szólhasson, de még legkisebb nyílást sem, 
mellyen az Írást a’ házba csúsztathassa. Azonban ő 
még a’ parasztoknál is ravaszabb v o lt, mert laj
torját hozott, felment a’ háztetőre’s kinekkinek 
kéményén az idéző-parancsot bévetette; de hogy 
ezt megtehesse, előbb a’ kéményen néhány követ 
ki kellett törnie. Most a’ parasztok a’ törvényszol
gát erőszakos házbatörés’ vétkérül vádolják.

Nem rég egy amerikai hirlap bizonyos férfi’ 
halálárul teve jelentést ’s ezt illy szavakkal vég
zi : ,,Az emberi társaság e’ férfiúban egyik legszebb 
virágát, az egyház egy buzgó ’s jámbor hívét, a’ 
feleség egy szeretett jó férjet, mi pedig egy, e l ő 
f i z e t é s b e n  p o n t o s  és lélekisinéretes olvasót 
vesztettünk-el.44 —

St. Sebastian spanyol városban minap bika
küzdés volt, melly alkalommal egy három eszten
dős bika 17 lovat megölt; de végre egy láncsástól 
halálos sebet kapott. A’ szilaj állat halálos kínjá

ban keresztül ugrott a’ sorompón — egyenesen a’ né
zők közé , egy embert megölt, többeket pedig jól 
megtiport. — Azután egy másik bikaküzdés tarta
ték a’ s z e n v e d ő k ’ j a v á r a .

D E M O C R I T U S I  POROK.
Doctor Gall — a’ párisi őrültek’ házát láto- 

gatván-meg, kérdi egyikét: „miért vagy te itt? 
hisz fejeden semmikép se találhatom a’ tébolyo- 
dottság’ orgánumát ?“ — „Elhiszem —-  válaszolt 
a’ kérdeztetett — azon ne csudálkozzék az ur, — 
mert a’ revolutio alatt engem lenyakaztak ’s osz- 
tán később tulajdon fejem helyett, Isten tudja ki’ 
fejét ültették nyakamra.44 — 5}Ugy-e?44 monda Gall 
’s most tudta, hányadán van.

Valaki bemegy egy könyvárus-boltba ’s kéri 
doctor S*munkájit. — „Mellyeket? — kérdi a’ bol
tos — itt vannak dr. S* b e s z é d j e i ,  ott pedig 
g o n d o 1 a t j a i .44 — „Hát e’ kettő nincs együtt?44 
— „Nincs uram.44 — „No! nekem úgy nem is kell, 
mert minő beszéd lehet az — gondolat nélkül?44

G* vad-állatok’ mutatója Pestre jött ’s törté
netből felesége is — ki szinte külön, más vadál
latokat mutatott — ide érkezék; igy tehát egy sá
torba helyezé G* a’ maga ’s felesége’ állatjait ’s 
az ajtóra illy czédulát ragasztott-ki: „ T ö r t  é- 
n e t b ü l  ö s s z e t a l á l k o z v á n  f e l e s é g e m 
me l ,  v ad  á l l a t i m ’ s z á m a  n e v e k e d e t t .44

Mórit x.
A N E K D O T A .

Egy frisebb vérű chinai császár az újabb 
időkből megunván a’Sakk melletti tespedezést, lap- 
dályt (biliárd) készíttete önmulatságára, ’s egy 
európaitól szenvedelmesen tanulá a’ kedvelt uj já
ték’ fogásait. Egykor — szokott gyakorlásiban el
merülve — olly sebesen rántá vissza bökentyűjét 
(Billardstock) hogy egy hátamögött kuttogó manda
rinnak, ki a’ Császárnak mindig nyomában volt, 
mint hízelgő öleb a’ dámának, — kiütötte egyik 
szemét. — „Egek! mi történt?44 fölkiált a’ tetemes 
kocczanásra visszafordult főlség. — „Semmi, sem
m i!44 rebegé a’ kínjában görnyedező udvari: „Föl- 
séged méltóztatott jobb szememet kegyelmesen ki
ütni.44 — Sz. 1.

R E J T E T T S Z Ó .
Olvass e lő l, olvass hátul:

A’ légben föllengezek.
Ámde mihelyt szívem hosszú,

Elől ’s hátul más leszek ;
Mindig posványt kedvelőm —

Ingok, ha szél leng felém. Páli
A’ 73dik számbeli rejtettszó: T e r é z .

Szerkezted He 1 me ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B U S O N G Á S .
Hajdani bájok, régi vidámság 

Tájaitokban meg lehetek.
Édes, emésztő e'gi kívánság’

Rabja, felétek még mehetek!
Bárcsak az angyal-hölgyre találnék,
A’ nyugalomnak keblibe szállne'k; —

Ott örömökkel telve egem,
Karjai közt megnyílna nekem!

Általad éltem napjaimat bús
Gondolatokkal töltve, Remény,

Benned ezer hő vágyaim által
Jobb vala sorsom, szép tünemény;

A" jelen-éltet hogyha zavarja 
Gyász eseteknek vad zivatarja,

Általad enyhül, bárha kemény,
Gondja fejemnek csalfa Remény!

Egykor imádott tárgya szivemnek 
Édes enyelgő szókat adott,

Szép szeme rajtam bágyadozással 
Könybe borulván andalodott.

Hogyha szerelmét birni lehetne,
Egyesülésünk égbe vezetne.

Nem lehet az már! Semmi remény 
Nincsen előttem — mind tünemény.

Éjszaki zordon szél, kebelemnek 
Mása, keservim’ vidd neki meg,

Másnak öléből lássa az angyal
Mint eped e’ szív értté ’s remeg.

Tudja: szerelmem’ vége — halálom 
Lesz , — nyugodalmam’ benne találom.

Semmi reménység! — ah! kebelem’
Kínjait érzem csak — ’s nevelem!

A* li lá i  dombokon R. N. J.

E G Y  N A P  P E R I N G B E N .
(Külföldi lapokból.)

Egy kellemes tavaszi nap volt, mellyen mi 
Peking’ külvárosiba jutánk; mindazáltal erős sze'l 
fűtt ’s ez sárga porfelhőket hajta-fel, mellyek kén
köves esőhez hasonlitának. Két küldöttségi tagtól, 
kik élőnkbe jövének, hallottuk, hogy a’ chinai fő
város’ környékén tömérdek fenyőfa nő ’s e’ por 
azon. fák’ viráginak himszálaiból ered. A’ zsibongó 
raj ’s a’ jövő menő nép tömegnek ide ’s tova hullám
zása hirdetők , hogy a’ világ’ legnépesb városának 
közelében vagyunk ’s csakhamar szemünkbe tűntek

a’ falak, mellyek Pekinget körülveszik. E’ város 
igen termekény síktéren fekszik ’s egy hosszad 
négyszöget képez, melly két városra van osztva. 
Mi széles , tiszta és szellős utczákon menőnk ke
resztül, mindenütt szörnyű embersokaság özonle 
körül, melly kereskedőkből, parasztokból ’s min
denféle kézművesekből állott, mindnyájan csuda- 
tarkán ÖltÖzkedve, kik egyszersmind bennünket 
kiváncsilag nézegettek ; itt borbélyokat látánk, 
amott étek-árusokat ’s kolompárokat, kik a’ bolt 
Ts műhely-ajtók előtt legélénkebb munkában voltak. 
Nem messze a’ délszaki toronytól, elmenénk azon 
vörös falnál, melly a’ császári palotát bekeríti "s 
mellyből csupán a’ palota’ födele tünik-elő. A’ ka
puknál mindenütt őröket látánk, kik buta fővel 
itt ültek ’s pipájokat egy kedvül eg pampogtatták ; 
mocskos ruhájok, tunya helyzetük ’s rozsdás fegy
verük nem engedőnek magas képzelmeket az ég’ 
fiának katonáiról, testőreiben igen rosszul tükröző 
magát a’ világ’ egyetlen uralkodója ; mint t. i. a’ 
chinai császár magát szerényen nevezi.

Mihelyt a’ küldöttségi szállásra érkezőnk, 
azonnal több előkelő chinai jelentető magát ’s mi 
elfogadtuk a’ látogatást, ük nagyobb részint man
darinok , polgári és katonatisztek voltak, rangra 
ugyan különböztek, de majd mindnyája egyenlő öl
tözetet viselt; úgymint egy bő-ujas hosszú felső
ruhát , mellyet derékon egy röpke selyem-öv tarta 
öszve; az öv’ közepén egy finom gyöngyökbül ké
szített ékes csat ragyogott. Fejőket egy tölcsér- 
forma süveg fedező. Egyik e’ tisztek közül csak 
kevés idő előtt nevezteték az ötödik osztály’ man
darinjává, bal oldalán kardot ’s békatekenős hü
velyben hosszúkást hordozott, jobbján selyem er
szény függött, mellyben egy burnótszelencze volt. 
Kis süvegét egy iriskő ’s papagájtoll díszezé. Ezen 
érdem- vagy becsületjei olly tiszteknek adatik ju
talmul , kik magokat a’ harczmezőn kitüntették. A’ 
jelenvolt mandarin a’ megholt császártól nyerő azt, 
mivel a’ megvert ’s végkép feloszlott tábornak po- 
gyászát ’s hadi-szerét mentette-meg. — A’ polgári 
’s hadi tisztségek’ külön fokait süvegen díszelgő 
gombok jelölik; ezek kláris-, kristály-, arany- ’s
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más egyebbcü vannak, nagyságuk és színok is
jegyzi a’ fensőbb vagy alsóbb lépcsőket; egyéb 
öltözetük többnyire egyszerű ’s egyforma. Egy arany 
vagy klárisgombról isinérhetni a’ generált, egy 
lazurkő-gombról az ezredest, sőt a’ császár is csak 
az által különbözteti magát az országnagyoktól, 
hogy fejfödözetén egy nagy, magasbecsü gyön
gyöt visel. E’ gombokon kívül még az úgy neve
zett fou-tsá-k is (kis négyszegletű atlaazszalag- 
darabkák, mellyeket vállon szokás hordozni}, ki
tüntető jelül szolgálnak. A’ polgári mandarinok’ 
vállszalagán egy kivarrott madarat láthatni, a" ha
di-tisztekéin egy vad állatot. Egy másod-rangú 
tiszt az ő „fou-tsá“ján egy oroszlánt; egy harma
dik rangú polgári mandarin pedig egy papagájt v. 
szajkót visel. Mindazáltal azon öltözeteket, inel- 
lyek illy vállszalagokkal diszitvék, csak udvari 
tisztelkedés- ’s más ünnepi alkalomkor veszik-föl. 
— A’ dunaiak’ öltözete, főkép a’ férfiaké, igen 
költséges. A’ mandschu-knak ’s chinaiaknak, bár- 
miily rendbeliek, minden évszakra különös ruhát 
kell hordozniok ; ’s azoknak, kik koz hivatalt vi
selnek, nemcsak három rendbeli öltözetük van, 
hanem még több, másféle is, mellyeket udvarláskor 
’s egyéb vallási ünnepeken vesznek-föl. Az alsó 
néposztályok’ ruházata kalikóból ’s nankinból, a’ 
főbbeké atlaszból ’s kasimirból készül. Kék, viola- 
szin ’s fekete a’ legdivatosb színek ; az asszonyok 
mindazáltal a’ rózsapirost sárgát és téglavöröst in
kább kedvelik. A’ férfiak’ czombruhája (nadrág} 
nankinból v. selyemből áll ’s a’ chinaiak’ nagyobb 
része hasonló anyagból hord csizmát-is; azonban 
a’ gazdagabbak ezt fekete atlaszból csináltatják. 
Csipéket is szokás hordozni, de ezeknek talpa, 
valamint a’ csizmáké, igen alkalmatlan; mivel hü- 
velknyi vastag papiroslapból van készítve. Jelesb 
előkelő emberek tojásgömbölyü sipkákat viselnek 
téglaveres atlaszból, mellyek feketén szélezvék *s 
rajtok gomb gyanánt arany makk díszeleg. E’ sip
kák’ szélzete , valamint azon anyag is, mellyből 
készültek, az esztendőrészekhez képest különféle; 
nyáron e’ sipkákat bársonybul csinálják, télen p&- 
dig menyétbőrbül. A’ nép’ alsó osztálya a’ zordo- 
nabb évszakaszban ürübőr-sipkákat hordoz. Az asz- 
szonyok’ öltözete nem sokban különbözik a’ férfiak
étól. Ok kitűnő gondot fordítnak hajokra ’s ezt 
különösen a’ legjobb Ízlés szerint értik rendezni és 
csinosítni. A’ mesterséges virágok, gyönyörű arany

tűk, drágakövek, arany pillangók as ő rendszerint 
barna arczukkal kellemes contrasztban mutatkoz
nak. Jóllehet a’ chinai asszonyok nincsenek kecs 

.é s  báj nélkül, ámde a’ georgiai ’s egyéb ázsiai 
szépségekkel öszvehasonlítván , árnyékban marad
nak. Tannak még Pekingben olly asszonyok is , 
kiknek testbőrük európai szint játszik , a4 nélkül 
hogy e’ szint mesterkézett föstéssel, a’ mi Chiná- 
ban olly szörnyen divatoz, idéznék-elő; de az ő 
kicsiny, fényes bogár-szemök nem bír ama’ szelíd, 
édes bájjal, mellyel sugárzik és hódít egy európai 
hölgynek kék szeme. Chinában egy asszony-alak 
csak úgy tartatik való szépnek, ha besüllyedt sze
me , kissé felduzzadt ajaka , síma ’s korom-fekete 
haja ’s minél piczinyebb lába van. Ki ézen utolsó
val bír, az chinai Ízlés szerint remek szépség. 
Hogy e’ főneme a’ szépségnek előidéztessék, mi
helyt egy leányka világra jő , lábait szíjakkal, a’ 
mint csak lehet, összeszoritják, azután erős sza
lagokkal körülfűzik, hogy a’ lábujak el ne érhes
sék azon nagyságot, mellyet a’ szabad természet 
fejt-ki. Egy leányzónak lába, — sarkát is hozzá 
értvén — közönségesen öt hüvelknyi hosszú. Az 
asszony-lábbeli ezen idétlen növést még feltűnőbbé 
teszi. A’ boka-csont majd mindig éktelen vastag ’s 
a’ hús rajta szörnyen felduzzad ; mit azután atlasz- 
nadrág által törekesznek eltakarni, mellyek alul 
rojtokkal és széles bímvarrásokkal diszitvék. Ezen 
balgatag ’s kegyetlen szokás okozza, hogy az asz- 
szonyok’ járásiban egy kellemes mozdulat sincs, 
hogy ők inkább szédültek gyanánt tántorognak , 
mintsem szabadon lépnek. Belföldiektől hallók, 
hogy az alsóbb rendbeli asszonyok is szorítják lá
baikat, de koránsem úgy, mint a’ fődámák, kik 
fényes börtönterraeikben vezető vagy támasz néU 
kül alig biczeghetnek. E’ kegyetlen szokás’ erede
tét a’ chinai féltékenységnek tulajdonítják; né- 
mellyek azonban azt hiszik, hogy e’ szokás nem 
igen régi, mert Marco Polo, ki Chinát a’ 13dik 
században meglátogatta ’s az e'földi asszonyok’ 
szépségéről igen sokat beszél, e’ korcs divatot egy 
szóval sem említi.

A’ lakházak Pekingben — a’ kézműves’ egy
szerű hajlékátul kezdve a’ legfőbb kormánytiszt5 
palotájáig — mind csak földszintiek ’s égett tég
lából, keményített agyagból ’s fából épitvék V egy 
fallal kerített térés udvarnak színfenekén emelked- 
nek-föl, úgy hogy az utczáról csak az épület’ te-
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tejet láthatni. A’ kereskedők’ házai egy emelettel 
bírnak, de ezek raktárul szolgálnak. Számtalan
boltban, sőt még a’ császári palotában-is a’ falakon 
és szőnyegeken jeles költészck’ verseit ’s neveze
tes mondásit olvashatni; e’ felírásokat „toui-tsu“- 
nak híják. Nagy vende'gházakban ’s palotákban az 
ajtók czipms es borostyánfaból vannak ’s azokat 
igen csinos ’s Ízletes metszések diszesítik; e’ fák a1 
termekben igen kedves illatot terjesztenek. A’ szé
kek ’s asztalok is ritka ’s igen drága fából készül
t ek, szerfölött simára vannak gyalulva ’s fénye
sek. A’ szobákat tisztán tartják , de bennök kevés 
szobaékesség látszik ’s a’ tükör nagy ritkaság. Az 
épületeknek oszlopok ’s karzatok adnak külső díszt 
’s a’ virágedények, mellyek azok közt csinos rend
ben felállitvak, a’ szemet mindenütt igen kellemes 
szóváltozattal gyönyörködtetik. Egy teremben sem 
láthatni kályhát vagy kandallót, hanem a’ fűtés 
szénnel történik, mellyet ugyan e’ végre készített 
réz-edényekben vagy kőpadok’ öbleiben szokás 
tartogatni; e’ kőpadok az ablakok alatt vagy elő- 
falak mellett állnak ’s nappal ülésül, éjjel pedig ágy 
gyanánt szolgálnak. Minden ház vagy épület tégla- 
tetővel bír, melly zöld, vörös, sárga vagy szürke 
mázzal van behúzva. De még e’ téglák’ színét is 
kormányrendeletek határozzák. Sárga téglával csak 
a’ császári palota és templomok födetnek , a’ her- 
czegek’ ’s más jeles kormány-férfiak’ épületeit zöld 
szin illeti ’s az alrendüek házaikat csupán szürke 
téglával födethetik. A’ kereskedők’ főraktárai a’ 
Vai-lo-tsching nevű külvárosban vannak. Könyvárus
boltokat a’ Lieou-li-tschang utczának egyik végén, 
melly igen keskeny és mocskos, legnagyobb szám
mal találhatni. E’ boltokban chinai és mandschu- 
nyelven irt könyveket árulnak ; mindazáltal a‘ vevő 
igen szemes legyen, nehogy egy könyvnek nyolcz 
vagy tizszeres árát fizesse. A’ legjobb könyvek a’ 
császári sajtó-intézetből jőnek. hol a’ pekingi 5s 
más városbeli könyvkereskedők a’ birodalomban 
azokat olly áron veszik , mint a’ kormány megál
lapító. E’ sajtóintézet minden másodnap egy újsá
got ad-ki, mellyben az egész birodalomból a’ neve- 
zetesb esetek közöltéinek, ezen kívül hírül adatnak 
benne a’ császári rendelések , előléptetések , meg- 
jutalinazások ; ez utolsók közé tartoznak a’ sarga 
szalpgok, papagájtollak ’s a’ t. — Csinos, es ol
vasható betűk és finom papiros emelik a’ könyvnek 
arát. A’ legszebb papiros, mellyel Chinában élnek,

gyapotbul készük Ugyanezen utczában megláto
gattuk az ékesség-árusok’ (Juwelier) boltjait is ,  
hol mindenféle képek, drágakövek, elefántcsont- 
és fa-metszvények is adatnak-el. Mindezen ékesmü- 
veken különös szorgalom tünik-ki. Még ezen utczá
ban a’ pompás üveg- ’s porczellán-raktárokat is lát
tuk. Innét nem messze van a’ gerencsérmű- és fes- 
tettüveg-gyár, melly „Lieou-li-tschang^nak nevez
tetik és egy Chinainak ’s egy Mandschunak igaz
gatása alatt áll.

(Vége következik.)

HASONLÍTÁSOK ’S KÜLÖNZÉSEK.
A’ h á z a s s á g  egy k ö n y v k ö t ő .  Egybefűzi 

az Összetartozókat ’s ha rendet téveszt, az em
bernek eszét veszti. Néha a’ borítékon belől sok 
„ah!“ sok „oh!“ van ; de az aranyozott kiilsőrül 
minden jót és szépet gyaníthatni. Mindeniknek müve 
eleinte egy egészet képez; ’s gondolhatnád, hogy 
a mi ben egybefűzve van, soha egymástól el nem 
válandó; de hosszas használat ’s kivált durvább 
bánás után megszakadozik mindenik ’s ekkor vas
tag, oda nem illő fonállal próbáltatnak egyben- 
tartatni az oszló felek, míg a’ fonalak is megkop
nak ’s az e g é s z  haszonvehetlenül szerte-dől. De 
különböznek is egymástól; mert a’ k ö n y v k ö t ő  
erővel fűzi az íveket össze, a’ h á z a s s á g  úgy jó, 
ha párjai maguktól szövődnek egybe; mégis a z o k  
barátságosan Ölelkeznek, e z e k  pedig egymás el
len fenekednek. — A’ k ö n y v k ö t ő  összefuze- 
tendő íveit előre veri-meg, a’ h á z a s s á g  csak ké
sőbb szokott verekedni. — A z — könyvébe min
dent bele fűz, a’ mi odavaló , a’ h á z a s s á g b a n ,  
néinelly czikkelyek csak később toldatnak-be. Vég
re , hogy a’ k ö n y v k ö t ő  a’ mit beköt, azt más 
szokta elrontani, h á z a s s á g b a n  többnyire má
sok kötnek — de ez maga ront.

Ismert közmondás, hogy a’ l e á n y k á k  oí- 
lyanok mint a’ l e p k é k ;  mert mindegyik tarka ’s 
a’ hány van,  annyiféle; — mindegyik rózsákon 
édeleg, de más virágra is átszáll, mert állhatat
lan mindegyik ; pedig ezek különböznek is egymás
tó l, mert a’ l e p k e  nem fogad legalább hitet a’ 
rózsának, mellyről elszáll — a’ l e á n y  gyakran 
esküszik , mégis megcsal; — a’ l e p k e  nem okoz 
fajdalmát, a’ l e á n y  kínoz; — a’ l e p k é t  hálóval 
fogjak, a’ l e á n y t  kinccsel, ranggal, — ’s ekkor 
is a’ l e p k e  nem kíván további gondot — a’ 1 e- 
á h y fogva is aggodalmakat szerez.
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K e z t y ű  és r a n g  hasonlók. Sok hijányt el- 
födözhet mindegyik; — ha fel, nevetség minde
gyik ; — minél fejérebb a’ k e z t y ű  ’s minél fé
nyesebb a’ r a n g ,  annál hamarább szennyet kap 
mindegyik; — ritka k e z t y ű  ’s ritka r a n g ,  
melly a'hoz , a’ mit ruháznia kell, volna mérve —
’s kényes embernek való mindegyik: de a’ kez-  
t y ű t  én hordozom, a’ r a ng  pedig engem hor
doz; — a’ k e z t y ü t  víz, a’ r a n g o t  arany tisz- 
ti'tja-meg; — a’ k e z t y ű  alatt még drága gyűrűk 
lappanghatnak, a’ r a n g  minden csillámját kívül 
hordja; — a’ k e z t y ű  ha kisebb a’ kéznél, fel
húzáskor elszakad, a’ r a n g  akkor kap sérelmet, 
ha kisebb nála az, kit ékesít! Kovács Tál.

A’ HIRTELEN ÓSZÜLT GYERMEK.
Egy északamerikai tartomány legvadabb vidé

kén két saskeselyü tanyázott; ezek egy idő óta 
ki-kicsaptak a’ szomszéd tájakra ’s fiaik’ számára 
bárányokat, tyúkokat ’s t. e’félét ragadoztak. A’ 
parasztok sűrűn szenvedének kárt’s azért néhányan 
közülök elhatározák, hogy a’ sasfiakat bármi mó
don is, körömre kerítik; fölmentek a’ hegyekre, 
gondosan keresék a’ fészket ’s végre szemÖkbe is 
tűnt az lenn egy sziklafalnál, mintegy 100 lábnyira 
a’ szirtoromhoz, hol alant legalább is Ötven ölnyi 
mélységben a’ tenger hullámzott; a’ parasztok el
látták magokat vastag furkósokkal ’s egy gyerkő- 
czöt erős kötélnyergen alábocsátának. A’ gyerkőcz 
szerencsésen ért-le a’ fészekhez; de itt — a’ mitől 
már eleve tartott— csakhamar a’ sasok’ egyike őt 
dühösen támadá-meg. A’ fid egy hosszú késsel vag
dalt a’ sas felé , észre sem vevén , hogy csapásival 
ugyan azon kötelet, mellyen 6 maga függ, vag
dalja szét. A’ gyerkőczöt a’ kötélnek csak egy fo
nás-szála tartá meg. O felkiált társihoz, értésökre 
adja rettentő állapotját s imígy minden pillanat
ban azt hiszi, hogy most most. szakad a’ kötél ’s 6 
most most esik a’ szörnyű mélységbe alá. Társai 
mindazáltal felhúzták szerencsésen ; — de mint kelle 
álmélkodniok, midőn látták, hogy a’ gyerkőcz’ 
haja, melly egy óranegyed előtt még sötétbarna 
volt, most egészen galambfejér.

M I N D E N N A P I  B O S S Z U S Á GO K.
Ha az ember úri vendégét kikisérni akarván , 

hirtelen a’ gyertyatartót kapja — ’s a’ hamvvevő 
n«i<;y zörejjel lába elibe esik. — Ha köpönyegét

fel akarja akasztani — ’s kötő nincs rajta. — Ha 
valaki előtt fönséggel akar elléptetni — ’s egy ki
álló kőbe megbotlik. — Ha kettő összeakad — ’s 
mindkettő egyfelől akar kitérni. — Ha az ember 
a’ lépcsőn megyen — ’s egy fahordó asszony hág
csói előtte. — Ha sietős, szapora menttében egy 
szekeret tolnak-ki valamelly kapu alul útjába. 
— Ha a’ szél pirosselyem esernyőjét kifordítja. — 
Ha az embert tüsszentés kerülgetvén, hátulsó 
zsebéhez kap — ’s észreveszi, hogy orrkendőjét 
honn felejtő. — Ha valamit a’ földről felvesz — 

azalatt más valamit ejt-le. — Ha ketten hajol
ván egymást előzőleg valamiért le — ’s alant fe
jeiket összekocczantják. — Ha evésközben az ital 
nem az igazi gégébe ment, — ’s orron által kell lé- 
lekzeni. — Ha a’ látogató magát ajánlván, udva- 
rilag hátrál — ’s folyvásti bókoltában sarka már 
az ajtó’ deszkáját korholja. Szekrényes .̂

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Múlt aug. hónap’ első hetében a’ Liverpool és 

Manchester közti vasúton (Angliában) csupán egy 
nap alatt 2000 utazó, 12000 mázsa különféle áruk, 
és 565 darab sörtvés szállítaték tova. A’ liverpooli 
vámház’ tiszta jövedelme 1832ben öszveleg 3,881,557 
font sterlinget (mintegy 39 millió pengő forintot) 
tőn. Most ismét három uj vas-ut készül, t. i. Lon
don és Birmingham, Greenwich és Dover, Crediton 
és Exeter között.

Nem rég Pompeji város’ régi kikötőjét felta
láltnak állíták ; a’ következés azonban megmutatta, 
hogy ez tévedés. A’ mit az emberek hajóárboczok- 
nak gondoltak, azok élénkebb nyomozás után czip- 
rusfák valának, mellyek, mint látszik, a’ parton 
hajdanta igen nagy számmal nőttek, de később a’ 
vulkáni kiömlésektől elborittattak.

R E J T E T T S Z Ó .
Egésze igen tág, — szélére nem is hág
Soha, senki, semmi.
Sok dolog van rejtve benne, a’ mint ejtve
Vannak egyes tetemi.
Első hárma rövid szám;
Hosszan pedig csontos ám.
Harmadiktól ötig a z—
Ha röviden szólsz — kopasz ;
*S hogyha hosszan élsz vele,
Nyílt ’s sok dolgok’ rakhelye.
Feltalálod majd — talán,
Nyújtsd csak ötben végtagit;
Ott hagyja , ki levest lát
Vont hármában — ’s nincs kalán! N.
A’ 74dik számbeli rejtettszó: Sas .

Szerkezted He l r uec zy .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .

n
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TÁRS ALK©:
Pest, September’ 2lilikén 1833.

A Z  É N  L E L K E M .
Én is csak elhiszem már,
Mit eddig úgy tagadtam,
Barátim is ha mondták ,
Nem férhetett fejembe :
Hogy nékem lelkem a’ bor. —

Akartam verset írni,
Megénekelni Dórist,
De toliamat töviglen 
Lerágtam, és eszembe 
Jó gondolat nem ötlött.
Átok sóvár agyamra,
Mondám, — bosziís haraggal 
Tölt kelyhemet ragadtam 
’S hév torkomon leönteni: 
ím’! dalra lelkesülten 
Hőst, bort, hadat, szerelmet 
Rakásra énekeltem.

Ss. J.

„Ő S Z A V Á T  M E G T A R T Á S  
Fel! rest suhancz, dolgodhoz láss!“ szólt mo

rogva egyik hétfőn — miután Monzi faluban reg 
megviradt — egy földmíves’ első szolgalegénye a’ 
félignyilt kamaraajtón be, hol a’ tizennyolcz esz
tendős An d r e a ,  nyomom szalmazsákon, bekötött 
fejjel pihent-ki az ütlegektől, mellyeket vasárnap 
a’ borházban kapott ’s osztogatott.

Andrea korán veszté szüléit; ő egy alacsony, 
száraz és sápadt ficzkó volt; minden dologban 
ügyes , ha kedve jött dolgozni, mi azonban csak 
ritkán történt. A’ fürdős Monziban leghívebb ven
dégét látá benne, ő pontosan minden vasár- ’s ün
nepnap’ hozzá jött magát bekötöztetni, mentt 
volt egyszersmind a’ fizetéstől; mivel rendszerint 
legalább is hat más, tőle bekoppantott, véres fej
je1 szolgált a’ fürdésnek, kiknek aztán e’ győgy- 
müvész Andrea’ adósságát is bölcsen beszámítá. 
Kevés szóval: Andrea egy békebontó, czivódni 
kész, rakonczátlan, vakmerő ficzkó volt; ha tízszer 
kilökték a’ borházból, tízszer visszajött ’s kitör
delt széklábakkal addig hadarászott maga körül, 
valamig csak karjait bírhatá. A’ biró siker nélkül 
gyakorló rajt fenyítő hatalmát, a’ vad suhanczon 
semmi sem fogott ’s a" biró végre elég érthetőleg 
oda nyilatkozott-ki, hogy legjobb volna, ha An

drea illy verekedés’ alkalmával, mellyet t. i. vá- 
sottsága előidéz, — utőlszor hallaná a’ kakukszót.

A’ suhancz kedvetlenül vánczorgott fészkéből, 
hol még ünnepi ruhájában feküvék, vállára vévé 
az ásót ’s a’ ház’ udvarán ellajházott. Itt törté
netből elébe jött gazdájának leánya, a’ szép Má
ria, kit azonnal fejénél megkapott’s vonakodási
nak daczára is megcsókolt. Máriának segitség-ki- 
áltásira előugrott Battista, az első szolgalegény, 
ki egyszersmind a’ leány’ mátkája volt; ez a’ me
rész sihedert hatalmasan kezdé döngetni. E’ meg- 
támadtatás Andreának kívánt alkalom vala ; ő Bat
tista ellen már rég boszút forralt szivében ’s most 
hálá! az epés érzelem mozgásba hozhatá ökleit. 
Már földre terité a’ magas és izmos ellent, midőn 
a' félemült menyasszony még néhány szolgát kiált 
elő, kik a’ győztest hátul megragadják. Andrea 
magát imígy legyőzetni látván , kihúzott egy tőrt 
kebléből ’s azt Battista felé hagyítá ; ez hirtelen 
felrehajlott ’s így a’ gyilkos aczél csak karját seb- 
zé-meg, különben az mélyen ’s halálosan rontott 
volna szivén keresztül. — „Kötözzétek-meg a’ gyil
kost, — orditá Battista, fájdalom- és haragtól 
dühűlten — kötözzétek-meg, hogy egy tagját se 
mozdíthassa ’s vessétek ezen üres akolba ; holnap 
általadom a’ nizzai törvényszéknek, hogy mint 
örökös gálya-rab lakoljon tettéért!“ — A’ szol
gák Battista’ parancsit betölték. Azonban Mária’ 
szíve sokkal gyöngédebb volt, mintsem elviselhetné 
azon kinos tudalmat, hogy egy fiatal berzenkedöt 
illy szörnyű sorsnak vete martalékul. Éjfél után az 
akolba lopódzott ’s imígy szólt : „Andrea, te tud
hatod , mi várakozik reád ; im lássd, én szabadon 
bocsátlak, ha a’ szűz Mária’ hét sebére nekem 
megesküszöl, hogy e’ vidéket örökre elhagyod e's 
se Baítistán se más valakin e’ tettért boszut nem 
állsz. Fogadd-meg becsületedre , hogy megjobbítod 
magad ; mert igen fájlalnám, ha előbb vagy utóbb 
földi és örök vesztedbe rohannál.“ — Mária ketté 
vágta a’ kötelet. — Andrea a’ nemes leány’ szív- 
jósága által úgy megilletődék, hogy keservesen 
sírt, a’ hajadon’ lábaihoz omlott ’s tőle bocsánatot 
kért, beszédét illy szavakkal rekesztvén: „Mária!
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én szerettelek, viszonszeretet’ reménye nélkül; ez 
engem őrjöngésig szilajjá tőn. Most katonává le
szek a’ szardíniái seregeknél; én jól értem az írást, 
olvasást és számvetést, talán vihetem őrmesterig 
az elsőlépést ’s akkor szerencsém a’ katonaságnál 
kész; ezt azután neked fogom köszönhetni, mert 
te vagy ama’ szabadító angyal, kit nekem az Eg 
küldött. De esküvést ne kivánj tőlem ; kényszerí
tés nélkül, szabad akaratból akarok jobbulni; szi
vem nem táplál alacsony boszűt; higy kényeim
nek!“ — Mária’ szivét mélyen sebzé a’ fájdalom, 
midőn az ifjonc/.’ szerencsétlen szerelmének titkát 
megérté. „Nyugogyál-meg Andrea — igy szólt majd
nem zokogva — Isten’ rendelése, hogy ez igy van 
’s nem máskép; ’s a’ mit Isten tesz, az jól van 
téve. Ne vessd-meg ezen 20 scudit, mellyet ma
gamnak megtakarítók; ah ! igen nehéz lehet egy 
íillér nélkül indulni a’ világba. Yedd-által! Tu
dom, hogy te ajándékot tőlem nem fogadsz-el; 
gondold tehát, mintha e’ pénzt neked csak kölcsö
nöztem volna: a’ visszafizetést bízzd békével az idő
re és körülményekre.“ — Andrea hálás érzéssel 
vevé-el a’ pénzt , fogadá egyszersmind , hogy azt 
szerencse’ kedveztével pontosan fizetendi vissza ’s 
Máriától egy szíves búcsucsókért esdeklett — annak 
jeléül, hogy vele kibékült. A’ leányzó meghall
gató kérelmét. ’S most a’ legény, mint fürge őz 
futott — éjszakán ’s hajnalharmaton keresztül — 
Turin felé, hol 1776ban mint közvitéz a’ sardiniai 
vadászok közé állott.

Monziban a’ vakmerő ficzkónak megszöktet min
denki természetesnek leié,  és mivel két évig róla 
mit sem lehete hallani, már azt kezdek beszólnia’ 
faluban, hogy valahol egy börtönnek hüsében ül; 
midőn váratlanul egy sardiniai vadász-őrmester’ 
formaruhájában Mária’ hajlékába lép , ki már ke
vés napok alatt második szülését váró. Férje, Bat
tista, ki előtt egy őrmester (sergeant} már vala
mi nagy ember volt, a’ most kiművelt, díszes maga- 
viseletű ifjút bizonyos mély tisztelettel fogadá. A’ 
múlt időkrül szó sem vala többé. Mária másodnapra 
egy fiú gyermeket szült ’s milly nagy becsületnek 
\evé Battista, midőn Andrea azon szerencsét kéré- 
ki magának , hogy a’ szép kisdednek keresztatyja 
lehessen! Es midőn most, mint keresztatya, még két 
római aranypénzt is adott ajándékul (a’ 20 scudit 
mingyárt elérkeztekor fi/.eté vissza Mariának), ak
kor az egész falu pezsgésbe jött. Andrea 8 napig

maradt még a’ háznál, Máriának atyját mindennap 
megvendéglé a’ fogadóban ’s a’ kis gyermekeknek, 
kik elébe jövőnek, pénzt ajándékozott. „Ha egy- 
ko r még jobb leszen dolgom, kedves Mária, akkor 
te is tapasztald igazabb jeleit hálámnak. Győződjél- 
meg : én szavamat tartom !“

Andrea, mint fegyvergyakorlat-mester (Exer- 
ciermeister), magának Turinban igen sok pénzt szer
ze tt, mert minden előkelő uracs, ki az ezredekbe 
tiszti ranggal lépett, Andreától veve oktatást ’s 
ezek neki igen gazdagon fizettek. Monzi’ lakositói
— kiknek ő bucsuvét-emlékül egy közös lakomát 
ada — félmérmöldnyire kisértetve — tért ismét az 
őrsereghez vissza.

1805ben a’ Francziák Olaszországban szemközt 
állának az ausztriai seregekkel. Egy estve a’ fran- 
c/ia táborban egy kémet (Spion) kisérének-ki, hogy 
agyonlövettessék. A’ fiatal ember nem látszott 
csüggedni; ő vigasztaló anyját, ki hajáttépve és 
sikoltva futott mellette, mert a’ fegyveres kiséret 
gyors léptekkel haladt előre. A’ szegény anya foly
vást kiáltozó: „Az én fiam ártatlan, valamint Is
ten él mennyekben ! O a’ táborba akart menni ’s 
megkérdezni, ha Andrea őrmester, az ő kereszt
atyja, nincs é a’ katonák közt; mivel hallotta, 
hogy ő franczia szolgálatba állt. — O ártatlan , ő 
ártatlan! Ti gyilkosok vagytok ’s nem katonák; 
ezt nektek mint anya mondom; szív helyett kő 
szorult kebletekbe, ti gyilkosok! — Nincs-é már 
Isten ott mennyégben, ki fiamat megmentse? — 
Alljatok-meg ti vérszopók, álljatok-meg addig, 
mig a’ generál’ lábainál kegyelemért esedeztem!“
— A’ kiséret egy tábori dalt egykedviileg trilláz
va , húzódott a’ vesztőhely felé, mellytől még leg
feljebb száz lépésnyi köz választó, midőn most az 
anya, kit kétségbeesése megvadított, egy kato
nától elragadja a’ puskát ’s a’ kiséretnek, előre 
tartott szuronnyal, útját állja. „Anyám, az Is
tenért, hagyj-fel!“ kiálta hozzá a’ fiú — ’s a’ le- 
fegyverzett katona, kardot vonván, épen keresz
tül akaró a’ merész asszonyt döfni, midőn egy dör
gő „megállj !“ a’ katona’ karját ’s a’ kiséret’ lép
teit megakasztó. —

Ez a’ kormányzó generál volt, ki épen az őr
szemeket (Vorposten) vizsgálván-meg — a’ táborba 
visszaszáguldott. — „Mi történik itt ? Mi ember ez ? 
Mit akar ezen asszony?“ — Az anyának szabad
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lőn szólani ’s az imezt beszéld: „Én Mária va
gyok, Battistának szegény özvegye Monziból Nizza 
mellett ; — ez itt az én fiam Andrea; a’Francziák 
felgyújtották kis házunkat 's aklunkat kirabolták; 
férjem megholt bújában , leányomat pedig az Isten 
már korábban elvette ;, gonosz szomszédok engem 
pÖrbe kevertek, szántóföldeimet is elvesztettem; 
most koldus szegény vagyok. Itt az én fiam An
drea velem a’ franczia táborba indult, mivel ő más 
francziáktól hallotta, hogy az ő keresztatyja, An
drea őrmester is bizonyosan a’ franczia hadisereg
nél van. Ezt akaró szegény fiam fölkeresni ’s tőle 
megkérdezai, ha nem vennék-e be őt is felpénz 
mellett katonának; ezen pénzen akart volna engem 
Nizzában egy gyámházba adni. Ne lássam soha Is
ten’ színét, hanem igaz, a’ mit mondok!44 — „Ezen 
embereket sátoromba kell vezetni!44 monda a’ ge
nerál.

„Ismersz engem, asszony?44 — kérdé a’ sátor
ban Máriától a’ generál. — „Nem, kegyelmes 
uram!44 — „Én Andrea vagyok, kit te a’ gálya
rabságtól megmentettél; én Andrea őrmester, fiad’ 
keresztatyja; — én Andrea Massena vagyok, 
Francziaország’ marsalja!44 — — Mária ájultan 
omlott itt fiának karjai közé, ki anyjat szorosan 
áltölelvén — a’ marsai’ lábaihoz borult. —

Az anya föleszmélvén, öröm- és hálakönyűket 
hullatott. Massena megcsókoló az asszony’ homlo
kát , titoknoka által neki 20.000 scudit aranyban 
fizettetett k i , hogy magának uj házat építhessen 
’s őt fiával együtt, első adjutánsa által, saját ko
csiján viteté Monziba. (Aehrenlese.)

Maehik József.

BURGUNDIÁI KÁROLY HERCZEG’ FÉNYŰZÉSE.
Az azon időkor’ nagyai közt egy sem találko

zik , ki e’ herczeggel fényre és pompára mérkőz
hetett volna ; a’ következő adatokból kitetszik né- 
inikép ama’ nagy ’s rendkívüli pazarfény, mellyet 
gyakorlott.

Midőn e’ herczeg 1473ban Trierbe az ország
gyűlésre költözött, ötezer pompásan fegyverzett 
lovag kiséré. A' herczeg’ öltözete aranyszövetből 
vo lt, a’ legritkább gyöngyökkel gazdagon megrak
va ‘s csupán ez öltözet maga 200,000 aranyforintba 
került. Azon vendégség , mellyet St. Maximinban 
adott ’s hová a’ császárt is vendégül hivá, teljesen 
megfelelt e’ világnagy’ pompaszeretetének. A’ te

rem’ falai ’s padlata legdrágább napkeleti szőnye
gekkel valónak behúzva, minden asztali edény fi
nom ezüstből ’s a’ billikomok , serlegek mind dú
san körülfoglalva gyöngyökkel és drágakövekkel. 
Tizennégy válogatott legritkább étek tévé az ebéd’ 
kezdetét ’s erre azután tizenkettő ’s ismét más 
tiz,  szintolly ritka következett. A’ negyedik sor 
étek legdrágább csemege-nemekből állott, harmincz 
arany tálon hordák azokat fe l , mindegyik e’ tálak 
közül 6000 aranyforintra becsültetett. Minden fo
gás-étek előtt tizenhat gróf járt, aranyszövet-ruha- 
ban, ezekkel húsz trombitás, négy sípos és két tá
bori zongorás. — Több mint 200 díszesen ruházott 
szolga udvarlott a’ vendégeknek ’s asztali őrizetül 
200 poroszló volt jelen. — E’ herczeg 1468ban 
menyekzőjét ülé angliai Margittal Brüggben Flan
driában, és semmi sem hasonlíthat ama1 fényhez és 
pompához , melly ezen ünnep’ alkalmakor uralko
dott. A’ teremet, hol a’ menyekzői lakoma tarta
tott, csupa arany szőnyegek dísziték. — Az aszta
lokon harmincz hajó állott , különféle sülttel ra- 
kodtan ; mindegyik hajónak négy kompja vo lt, mel- 
lyekben a’ sültekhez saláta ’s befőzött gyümölcs 
találkozott; mindegyik hajó között egy sátor vala 
’s e’ sátorok alatt különféle pástétom. — Midőn a’ 
vendégek már asztalnál ültek , egy nagy ’s ritka 
jelenés vévé kezdetét. Egy ló közelgett az asztal
hoz unicornis formában , homlokán egy szép egye
nes szarvat viselt, hátán egy gyermek ült párducz- 
bőrrel födözve , ez kezében tartó Anglia’ főzaszló- 
já t ’s egy gyöngyöt. Az unicornis, hangszerek’ zen
gése közt járó körül az asztalt, végre megállapo
dott a’ vőlegény előtt, áltnyujtá neki a’ gyöngyöt 
szép üdvezlő beszéddel. — Azután egy zömök orosz
lán jelent-meg, hasában négy udvari énekes rejte
zett , kik bájos énekekkel gyönyörködteték a1 nász
népet; hátán egy szép pásztorleány ült. — Másnap 
estve Herkules’ kalandjai adatának; ekkor egy grif- 
madár jött-elő ’s torkából különféle apró madár 
szallott-ki. A’ harmadik estvén ismét egy iszonyú 
torony lepé-ineg a’ nézőket, ennek ablakain hat 
bozontos medve fekütt, morogva ’s véres szemeit kö- 
rüljártatva. Majd ismét tizenkét kecskebak és far
kas jelent-meg, békés egyességben ’s ezek bajosan 
sípoltak ’s fuvolyáztak. Azután egy sereg szamár 
jött elő, mellyek ugyanannyi kellemes éneklők va
lónak. Majd viszont egy majom érkezők ’s ez sípon 
egy táncznótát játszott. Azonnal külön oldalon

/
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majmok ugrándoztak elő ’s a’ torony körül a’ moris-
katánczot járák fez bizonyos szerecsentáncz, melly 
a’ spanyolföldön meg ma is itt ott szokásban van). 
Az asztalokon 48 selyem sátor állott a’ herczeg’ 
zászlójával. E’ sátorok alatt pástétomok voltak ’s 
„különféle bohózatok.“ — Végre égj 18 lábnyi 
hosszú ’s 16 labnyi széles czethal jelent-meg, melly- 
nek hasában tizennégy férfi rejtezett. Midőn e’ ten
geri állat a’ menyasszonyhoz jö tt, torka megnyílt 
’s tizenkét vad embert okádott-ki, kik azután egy
mással küzdőnek. Bajvivás, pályafutás , párviadal 
sem maradt-el. — E’ menyekzői lakomához kiván- 
taték n a p o n k é n t  16 ökör, lOsörtvés, 600 font 
szalonna, 100 font ökörvelő, 250 ürü , ugyanannyi 
bárány, 50 bika , 100 nyúl, 800 tengeri nyúl, 200 
faczány, 200 vízimadár, 800 fogoly, 400 galamb, 
200 h a t t y ú ,  100 p á v a ,  400 tyuk , 1000 csirke, 
500 kappan. — ’S ki tudja, hány akó mindenféle 
bor — a’ tokajit sem hagyván-ki — fogyott-el!

A’ PEN NY-LAPOK ANGLIÁBAN.
E’ l a p o k  Angliában most olly nagy keletben 

vannak, hogy közülök 3 minden héten 350,000 pél
dányban nyomatik ’s ezek mintegy 296,000 font 
sterlinget f2,960,000 pengő for.) hoznak. Az,,Edin- 
burgh-Review“ egyik utolsó füzetében e’ pennyla- 
pokrul következő megjegyzést tesz: „Minden em
berbarátnak szívből kell örvendnie, látván, hogy 
a’ felvilágosodás és hasznos isméretek milly olcsó 
áron terjedeznek, egész a’ legalsó ’s legszegényebb 
osztályba el. Egy parányi’s rendkívül csekély pén
zen még a’ legvagyontalanabb háznép is megsze
rezhet magának egy 5 — 600 oldalnyi kötetet, melly 
teli van hasznos és nevezetes tárgyakkal’s legalább 
i-i 300 jeles fa- és rézmetszésekkel ékeskedik. A’ 
nép imígy látni tanul és Ítélni, képezi magát ’s e ’ 
hasznos isméretek’ utján készül lassanként a’ poli
tikai életbe általlépni. — Aldassék Brougham Hen
rik , kinek lelkében e’ magas, jótékony czélra az 
első gondolatsugár villant! — ’s áldassék, ki ezen 
idegen éghajlat’ szép virágát nálunk is a’ Magya
rok’ földjen meghonosítja!

DEMOCRITUSI POROK.
„Szedd-fel a’ gyümölcsét az ur’ kertjében ’s 

tápláld lelkedet“ — monda szószékén a’ tiszteletes 
ur. — „Azt bizony nem teszem — felkiált egy su-

hancz — tegnap is megpróbáltam ’s jól meg
vertek.“

Holdpataky ur a’ bolondok’ házát is megnéz
te Bécsben; egy inas, ki mindent megmutogatott, 
mondá neki: „ha egy bolond megszólítja az urat, 
csak tobákot nyújtson neki — ez a’ legbolondabbat 
is jó érzésben tartja.“ — „Magam is mingyárt szip
pantok egyet“ — felele Holdpataky ’s kivevé zse
béből a’ börbönczét. Móricz.

A N E K D O T Á K .
Gazdag lakomát csapott a’ földesur egy név

napi alkalommal ’s megvendéglé a’ helység’ minden 
elékelőit. — Szagra é füstre é , vagy csak törté
netből? oda vetődék F e r d y n é  is, az eszkábáló 
czigány-asszony az alvégből; előre meresztett éhen 
fonnyadt nyakán kiváncsilag tolta-be orrát a’ kony
haajtón ’s rimánykodó pillanatokkal kisérgeté az 
ételt ki- ’s behordó szolgákat. — Azonban egy 
csintalan, hideg vízzel önti arczul a’ hívatlan ven
déget. — A’ mint F e r d y n é  morogva törleszke- 
dék czondráiba, „mi lelt?“ igy szólítja-meg egy 
későn érkező vendég. — „Jaj! oda ne menjen 
uram — felel a’ pórul járt — azok a’ tányérnyalók 
megitták eszőket, már most sült hússal dobálnak, 
borral öntözködnek; rám is csöppent, pedig én még 
szagát se szenvedhetem.“ — f

Méltónak találjuk e’ hirdetést , melly az Er
délyi Híradó f. észt. sept. 14ki száma mellett je- 
lent-meg, gondolkodó olvasóinkkal közleni; imhol 
szorul szóra: „Nemes Kolos vmegyében Gyaluban 
5 , N. Kapuson 6 mindegyütt 11 részint marhás, 
részint gyalog szolgálatú e m b e r e k ,  magok min
dennemű szolgálattételeikkel egyetemben ö r ö k  
á r r o n  e l a d a n d ó k .  Kiknek megvevő szándék- 
jok lennp, értekeződhetnek főkormányi ügyvéd Jó
n á s D á n i e l l e l ,  lakása van Kolozsváratt B. 
szén utczában.“

R E J T E T T S Z Ó .
5/5 =  asszony. — 4/5 =  ország. — 3/5 e z  Isten. — 
2/5 =  nem hallik menyországba. — 1/5 =  Initium sapientiae.

Mórit s.
A’ 75dik számbeli rejtettszó: Ha t á r t a l a n .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ sc h ach j á t é k b a n.
Fekete paraszt F. 6. — E. 5.

22) Fejér ló F. 5. — D. 6. (Schach!)
Fekete király F. 7. — G. 7.

23) Fejér paraszt C. 3. — C. 4.

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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EGY NAP PERINGBEN.
(Végzet.)

Mindegyik városkapunál, a’ délszaki fal és 
csatorna közt szerszámozott szamarakra akadtunk, 
mellyeken az utas magát tiz tschoki-ért (mintegy 
4 ezüst krajczár) egy postahelyről másikra vitet- 

w»ti. Ha télen a1 csatornák befagytak , rajtok az 
utat szánkón tehetni; e’ szánkót csupán egy ember 
húzza ’s reá többen ülhetnek-föl. — Soktól hal- 
lám, hogy Peking’ gazdagabb lakosi, midőn Chi- 
nának délszaki tartományiba utaznak, magokat 
olly kocsikon vitetik, mellyeket emberek húznak. 
— Nem messze azon fa ltó l, melly az égi biroda
lom’ fővárosát körülveszi, látók a’ szegényeknek 
lakásul szolgáló barlangokat. Lehetetlen az itt 
tanyázó szerencsétlenek’ szomorú sorsát elég ele
venen képzelni. Holmi rongy- vagy gyékénydarab
bal takarva bolyongnak ők a’ kereskedői szállások 
körül, és ha itt hangos rimánkodásikra a’ köz szá
nakozás néhány tschokit odagördített, alkonyat 
felé ismét az undok barlang-odúkba térnek , mint 
laktanyára ’s egyetlen menedékhelyre vissza. De- 
guigues’ utazásiban , ki huzamosb ideig tartózko
dott Chinában, nem olvashatni léleklázadás nélkül, 
hogy télen e’ nyomorék emberek a’ pekingi külvá
rosokba gyűlnek, itt sűrű csoportokba tódulnak 
össze ’s imi'gy védik magokat az öldöklő hideg el
len. De mivel illy módon nem mindnyájan meleged
hetnek, tehát közülök egy tetemes rész oda hal ’s 
holttestök azután elszórtan ’s temetkezetlen ma
rad azon fák alatt, melly ek a’ Taho folyam’ part
jait ellepik. — Mi kérdeztük, ha van é Pekingben 
kórház, vagy egyéb jóltevő intézet az Ínséggel küz
dő szegények’ számára; ’s azon választ nyertük, 
hogy csupán a’ Yai-lo-tsching nevű külvárosban,— 
nem messze a’ kouang-kiui kaputól van egy nevelő 
vagy gyámintézet. E’ házat 1662ben az akkor ural
kodott dynastia alapítá. Itt télen az éhező szegé
nyek közt egy tál főtt riskása osztatik-ki napon
ként ; de mivel e’ jóltevő intézetnek igen csekély 
forrásai vannak, kedvezésiből koránsem minden sze
rencsétlen vehet részt. Minden esztendőben a’ tize
dik hónap’ 15dik napjától kezdve a’ jövő év’ má

sodik hónapja’ 15dik napjáig, vagy is novembertől 
martziusig, melly t. i. legkeményebb évszakasz, a’ 
bonczok is szintúgy a’ szegények közt főtt riská- 
sát osztogatnak, melly a’ kormány’ éléstáraiból 
adatik. Ezen osztogatás a’ Loung-vang-thang’ vagy 
Tsao-yang’ templomában megy végbe, közel a’ vá
ros’ falaihoz, vagy a’ keleti torony’ kapuja mö
gött. — Midőn a’ követségi szállásra visszatérőnk, 
egy ezred mandschu-gyalogságot láttunk , melly 
magát ívlövésben gyakorié. E’ katonák többnyire 
alacsony termetüek voltak, az erő ’s ügyesség ben
nük igen középszerű ; ’s a’ mint ők nyilaikat kilö
vök, minden figyelmes szem észrevehette, hogy 
nagyobb gondjuk van — magokat szép állásban mu
tatni , mintsem jól ’s pontosan lőni.

Noha már igen elfáradtunk ’s a’ nyugalomra 
különös szükségünk volt, még is köz akarattal 
meglátogattunk még egy hatodik osztálybeli man
darint, ki fiját egy gazdag kereskedőnek leányával 
készült összeházasitni. A’ menyekzőnek ma estve 
kelle tartatnia ’s mi is hivatalosak valánk. A’ jö 
vendő házaspár’ lakása fényesen ki volt világítva ’s 
a’ karzatok már telvék vendégnéppel, melly a’ tam
tam’, réz czimbalmok’, fuvolyák’, sípok’ ’s a’ t. 
hódító hangzavarja közt hódúit a’ féketien üröm
nek. Nem sokára azután megjelent a’ mandarin, fi- 
jával együtt ’s mindketten a’ számos gyülekezet’ 
jelenlétében két oltár előtt ismét ’s ismét bókoltak 
’s térdre hulltak, úgy hogy alig lehetett a’ rendes 
szertartásnak végét várni. Ez oltárok a’ ház’ leg
pompásabb teremében valónak felallitva s külön
féle csudás ábrázolatokkal, úgymint sárkányokkal, 
vadállat-szörnyekkel ’s ezenkívül mindenféle színű 
szép viaszvirágokkal és számtalan gyertyával el- 
halmozva. — Ezen pillanatban egy utczán álló han- 
gászcsapat a’ levegőt nem legkellemesb zengésű mu- 
sikával tölté-be ’s a’ tűzijáték folyvásti pattogása 
a’ jelenvoltak öröm-ittasságát teljessé tévé. A’ vő
legény gyönyörű ruhát viselt ; köntöse kék atlasz, 
szélezve gyönggyel ’s arannyal, melly rendes kacs
karingókban folyt öszve ; Öv-csatja gyémántokbul 
állott, sipkáját pedig egy iris- vagy szivárvány kő 
ékesítő. Miután a’ sok köszöngetés és térdhajtogatás
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> eget ért , egykek selyemmel behúzott gyönyörű 
zsöllyeszékbe iilt ’s viteté magát a’ menyasszony’ 
hajlékához ; előtte egy hangászcsapat ment ’s egy 
sereg ember , melly magas dorongokon zászlókat 
lobogtatott. Ezen ünnepélyes menetnek fénye, a’ 
zajongás, lassú haladás — mind ez egy európai em
ber előtt varázshatalmu nézőjáték vala ’s minket 
álmélkodni késztett. — Az alatt, míg a’ vőlegény 
elérkezett, különféle fr isi tő étkek, főkép csemege
nemük ’s egyéb nyalánkságok , tömérdek mennyi
ségben hozattak-fel; mindezeket legalább is tizen
két udvarlő szolga, aranyozott ezüst tálakon hor- 
dá körül. Számos asszonynép (mert illy ünnepi al
kalomkor szabad megjelenniük) gyűlt a’ menyekzői 
teremben össze ’s körbe helyezé magát. A’ gyöngéd 
szelidség , melly arezukon mosolygott ’s a’ fekete 
haj, melly fejők körül legjobb Ízléssel tekercsekbe 
volt font a ’s arannyal, ezüsttel, finom gyöngyök
kel ’s a’ t. díszesítve, egy szép, bűbájos ábrázo
latot képeztek. A’ fiatal jegyesek’ termében olly 
sok drágaság , ruhaszövet, kecs-áru, szobaékesség 
’s válogatott szép bútor ’s a‘ t. fekütt összevissza, 
hogy a’ szem csaknem fényét veszté azok’ látási
ban. A’ menyasszonyi ágy — egyaránt széles és 
hosszú — be volt huzva egy gyönyörű szövettel, 
mellyen a’ selyem, arany, ezüst és drágakő Ízlete
sen egymáshoz rendezve, a’ szemet csudásan igézék. 
Ív terem’ közepén egy pompásan terített asztal állott 
két bársony székkel ’s rajta két arany theatácza, 
mellyeken a’ legfölségesb basrelief-müvet lehete 
szemlélni. Ezen asztalnál kell vala a’ jegyeseknek 
az utolsó házassági szertartást — a’ táczaváltást 
— végbe vinni. —

Iszonyú zaj ’s bódító zsibongás hirdeté a’ nász
menet’ ’s a’ jegyesek’ visszatértét. Egy vörös gya- 
loghintó , melly pazar gazdagságig ékes volt ’s tö
mérdek néptől véteték körül , állapodott-meg a’ 
házajtó előtt — ’s a’ vőlegény’ atyja tüstént ki
indult, az ajtóküszöbön kedves menyét elfogadni. 
A’ menyasszony egy nagybecsű skárlátveres selyem 
ruhába \ala öltözve, egy fekete gaze-fátyol, ezüst 
csillagokkal hintve, folyt övig alá ’s elfödé arczát 
előttünk. Az atya kezét nyujtá neki ’s most kez
dett csak előre lépdelni, de olly rendkívüli lassú
sággal, hogy majd egy óranegyed forgott-le, míg 
a menyekzői teremhez ért, melly a’ házajtótul alig 
volt három lépésre. A‘ két jegyes e’ teremben ta- 
lálkozék öszve , hol is számtalan ’s véget alig ér

hető köszöntések ’s térdhajtásokkal tisztelkedtek 
egymásnak ’s mind ez — a’ chinai házasságoknál 
divatozó rendkívüli lassúsággal történt. Végre a’ 
kettőztetett rivalgás ’s a’ hangászati pokolzaj hir- 
deté , hogy a’ menyekzői szertartásnak vége. Most 
a’ férj az ifjú hölgyhez közeledett, kezét megfogta 
’s fölemelé a’ lepelt, melly arezvonásit rejté azon 
asszonyalaknak, ki nejévé lön ’s kit ez életben 
most lát vala elsőszer. Hallók mindazáltal, hogy 
a’ jegyesek illy kegyetlen szokást különféle utón 
módon képesek kijátszani ’s egymással korábban 
is találkozni.

Az uj házaspár együtt járula most az asztal
hoz ’s miután a’ bársonyszékekre letelepedtek, a’ 
thea-csészéket kezdék váltani; melly munkánál a’ 
mozdulatokban még folyvást legnagyobb lassúság 
uralkodott. A’ két jegyest — vőlegényt’s menyasz- 
szonyt — méltán egy pár automatonnak lehetett 
volna gondolni ’s a’ gyülekezet több mint egyszer 
jelenté csudálkozását azon ünnepélyes komolysá
gon ’s fönségen, melly a’ jegyesek’ mozdulatiban 
’s nyugalmas arczvonalmiban magát nyilványítá. 
A’ menyasszony éjféltájon veres ruháját egy fejér
rel cserélé-fÖl. Szemei eddig folyvást földre szegül
tek — ’s most emelé-föl elsőszer azokat, hogy 
vendégire egy futó pillanatot vessen. Valóban, kár 
volt e’ hölgyareznak olly sokáig fátyol alatt rej
teznie , mert a z , a’ valódi szépségnek vonásival 
birt; bőrének csuda fejérsége, fényes hollószin ha
jával igéző contrasztban mutatkozott — ’s egy gyö
nyörű gyémántkorona, melly homlokát ékesíté, e’ 
szerény kellemeknek még föntebb bájt adott.

A’ V É D K U T Y A .
D r y  den hires angol színköltész igen szerete 

gyalog utazni; néha Londontól 25 — SO mérföldre 
is eltávozott, meglátogatta a’ körülfekvő várakat, 
hol a’ birtokosok őt mint rényszerető, jeles talen- 
tomu férfit illő tisztelettel fogadák. — Nem ritka
ság az angol országutakon ollyatén emberekre ta
lálni, kik a’ vándor’ terheit könnyítni készek. Szin- 
költészünknek egy Drache nevű kutya volt egyet
len utitársa. Egykor reggel, midőn lord Harley’ 
látogatására indult ’s egy csalit-erdőn keresztül 
ment, alamizsnáért szólítá-meg őt egy koldus — ’s 
Dryden egy shillinget nyujta az esdeklőnek. Most 
egy másik koldus jelent-meg, majd ismét egy har
madik is hasonló kéréssel ’s ezeknek is egy sbil-
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linget adott. Végre meg két néma koldus jött, hosz- 
szu fejér szakállal ’s falábakon feléje; az utonállók 
nevetve tekintenek a’ félemült vándorra, levevék 
kalapjokat, honnan két arany hullott-ki. — Dry- 
den körülnézett ’s itt a’ némák’ egyike pisztolyt 
szegez mellének ’s érthető hangon mondja: „az
egész erszényt, vagy........44 A’ bozótvitéz’ arcz-
vonalmiban elszánt lélek jelenkezett ’s Dryden el
lenállás nélkül engedé-által erszényét. Mosta’ má
sik néma, ki hasonlag visszanyeré szavát, kérdi 
tőle: „hány óra?44 A’ vándor érté a’ szót ‘s az 
órát áltadá neki, hogy mikor tetszik, nézze-meg. 
— E’ jelenés nagy zavarba ejté a’ szinköltészt; 
de mivel a’ józan okosság tiltá az ellenszegülést, 
inkább mindenét odahagyá, sőt utolsó ruhadarab
jától kész lett volna megválni, mintsem életét ál- 
dozni-föl. ’S ima’ sors csakugyan megkisérté! mert 
most a’ három első haramia állt-elő és parancsoló 
neki, hogy zsebeit ürítse, felső köntösét vesse-le 
’s mindent, a’ mi csak nála van , legyen szíves , 
vonakodás nélkül áltengedni. Dryden hajolt a’ ba
rátságos felszólításra ’s híven teljesíte mindent, 
csupán egy, aranyba foglalt ’s föstvénnyel diszlő 
souvenirt , melly legkedvesb kincse volt, kéré ma
gának megtarthatni. Egy szájjal kiáltának a’ ha
ramiák : „Goddam ! mindent ide !44 — E’ szavakra 
bosszuláng csapott a’ vándor’ szivébe, eltükélé, 
hogy inkább életét teszi koczkára, mintsem e’ be
cses arczképeket, mellyek nőjét ’s néhány hónap 
előtt született fiacskáját ábrázolák, engedje által. 
„Förtelmes gazok! — kiálta Dryden — előbb élo- 
temet ’s azután e’ kincset! — Föl Drache!44 —

A’ kutya, mint tanítva volt, csöndes néző ma
radt ura’ kiraboltatásinál ’s nem mozdult, valamig 
ura nem szólító. Ámde most, midőn urának parancs
szavát vévé, egyszerre oroszlánnyá lón ’s vad düh
hel rohaná-meg a’ rablókat. Öt pisztolyt sütének- 
ki ezek a’ bőszült allatra, kardot rántának ’s ket
tő, kötelet ügyekezett az eb’ nyakára hurkolni ’s 
igy megfosztani véderejétől. A’ költész sebet ka
pott, de csak kezén ’s nem veszedelmest. Mivel a’ 
kutya mind az öt rablónak munkát ada , Dryden 
azalatt elfutott ’s néhány perczenet múlva az or
szágúira ért; bement egy csárdába, hol épen 5 
favágó sör mellett ült, elbeszéli nekik rém-ese
tét , mellyet azok különös részvéttel hallgattak. 
„Kettőt fájlalok leginkább — monda Dryden — 
egy kedves souvenirt, és kutyámat.44 — „Jól van

tehát — viszonzának a’ favágok — elmegyünk — 
kitekerni a’ gazok’ nyakát!44 — A’ bátorszívü kis 
csapat, dorongokkal fegyverkezve, tüstént útnak 
indult. Alig tevének 300 lépést, midőn Drache már 
feléjük jő. A’ szegény állat el volt sebekkel bo
rítva ’s igen vérzett; balcsipejéből egy kardtöre
dék állott-ki ’s nyakán egy kötéldarab függött. 
E’ látványra Drydent bőszharag szállá-meg. A’ hív 
állat nyalogató urát ’s előreoldalgással akaró je
lenteni , hogy az utonállók le vannak győzve *s a' 
rablott holmit ismét visszanyerheti. — Midőn a’ 
küzdőhelyre értek, milly nagy volt Dryden’ álmél- 
kodása ! Két rabló holtan fekütt, a’ harmadiknak 
arczát a’ marások elékteleníték ’s a’ földön gör- 
nyedez vala, halállal vívódva; a’ másik kettő, ki 
még életben maradt, holt czimborásit fosztogató ’s 
épen nyalábjaikat kötözék-öszve. Ezek megpillant
ván a’ közelgő csoportot, falábaikat ’s gyámbot
jaikat elveték ’s a’ bozótba illantak-el. Messze 
azonban nem mehettek, mert a’ favágók csakhamar 
utólérék ’s tetteik’ érdemlett jutalma az akasztó
fa lön.

így győzött-le öt fegyveres utonállót egyetlen 
egy kutya. Mindazáltal e’ jeles tett után, melly- 
nél egy emberhős ritkán bizonyíthat szebbet, nem 
sokára kimúlt ura* lábainál, nem a’ pisztolylövések 
miatt, jóllehet öt golyót kapott testébe, hanem 
a’ nyakdaganat miatt, mellyet a’ kötéldörzsölés 
okozott, midőn t. i. a’ rablók őt megfojtani akarák.

Xovúk Dániel.

A’ CHOLERA HAVANNAHRAN.
„Látni kellett azon nagy mozgást — szól egy 

havannahi levél máj. lsőjéről — látni azon nagy 
zavart, mellyet Párisban a’ cholera’ kitörése szült; 
látni, mint hagyá-el itt az elöljárókat a’ lélek-éb- 
renség ’s a’ rémülés e’ nagy világváros’ lakosit 
mint tébolyítá-meg; látni kelle mindezt, hogy az 
embernek igaz fogalma lehessen: mi történt min
den egy gyarmatvárosban, midőn ezen irtóztató 
rémvendégnek első nyomai mutatkoztak. Minden 
kereskedési foglalatosság tüstént megszűnt, a’ köz
lekedések félbeszakadtak, minden elöljáró és vá
rosi hatóság hátat fordíta hivatalának, a’ gazdag 
lakosok a’ sziget’ belsejébe követék őket ’s két nap 
alatt 15,000 ember hagyá-el a’ várost, mi is ama’ 
szomorúságot és mély gyászt, melly Havannah-t 
megszálló, rendkívül emelte. A’ nyavalya olly vad 
dühhel gyakorló pusztító hatalmát, hogy egy nap
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alatt 900 embernél több holt-meg. A’ rémülés leir- 
hatlan; ’s ugyan ekkor tünt-elő a’ gyarmatlakosi 
önszeretet’ undoksága is. Az urak , félvén hogy a’ 
nyavalya reájok ragad , segedelem nélkül hagyák 
rabszolgáikat elveszni, a’ testvérek ’s rokonok ke- 
rlilék egymást ’s aJ holttesteket, mielőtt még a’ 
halál’ bizonyos jeleit lehete tapasztalni, temetőbe 
hurczoltaták; ’s igy hihetőleg nemcsak egy ember 
szállt elevenen sirjába. Az orvosok, kik a' közré- 
mültségben nyiüszivüleg osztoztak, vonakodtak a’ 
betegeket látogatni, jóllehet a’ hatóságok, kik 
minden tekintetüket már elvesztették , parancsolák 
azt. E’ közös zavarodásnál a’ cholera-halottak’ 
számát nem lehet pontosan megjegyezni. A’ teme
tőhelyre lépni tilalmas lón’s a’ holtak holmi talyi- 
gakon, mellyek máskor utczatisztitásra szolgáltak, 
vitetének-ki. E’ talyigák előtt egy harang csöngött, 
mellynek hangja már messziről hallatszott ’s emlé
keztető azokat, kik a’ nyavalyától még mentten 
maradtak, hogy a’ sor majd reájok is jövend. A’ 
görcsinirígy e’ szép földtájon hat óra alatt ölt. 
Egy neger szolga, ki négy más halottal illy talyi- 
gan vitetett-ki ’s csupán elszédült (mert a’ nya- 
\alyat ópiummal gyógyítók) , ismét fölébredt ’s 
fekvését hihetőleg nem igen kényelmesnek érezvén, 
minden erejéből kapart ’s fészkelődött — ’s igy 
végre feje a’ födél alul előbukkant. Most közte ’s 
a‘ talyigás közt következő párbeszéd keletkezett: 
..Hová viszesz engem ?“ — ,,A' temetőbe.“ —
• Hát én megholtam ?“ — „Természet szerint meg
haltál ; zsebemben az irás , melly azt bizonyítja.“ 
— A* talyigás e’ szavak után a’ neger’ fejét, ki 
minden módon eleven akara lenni, ismét a’ födél 
alá tolta ’s útját tovább folytatván , beszélő az 
eimenőknek, hogy ő még soha sem látott szemte
lenebb embert, mint e’ neger, ki olly vakmerőn 
állítja, hogy meg nem holt. — Azalatt a’ neger 
ismét kirontott a’ fedél a ló l, leugrott a’ kocsiról 
s visszafutott urához, ki őt legnagyobb borzanat 
közt látja hazaérkezni. Másnap reggel az álhalál
ból valóhalál lón ; a’ szegény negert még egyszer 
talyigára vetők — ’s többé nem tért vissza. A’ 
megholtak’ számát mostanig 25,000re teszik ; tehát 
7 része a’ népességnek!“

M A G Y A R  J Á T É K S Z Í N  B U D Á N .
Sept. 23kán a’ nemzeti szinésztársaság K a n 

t o m é  asszony’ részére „ Z r í n y i  M i k l ó s “ czi-

raü magyar hősi mutatvánnyal lépett-föl. Körner 
után fordító Szemere Pál. Mind a’ mellett, hogy 
e’ napon Budapesten már közös szüret volt ’s az 
eső másfél óra előtt csaknem özönmódra szakadt: 
még is a’ játékszínbe a’ publicum olly számosán je- 
lent-meg, hogy egy páholy sem maradt üresen ’s a'" 
parterre és karzat is tömvék voltak. Kik magokat e’ 
hősi mutatványban helyes szerepvitel által megkü
lönböztették , azok: M e g y e r i  (Szolimán), Bar-  
t h a  (Zrínyi Miklós), K á n t o r n é  (Zrínyi’ nője) 
és T e l e p i  (Levi orvos). — Az utolsó felvonásban 
az ostrom ’s a’ magyarok’ harcza igen meglepő 
volt; a’ magyar vitézek’ díszes öltözete ’s különö
sen a* halálra induló Zrinyi Miklósé, mellyet a’ mi 
derék Kostyálunk különösen e’ hősi darabhoz ké
szített, szépsége által megbájolá a’ szemet. Játék’ 
végén a’ JVézőség Barthát, Kantomét legélénkebb 
tapsok közt idéző a’ színhelyre ; az utóbbi egykét 
szóval érzékenyen köszöné-meg a’ közönség’ rész
vételét. Q-

N E M Z E T I  C S E P P E K .
Midőn sz. István király’ napját, mint hazánk’ 

nemzeti nagy ünnepét megelőzött estvén pesti já
tékszínünkön a’ művészeti ’s izlési tekintetben olly 
igen jeles „Lumpacivagabundus“ német bohózat 
adatott, egyszersmind különös tetszéssel fogadta
tott volna , valaki egy társas körben azt mondó: 
„Uraim, ha a’ játékszíni ízlés így halad, nem so
kára Öszves publikumunk a’ k a r z a t i g  emelkedik.“

„Hogy forogna a’ mi földünk — viszonzá egy 
tanítvány az ő mesterének, ki neki azt foghatóvá 
tenni törekvők — hisz’ honunk, kivevőn azon cse
kély változást, melly a’ tengely körülti forgástól 
eredhet, ugyanazon egy helyen már mirég áll — 
mozdulás nélkül?“

Valaki e’ napokban illy tudósítást irt barátjá
nak: „Itt szüntelen esőzik ’s azért színészink is 
többnyire fordított készítményekben jelennek-meg.“

F....ta Károly.
A N E K D O T A .

„Vigyázzon az ur! — mond egy vak, egy 
szinte világtalan urat karöltve a’ szomszédházhoz 
vezetvén — mert itt gödör van ; valahogy bele ne 
essék ám.“ Gőcie József.

R E J T E T T S Z Ó .
Két tagú szó: szaporán béjött pusztítói hazánkba;

Város lesz, lábát vágd-le ’s az ékezetet.
Milcz János.

A’ 76dik számbeli rejtettszó: Ap o l l o n i a .

Szerkezteti H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B A R Á T I M H O Z .
Szellemem ha tűnni látszik 

’S elfonákul létjelem :
Nem bűnöm. Daczolva játszik 

A’ kötetlen kény velem.

Képzetem — mulatva Honnal —
Szép virágbimbót ha fejt,

Ah ! egy ocsmány pók azonnal 
Tiszta kelyhén mocskot ejt.

« Hogyha búsit a’ Ilon’ éje
’S mécs leszek homályiban, —

Egy denevér csap feléje —
’S mécsvilágom oltva van. — —

Sas volnék ; de kötve szárnyom,
Légbe nem fellenghetek ;

’S gyíkcsuszás nem sasmadár-nyora.
Ah barátim, értsetek!

Látókéi S—dór.

H Ó D U L A T  C H A N T I L L Y B E N .
(A’ jeles Berangér után.)

!

A’ Condéi herczegeket nemcsak vadászkedvek 
hozák néhanéha Chantillybe; őkezen helyet, melly 
azelőtt csak egyszerű falu volt, gyakori ittmula- 
tásuk által ineggazdagiták ; ’s ama’, szép kertek
kel övedzett, csinos lakházak, mellyeket ott most 
láthatni, olly földön ’s határon épülték, mellyet 
a’ vár’ urai szabadon engedőnek által. Minden e’ 
hatalmas családnak, melly a’ franczia revolutio 
által legtöbbet szenvedett, bőkezűsége ’s pazar
fényéből élt. Midőn Condé Lajos herczeg, — 
atyja t. i. azon Bourbon herczegnek , kit a‘ leg
újabb időkben gyászos vége olly isméretessé tőn — 
huszonöt évi száműzetés után, Chantilly be ismét 
visszatért, nem kevéssé csudálkozott ama’ nagy 
’s különös változásokon , mellyek tavolléte alatt 
történtének.

Egy ritka ’s igen nevezetes reggel volt a z , 
mellyen a’ herczeg, ki múlt estve birtokiba ismét 
megérkezett, az ő jobbágyinak ’s alattvalóinak hó- 
dulásit várá. Ezen hódulások egy régi szokásnál 
fogvást abban állottak, hogy minden jobbágy az 
udvar’ közepén egy puskát sütött-el ’s egy lábával 
a’ várhágcsóra térdelt-le. — Mint álmélkodék a’ 
herczeg, látván, hogy senki sem jelenik-meg; —

i

egy lélek sem , ki az öröm ’s mélységes tisztelet’ 
imént nevezett kettős jelét megadni — ’s azután 
egy kövér tyúkot vagy egy véka gabonát, egy zsák 
diót vagy lisztet, egy faágot vagy egy marok föl
det, egy fíírmadarat vagy csukát bemutatni kész 
volna, mint jelképeit azon földesúri jognak , mel
lyel ő a’ nyájak, malmok, gyümölcsöskertek, ve
tések , tavak, levegő, víz és föld felett parancsol. 
Az udvar pusztán, üresen áll vala, egy lélek sem 
mutatkozék a’ várhágcsón ; a’ várnak roppant csar
nokiban csak egy távol kürtharsogás viszhangzott, 
melly a’ herczegi birtokban vadászatot jelente ; — 
egy vadászatot, mellyben a’ lőtt vad többé nem a’ 
herczeget Lilleté. Mélyen sebzé ez a’ herczeg’ szi
vet. Van az ősz emberek’ keblíben bizonyos fájda
lom, melly a’ halált nekik kívánatossá teszi. Mi
dőn szolgáji a’ parancsára megnyitott várkaput is
mét bezárák , félig sóhajtva imígy szólt: ,.Jobbá
gyim talán eltéveszték a’ napot és órát; ők hu
szonhat e ii távolietem alatt kevéssé elszoktak a’ 
pontosságtól. Úgy van. a’ nagy várharangot föl 
kell ismét függesztetnem.44

Minőn alkonyaikor a’ chantiIlyi és szomszéd- 
vidéki lakosak megszűntek a’ munkától és ház
termeiket szokás szerint odahagyák, hogy szabad 
ég alatt a világ’ legfölségesb gyöptérén sétáljanak, 
néhány közölök a’ várba is elment — üdvözleni a’ 
herczeget. Ekkor a’ szegény ősz ur szinte gyer
mekké lön, szive’ örömét alig mérsékelhető; hisz 
az ő jobbágyai ismét eljöttek, ők ujra jelentik 
nála magokat. ,,Monsieur Gentilhomme! díszruhá
mat ide! — szaporán csak! — imígy kiáltoza — 
ide aczélsarkantyúim’ ! — az ur pedig adja ide kar
domat! Vagy talán Münchenben hagyta hátra? — 
Hamar, szaporán, uraim! — szorítsa az ur e’ csa
tot össze! — Ah! az urnák újai egészen megrno- 
revültek az emigratióban ; olly lassú , olly nehéz
kes, olly ügyetlen , mintha legfeljebb a’ tizenötö
dik század’ éjszaki udvariban szolgált volna ! — 
Szegény jobbágyim! elképzelem, mit ’s mennyit 
szenvedtek ők , huszonhat év’ lefolyta alatt! Milly 
elváltozva, milly ínségben, milly nyomoruknak fo
gom őket találni 1 — Tegyen az ur e’ zsebembe
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aranyokat. — sok aranyat! — En ismét megjele
nek közöttük. Az urak elől menjenek! — Szegény, 
hű jobbágyim.

’S a’ jó herczeg valljon mit látott? czondrák- 
kal fedett, halovány, elcsigázott rabszolgákat tá
lán? nem! — hanem egy kis népet, mellynek te
kintetében egészség , jóllét ’s életöröm inosolyga 
's külvalóján párisi fényűzés, falusi nyerseséggel 
párultan mutatkozék. ,,Ugyan hol vettek e’ sze
gény jobbágyok annyi szép, kék posztót, olly sok 
fejér gyolcsot? A’ szegény jobbágyok! — ugyan 
mint tehettek szert illy sok selyemre ’s fejér tol
iakra?“ — A’ herczeg jól tudta, hogy Chantilly- 
ben csipkét készítnek , de azt nem, hogy Chantil- 
lyben a’ csipkét hordozzák-is, még pedig illy ki
tűnő disszel ’s Hiedelemmel hordozzák Azelőtt 
minden csipke az udvarhoz jutott. A’ herczeg nem 
\ala képes a’ népnek e’ mosolygó arczán az el
múltra ismerni; a’ férfiak, asszonyok ’s gyerme
kek’ vidor pillanati — mint valamelly régi hagyo
mány után — ezt látszának mondani: „Bonjour 
Monseigneur41 ’s még is titkon kérdezgeték egy
mástól: „mi lehet tulajdonkép egy Seigneur ?“

Végre egy húsz esztendős jobbágyhölgy, ki 
a’ többinél bátrabb volt, egyszersmind kitűnő csín
nal öltözködve — közelgett a’ várudvar’ hágcsójá
hoz. A’ herczeg, ki a’ hágcsó’ felső végén állott, 
szeliden nyujtá kezét a’ damának csókolasra. De 
a’ feudalismusnak ezen elavult szokása helyett most 
inkább a’ gyöngéd hölgy-kéz emelkedett a’ herczeg’ 
ajakihoz. Monseigneur megcsókold tehat a’ job
bágyasszony’ hókezét ‘s bekiséré őt a’ nagy terem
be. Monseigneur imigy nem akarva Js áldozott a’ 
revolutionak. „Huszonhat év — gondola magában 
— sokat megváltoztat, főkép a’ jobbágyokat.“

A’ várban most különféle ritka jelenés vévé 
kezdetét. A’ chantillyi lakosok beözönlének , de 
nem egy szájtátó pórnép’ buta kíváncsiságával , 
hanem azon illedelmes tartással, mellyet embernek 
saját bücs-érzése ad. Körösleg mély csend uralko
dott ; csak a’ herczeg’ szava hallatszék , most neki 
is kevéssé halkabban kelle szólnia — Németország
ban fentebb hangon beszélt. „Az urak még ismér
nek engem? — igy szólt, a‘ gyülekezet’ éltesbei
hez fordulva: — emlékezetem az urakra nézve 
nem olly hív hozzam. Mint híjak p. o. az urat?“ —

*) Chantillyben, Francziaországban, készítik a’ legjobb 
csipkét.

A’ kérdeztetett megmondd nevét. — „Ugy-é — 
folytató a’ herczeg — egykori lovászom tehát anya- 
kanczáim mellett, nemde?“ A’ herczeg itt élénk 
emlékezetének némi diadalat ünnepié ; mindazáltal 
bizonyos egykedvű nyugalom mutatkozék a’ kér
deztetett személyben ’s ez mély tiszteleti szilárd
sággal válaszolt: „Igenis, Monseigneur! Kegyed’ 
öreg lovásza, de a’ ki azóta Lódinál vérzett. Lássa 
itt fejemen a* sebeket ’s ez érdemkeresztet! — Ké
sőbb Egyptus’ földjén Salaniehban jobb karomat 
vesztém ’s most mint rentier élek Chantillyben.“
— A’ herczeg meghajtó magát ’s egy másikhoz 
fordult. „Es az ur’ neve?“ . . . .  Igen, igen, emlé
kezem már; azúr’ atyja favágó volt mortefontai- 
nei erdőmben ; ’s a’ mi több, hires vadlopó ! — nyu
gossza isten!“ — „Monseigneur, ezen erdő most 
enyim ; ’s én kész vagyok minden nyulat , mellye- 
ket apám a’ tilosban lőtt, kétszeresen megtérítni.“
— „Hogyhogy? ’s ezen erdő most az űré volna?“ — 
Itt a’ herczeg’ szemébe egy titkos köny szökött; 
mert a’ mortefontainei erdő volt az, hol egykor a* 
nagy gondénak marsal-botját metszették. — „Kö
szönöm az ur’ ajánlását, én csak saját birtokom
ban vadászok. — És az ur? — szól vala egy har
madikhoz — az ur bizonyos Jean Pierre-t juttat 
eszembe , ki creili kőbányáimban dolgozott; az ur 
talán valamelly rokona Jean Pierre-nek ?“ — „Mon
seigneur, én unokája vagyok; atyám azon kőbá
nyákat megvevő a’ községtől ’s halála után reám 
szállottak. Én| azon bányák’ köveiből ’s meszéből 
egy gyárházat építtetők , melly most számos em
bernek élelmet ad.44 — Egy pillantatnyi belső meg
indulás után viszonzá a’ herczeg : „Igen jó , én az 
urban e’ táj’ igaz seigneurjét ismérem-meg; az ur 
méltólag viselő tisztemet.“ — ’S  a’ herczeg most ke
vesebb fanyarsággal lépdelt a’ körben tova. „Es 
az ur kicsoda?“ — „Monseigneur, én még sok 
szép ’s fényes ünnepre emlékezem ; én Kegyednek 
piqueurje valék.“ — „Barátom, még tovább is az 
lehetsz.“ — „Monseigneur, ez már lehetetlen.“ — 
„És miért ?“ — „Mert Monseigneur engem felakasz
tatott.“ — „Hogyan, felakasz. . . .  ?“ — „Igenis 
Monseigneur, engem vadásztörvényszéke csupa tré
fából kötélhalálra Ítélt, mivel sz. Hnbert’ napján 
egy őzet lőttem.“ — „Ej, gyermekség, mi kegyel
mező le\elünket adjuk neked.“ — „Már ez kezem
nél van , Monseigneur.“ — „Eski adta?“ — „En- 
magam.^Én kerületi praesidens vagyok ’s az igaz-
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gató tanács’ nevében jövök Kegyednek szerencsés 
visszatértén szives kivánatinkat kijelenteni.“ — 
„Köszönettel veszem az igazgató tanács’ szives ki- 
vánatit az én piqu . . .  az ő praesidense’ szájábul, 
akaróm mondani. — Ej ej ! mennyire változtat-meg 
huszonhat évi távollet egy községet!“ —

Egy másik pedig előlepett ’s a’ herczeg’ kér
dését megelőzve imigy szólott: „Monseigneur, en 
egyik jószágát Coye’ vidékén megvettem a’ státus
tól ’s most azért jövök , hogy azt törvényes urá
nak ismét visszaadjam. Huszonhat év óta várako
zom már e’ pillanatra.“ — „Mit tegyek, hogy 
magamat e’ példátlan egyenes szivüségért hálásnak 
mutassam?“ — „Semmit Monseigneur; a’ jószág 
magában csekély értékű volt; mindazáltal az én ’s 
nyolcz gyermekem’ szorgalma azt olly karba helye
zd , hogy mqst évenként 30,000 franc jövedelmet 
hoz, a’ mi tehát 500,000 franc tőkepénznek törvé
nyes kamatját teszi; én e’ sommát kincstárnokának 
kifizettetni rendelem. Szabad reménylenem Mon
seigneur, hogy tőlem azt elfogadja?“ — „Tartsa- 
meg az ur , tartsa-meg“ válaszolt a’ herczeg meg
indult szívvel.

Ha a’ kivándorlottak mindnyájan olly jól is
merték volna köteleztetésiket, mint e’ herczeg, 
úgy sokan nem kívántak volna kárpótlást, mellyel 
tulajdonkép ők tartoztak az egész világnak. *3 A’ 
condéi herczeg végre általlátni tanulá, hogy neki 
a’ múlt napok’ fényéből ’s hatalmából egyéb semmi 
sem maradt-meg, mint egy chantillyi földbirtokos’ 
választatási joga. Visszatértekor Chantilly váriján 
a’ szobabútorok olly fogyaték-karban voltak, hogy 
a’ szomszédból kellett egy hálósijjkát kölcsönözni 
Monseigneur’ számára , ki hihetőleg azt gondolta, 
hogy huszonhat évi bujdoklás után , még hálósip
káját is meg fogja találni.

DOCTOR COLE ’S A’ LORDMAYOR.
Minap Mansion-houseban megjelent a’ lord- 

mayornál dr. Cole, egy rettentő potrohos férfi ’s 
panaszt tőn a’ londoni bérkocsisok ellen. „Mylord 
— igy kezdé beszédét a’ szörnyű hústömeg — el 
nem hallgathatom azon illetlen bánásmódot, mel

*) Illy vonása a’ haszonkeresetlen nagylelkűségnek mutat
kozott a’ Bourbonok’ visszatértekor is. Berthier Sándor 
herczeg XVUldik Lajosnak visszaadd groisbois-i ura
dalmait. A’ király csupán huszonnégy óráig tartá-meg 
azokat ’s azután levél és pecsét mellett adá ismét Ber- 
thiernek által.

lyel a’ bérkocsisok szeirte'lyem iránt viseltetnek. 
En Edge-ware-roadban lakom ’s ha a’ városba me
gyek vagy onnan visszatérek, egy omnibus-koesira 
van szükségem ; ’s most képzelje csak Mylord , ha 
a’ bérkocsisoknak vagy conducteuröknek intek,  
hogy álljanak-meg ’s vegyenek-föl, mindannyiszor 
fejőket rázzák , elhajtanak mellettem ’s ezt kiált
ják : „Nem, nem, nincs hely!“ Ok visszaborzad
nak tőlem, mint jámbor lelkek az eleven sátán
tól ; — és miért? mert kissé testes vagyok. (Ka- 
czaj.} De hisz erről én nem tehetek, magamat csak 
meg nem változtathatom; és ha a’ bérkocsis en
gem vinni akar, úgy tartozik vinni, a’ mint va
gyok.“ (Uj kaczaj.} A’ l o r d  m a y o r :  Attól tar
tok, kedves doctor, hogy őket erre nem fogom kin. 
szerethetni; sőt hogy őszintén szóljak, a’ bérko
csisok’ vonakodásit magamis igen természetesnek 
találom. Egy omnibus csak tizennégy személyt ve
het föl, és ha most tizennégy, Önhez hasonló tes
tes ember kívánkoznék egy omnibusra ülni , szól
jon nyiltszivüleg, volna é Önnek kedve illy kocsin 
helyet foglalni? — Col e :  Nem,  épen nem; én 
meg vagyok győződve, hogy illy együtt-kocsizás 
nem igen kényelmes állapot volna. De Mylord, 
nem is ez panaszom’ tárgya. A* bérkocsisok en
gem föl akarnak a’ kocsira venni, de úgy, ha két 
személyért fizetek; én pedig, mint látni méltózta- 
tik , csak eg y  személy vagyok: azért reményiem, 
hogy igazságos, ügyemet a’ parliament pártolni 
fogja. Lo r d  ma y o r :  Igen, de nemcsak a’ bérko
csisok, hanem az utazók is majd Ön ellen nyilat
koznak ; ’s én, hacsak testsúlyát Ön valamivel meg 
nem könnyebbíti, által nem látom, mint kivan
hatja , hogy hat pence-n Peddingtontól Bankig 
szállittassék. (Uj kaczaj.} — C o l e  (magát tető
től talpig nézegetvén}: E’ testsúlyt megkönyeb- 
bitni igen nehéz — sőt lehetetlen. — L o r d m a- 
yor :  En Önnek egy tanáccsal szolgálok: menjen 
gyalog. — C o l t :  Gyalog? — én gyalog ? Ped- 
dingtonól Bankig gyalog ? — L o r d  m a y o r :  Ez 
lefffojranatosb mód a’ haskövérség ellen. C o l e :  De 
egy 50 esztendős embernek igen alkalmatlan ; mit, 
gyalog illy utat tenni? Őrizzen Isten! En orvos 
vagyok ’s e’ módot hasonló esetben halálos elle
nemnek sem javasolnám. L o r d  ma y o r :  Azaz: Ön 
nem akar vele élni. C o l e :  Úgy van; j í l tudom, 
hogy a’ futkárokat ’s ökölküzdőket illy módon szó-
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kas elgörhesítni, de én e’ módot nem helyeslem. 
(Folyvásti kaczaj). A’ hasfogyasztásnak illy módja 
megrontja a’ constitutiót, azt pedig : milly ügyet
len legyen a’ gyaloglásban olly ember, mint en 
vagyok, még csak nem is említem. L o r d  ma y o r :  
En szívesen szolgálnék az urnák , de mint látom , 
On maga ŝem veszi a’ dolgot olly szorosan. Co l e :  
Epen nem. En a’ bérkocsisok’ vonakodásin szint- 
olly édesen nevetek, valamint magok az utazók. 
Mihelyt a’ kocsiajtó megnyílik, csupán ezen e g y  
kiáltást hallhatni: „Jaj Istenem! nincs már hely ! 
hisz azúrnak magának egy omnibus kell! (Aaczaj.) 
A’ kocsis kiáltoz: „Nem vihetem az urat, hacsak 
két személyért nem fizet.“ A’ conducteur: „Úgy 
van,  helyes kívánság!“ ’S ekkor orrom előtt be
csapja a’ kocsiajtót ’s tova hajt; én pedig az utczán 
állok ’s kik körültem vannak, visítnak, kaczagnak 
mint ördögfiak. — A’ lordmayor újra javaslá, hogy 
szoktassa magát a’ gyalogláshoz. De a’ doctor e’ 
tanácsot kereken elveté 's végre eltávozott — lép
tei alatt rengvén a’ házterem.

K Ü L Ö N F É L  É K’ T Á lt A.
F r a n c  z i a h í r l a p o k  ’s i d ő s z a k  i rá-  

s o k. Francziaországban most 4G0 különféle nyil- 
ványos lap jelenik-meg, mellyek közül csupán Pá- 
risban 217 jő-ki. A’ departement-okban 1831 óta a’ 
sajtók igen elfoglalvák. Mindegyik departementban 
(megyében) két vagy több újság adatik-ki: az al- 
só-szajnai dep.-ban, jelesül Dieppe, Havre, Rouen, 
Neufchatel, Bolbec’s Yvetot varasokban kijő 17 
újság, Lyonban 8 , Marseille-ben 7, Toulouseban 
7 , Bordeauxban 6 : az éjszaki dep.-ban , úgymint 
Cambrai, Douay , Dünkirchen, Lille ’s Valencien
nes várasokban 13; Amiens-ban 4 , Caenben 4 , 
Corsicaban 2 ; a Vendéeban csak 1 ’s ez is városi 
híradó. P á r i s b a n  magában megjelenik naponként 
31 különféle hírlap; mások többszer egy hétben, 
ismét mások mint heti ’s havi írások.

A n g l i á b a n  (áde nem értvén Scotziát, Wa
lesi és Irlandot) h a r m i n c z k i l e n c z  t ű z k á r -  
me n t ő  t á r s a s á g  van ’s ama" vagyonnak becsér
téke, melly 1832dik évben e’ társasagoknál bátor- 
ságositaték, 500 millió font sterlingre (Vagy is 5 
milliard pengő forintra) terjed. E’ társaságok tüz- 
kármentésül kifizettek a’ státusnak ugyanazon év
ben 731,790 font sterlinget. A’ föntebbi 500 millió

kzerkezteti H e 1 m e c z y.

f. st. értékű vagyonnak, több mint fele, a’ londoni 
5 tüzkármentő társaságnál volt biztosítva.

A’ p o s t a h i v a t a l  L o n d o n b a n  a’ bel
föld’ számára naponként 35,000 levelet vesz által 
’s évenként a’ belföldre 23 millió ötszázezerét kül- 
döz-széjjei. A’ külföld’ postahivatala ide nincs szá
mítva. Minden szombaton 40,000 ’s hétfőn 50,000 
ujságpéldány száliittatik tova. A’ leveleket levél
hordozók, kézben tartott cscngetyüv el, szedik-be ; 
minden levél egy pennybe kerül. A’ levelek’ ös/ves 
szama , mellyek Londonból el- vagy tovább küldet* 
nek , naponként kerek számmal 700,00üre terjed.

K a l a p  e s e r n y ő v e l .  Londonban egy ka
lap találtatott-fel, mellynek karimáját bizonyos 
helyen ha megnyomják, egy tökéletes esernyő fej- 
lik-ki. Ezen kalap minde’mellett sem nehezebb egy 
közönségesnél. Reinéllhetni , hogy e’ találmány az 
egész világon igen hamar el fog terjedni ’s hihe
tőleg a’ magyar sem lesz utolsó, ki azt hordozza!

Nem rég közrebocsátott hivatalos irományok 
szerint a’ keletindiai társaságnak öszves adóssága 
30,774.092 font sterlingre terjed; e’ somomból az 
európaiak 22,913,990, a’ belföldiek pedig 7,860,102 
fontot követelnek.

Byron lord’ leánya, a’ szép ’s nemesszívü Ada 
minap az edinburghi vásárpiaczon ment keresztül, 
’s ott egy scotziai embert pillantott-meg , ki fele
ségét eladásra hozá, hogy a’ nyerendő pénzből ház
bérét kifizethesse. A’ szelidlelkü miss kérdést tőn 
a’ férj’ szükségei felől, két guinéet ada kezébe ’s 
ezen emberszerető cselekedet által elinozdítá őt egy 
angol férjnek int speculatiojától.

Angliában pontos felszámítás szerint a’ csuda- 
tincfurak’, pilulak’, porok’ ’s egyéb kurtízs-szerek’ 
eladásiból év enként 50,000 font sterlinggel (500,000 
p. f.) növekszik a’ korona’ jövedelme.

K E J T E T T S  Z Ó.
Meg ne rettenj tőlem, ember!

Hisz csak lábam' mutatom —
Étked’ íze, bárha azzal

A’ mézet megronthatom.
Szívemet tiporva: gondold,

Hogy te abból származói,
’S élni szűnvén , újra azzá

Tesz majd téged a’ halál.
Hét betűmből a’ négy végső 
ltokká mellett fonálgyűjtő.

Szűk egészem puszta ház 
’S a’’ lakos benn emberváz !

Hadics István.
A’ 77dik számbeli rejtettszó: T atár.

— Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ C S Ó K .
Hajh! leányka, mit műveltél,

Me'rt vered nyugalmam’ cl ?
Számra lánghevet leheltél 

Csókod’ édességivei.
Kértelek, te csókot adtál

’S csókod üldöz engemet —
Ah ! te tőlem elszaladtál

’S engem itt a’ kín temet.

Ajkam ég ’s híjába járok,
El nem oltom a’ hevet,

Mert a’ gyötrő lángsugárok 
Elboríták lelkemet.

Közte voltam a’ jegeknek
’S nem hűsíti azt a’ jég —

Semmi haszna mindezeknek;!
Ajkam, ajkam szörnyen ég!

Ah leányka! szállj szivedbe,
Hozd-el illat-ajkodat,

’S ajakomról szídd melledbe 
Szídd-le lángzó csókodat.

Hajh! nyugalmam’ nem találom,
Orvosold e’ szörnyű kínt —

Orvosold, — ne légy halálom;
Csók kell arra — csók megint!

Vihary Eleli.

KÖRÖS VÖLGY, BIHAR VÁRMEGYÉBEN.
Hazánk’ kiesb es bájosb vidékéi köze tartozik 

a’ Körösvölgy , melly Erdély felől Biharvármegyé- 
ben fekszik. Nagyváradot nyugotszakra elhagyván, 
mintegy nyolcz mérföldre hosszant, két oldalról 
egymásba folyó hegyek nyulnak-el egész addig, 
hol egy keresztben felnyúló magas bérez , az úgy 
nevezett Királyhágó, mellynek derekán általvág az 
országút, a’ két oldalt bezárja ’s mingyárt határt 
vet Erdély ’s Magyarország közt. Itt siet alá — a’ 
völgyen keresztül — Nagyvárad fele a’ sebes Kö
rös , melly habmorajával a’ mindig jó töltött úton 
elhaladó vándort gyönyörködteti. — A' bal olda
lon fekvő hegyek, Nagyváradtól öt merföldnyire 
hosszant gazdagon töltik óvenként a’ szőlornives’ 
hordóit, mellyeket Erdély — az'ászkon jól megpi
henni sem hagyván — számosán szállit-el hegyek
kel gazdag, de bort szűkén termő vidékire. Külö
nösen jó hírben áll a’ kolozsvári uraságok’ asztalán

az örvéndi ’s telegdi bor. — A’ jobb oldalon végig 
nyúló hegysort — mintegy 3 j órányi r a  Nagyvá
radtól — a’ s z. L á s z l ó ’ meleg fürdője nyitja- 
meg. E’ természet’ kincsének orvosi erejét , Hat
vani István hires orvos már fél század előtt kezdé 
fejtegetni, mit is illy czimü , kisded munkájában 
„Thermae Varadinenses S. Ladislai. Viennae 1777“ 
bocsátott közre. Mind e’ mellett is a’ látogatók’ 
száma szemlátomást gyérült ’s utóbb már alig for- 
dula-meg egy.kettő. Azonban 1831 ben e7 fürdő egy
szerre más tekintetet nyert. Ide érkezvén, mint 
hazájába, Gross Fridrikur, közkedvességü tudós 
izraelita orvos, ki a’ carlsbadi fürdőben a’ betegek 
körül több évig fáradatlan szorgalmat bizonyita, e’ 
fürdő’ vizét chemikai vizsgálatok’ tárgyául vévé’s 
im azt tapasztala, hogy mindazon részek, mellyek 
a’ carlsbadi fürdő’ orvosi erejét teszik ( ’s eziránti 
értekezését nem sokára világ’ elibe is bocsátja} 
ebben is fültaláltatnak ’s ivásra külön nyavalyák 
ellen szintolly sikerrel *s foganattal használhatni. 
O l83lben némelly betegeken szerencsés próbát tőn, 
használván egyszersmind az Olaszoknál divatban 
levő iszapfürdőt. Már 1832ben, májustól fogva ké
ső őszig, melly idő alatt a’ tisztelt orvos maga is 
folyvást a’ fürdőnél tartózkodott, több száz, szom
széd- ’s távolvidéki beteg hagyá-el javult egészség
gel ’s derült kedvvel a’ jóltevő forrást. O Méltósá
ga , Laicsák Ferencz, megyés püspök ur, kire ezen 
megyében az ő , nemes czélokra tett számos áldo
zati végett még a’ késő maradék is hálásan fog 
emlékezni, múlt esztendőben, mennyire az idő’ rö
vidsége engedé , semmit sem mulasztott-el, hogy 
e’ forrás’ külseje csinosb alakot ’s a’ vendégszobák 
is kényelmesb elrendelést nyerjenek. O , hogy az 
orvoslás alatt levőknek alkalmasb enyhelyök le
gyen, az itt emelkedő domb-oldalban angol kertet 
nyittatott, mellynek némelly pontjairól a’ kilátás 
szintolly igéző , valamint Bécs alatt a’ Tivolinál. 
E’ nagylelkű főpásztortól a’ közönség teljes remén
nyel várhatja , hogy ezen fürdő körül az alkalom 
mindig tökéletesb ’s kielégítőbb leend.

Az itt emelkedni kezdő ’s egészen az erdélyi 
határig szüntelen egymásból folyó erdős hegyek alatt
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egy szilvást szemlelhetsz, melly nagy, sűrű erdő
nek tetszik 's a' csupán gabona-termő alföldnek bő
ven szolgáltat erősítő italokat. — Mindkét oldal
ról az utazó sok nevezetes, figyelmet érdemlő 
tárgyra talál. — A’ baloldalon, hol a’ szőlőhegyek 
megszűnnek, nyulik-föl az országúitól egyórányira 
Elesden felül egy magas kószál; ennek tetején áll 
magányosan ’s időrészeivel küzdve Sólyomkő vár, 
melly hajdan Bocskai’ birtokában volt ’s most om- 
ladvány-falai közt a’ bennlevő kápolna’ albolíjá- 
ban (kripta) a’ Batthyáni grófi nemzetiség’ egyik 
ágának hamvait zárja. — A’ mint Elesd és Lugos 
közt az országúton haladsz, beláthatsz túl a’ Kö
rösön, a’ jobboldalon fekvő hegyek’ sorába ’s itt 
szemedbe tűnik a’ pesterei mély barlang’ nyílt szá
ja; e’ barlang’ belső térségét, csepegő-köveit ’s 
egyéb számos nevezetességit a’ közönség még nem 
ismeri; mivel még eddig nem akadt meczenás , ki 
azokat nyomosb vizsgálat alá vétette volna. — 
Másfél órányira feljebb — a’ termékeny kakucsi 
határon keresztül — találsz egy, egyenes szeglet 
alatt emelkedő igen magas kőszirtet Vennek köze
péből látod kicsucsorodni az úgy nevezett Tündér 
Ilona’ várát. A’ kőszirt’ tövét a’Körös’ vize mélyen 
bemosván, egy boltozatot képez, melly alatt még 
a’ tutajos is csak görbedve eresztheti-le fenyüszá- 
lait ‘s imfgy e* tündérlakhoz, mellynek ablakai 
még félig fönállnak , járulni igen nehéz. — E'hez 
közel Haller János gróf, két év előtt sonkolyosi 
birtokában egy agyag bányát nyittatott, honnan 
tiszta ’s erős agyagot több üveghutába jutalmas 
áron ősznek ’s legjobb foganattal hasznainak. — 
Ila b álról Sólyomkövet elhagyod, mingyárt Nagy 
Hévnél a’ Királyhágó körül elterjedt, sok helység
ből álló báródsági nemes kerületbe lépsz. — Ha e’ 
hely’ fekvését nézed, Helvetzia’ regényes bájvidé
kit vélnéd látni; ’s ha lakosit tekinted, a’ pólus 
felé eső, orosz gyarmatokban gondolod magad. Lak
hazaik, öltözetük, életmódjuk, háztartásuk, ha 
közülük egykettőt kivészesz, mind a’ müveletlenség’ 
szomorú allapotját mutatja. Itt csak oláh nyelvet 
hallasz, a’ magyar szó ritkaság; jóllehet ezek régi 
— kivált a’ Rákóczi, Bocskai’ idejében nevezetes 
Yenther, Topay, Czibele, Nyága ’s a’ t. nemes 
családok’ (famíliák) leágazott maradéki; helysé
geik még ma is magyar neveket viselnek, mint 
Nagy-Patak, Topa, Nagy-Báród ’s a’ t. — A’ tu
dományok' jótékony világának itt nem régente

még egy sugára sem látszék. De hála a’ magyarok1 
Istenének, már itt is , mint egyéb vidékin hazánk
nak derülni kezd a’ csinosodás’ hajnala’s a’ jósziv- 
vel haladni kívánó , egyszerű nemesség nem fut a’ 
műveltség’ világa elől. Beöthy Ödönt, ama’ lelkes 
hazafit, kinek hon’ javára czélzó törekvései ismére- 
tesek, választó a’ kerületi nemesség főkormányzó
jává, vagy lis itteni nevezet szerint főkapitányává. 
Nem említem, hogy a’ kerületi jövedelemre — melly 
ő előtte ha mi csekély volt is , látszat nélkül el
szivárgóit — milly forrásokat nyitott-meg, hanem 
csak azt hozom szóba, hogy Nagy Báródon (melly 
a’ kerületnek gyüléshelye) az iskola’ virágoztatá- 
sára milly sikerrel munkálkodott. Az 1832dik évi 
September’ közepén, kerületi gyűlés’ alkalmával 
két nap itt mulatván, épen iskolai vizsgálat tarta
ték, mellyen magam is jelen voltam. Örömmel szem
léiéin az oláh gyermekeknek az iskolai tanulmá
nyokban tett előmentöket. Az olvasásban, írásban» 
számvetésben ’s a’ régi megromlott római nyelven 
irt kézikönyvek’ magyarra fordításában, idejökhez 
képest annyira haladtak-elő, hogy többet várni tő
lük alig lehete. Maga menvén jó példával a’ tisz
telt főkapitány, elő, több egyes jóltevők’ adományit 
egyesítő ’s imígy az évenként bejövő szép pénz
summa, jutalmul a’ tanulók közt osztatik-ki. így ez 
alkalommal maga a’ kapitány több tanuló közt 
harmincz forintot, egynek pedig, ki a’ szomszédfa
luból jár ide tanulás végett ’s igen szegény sorsú , 
ruházatára szinte 30 forintot adván, öszvesen 60 
forintot osztogatott-ki ; egyszersmind arról is ren
delést teve , hogy az iskola irópapirossal valamelly 
közös pénztárból láttassék-el. jAzon egyet mindazál- 
tal sajnálnom kelle, hogy tanulók a’ hely’ nagyságá
hoz képest kevés számmal voltak. De ennek okát 
csakhamar megtudtam. E’ nemesi kerületben mind
eddig nem vala szokás a’ marhákat, lovakat, sör- 
téseket közös pásztor által őriztetni, hanem mind
egyik birtokos saját barmát a’ rengeteg erdőkbe 
összevissza gyermekivel kísértető ’s a’ főkapitány
nak azon hasznos rendeléséhez, hogy t. i. csordák, 
ménesek, nyájak állíttassanak, a’ többi nemes — 
nehéz lévén neki a’ régi balszokástól egyszerre eltá
vozni — nem elég készséggel simul. Az itteni kö
rülményeket, mennyire időm engedő, szemlélvén , 
úgy vélem , hogy az iskola csak úgy jöhet virágzó 
állapotba, ha az itteni küzbirtokosak közt letelepe
dett műveltebb uraságok , kik közül némellyek az
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iskola’ fölügyelésire megkérettek , főkapitányuk’ 
közjóra törekvő igyekezeted előmozditandják ’s a’ 
szülékét serkentő görögszertásu lelkésznek, Nagy 
István urnák, ki a’ magyar nyelv iránt igaz honfi 
szivvel buzog, nemes iparkodásiban hathatos se
gítségül leendnek. Ezt pedig annyival inkább óhajt
hatni , mivel a’ főkapitány’ törekve'se az, hogy itt 
czelt érvén, a’ kerület’ egyéb lielyse'giben is osko
lát állítson. — így leend aztán, bogy a’ mostani 
gyermekek — nem erdőkben, mint eddig, hanem 
rendes iskolákban nyervén neveltetést — idővel ha
zai nyelven áldják a’ tudatlanság’ éjködéből őket 
kiszabadító jőltevők’ hamvait; igy néhány év’ le
folytéval majd a’ báródsági nemes, e’ bájoló völgyön 
áthaladó utast magyar nyelven köszöntheti.

K. J.

BERENICE5 HAJÁNAK CSILLAGKÉPE.
Ptolomaeus Evergetes’ nője, Berenice fogadást 

tőn , hogy ékes hajfürtéit az isteneknek áldozza, 
ha őt azon szerencsére méltatják , hogy csatában 
küzdő férjét viszont meglássa. Ptolomaeus szeren
csésen visszajött ‘s Berenice valóban el is küldöt
te ékes hajfürtéit ama’ templomba, mellyet Cy
prus szigetén Philadelphus az ő nőjének Arsinoenak 
szentelt. Nem sokára e’ történet után a’ haj ele
nyészett és Evergetes szörnyen boszonkodott a’ vi- 
gyáztalan papokra , kik azt elveszni hagyák. Co- 
non azonban, egy hajlékony udvarnok (Höfling) és 
e’ mellett igen tapasztalt csillagvizsgáló kimenté 
őket, a’ fejdelemnek két csillagot mutatván az 
égen, közel az oroszlán-jegy farkához, mellyeket 
még eddig az értetlenebbek nem vettek észre, — 
’s azt állitá, hogy a’ királyné’ haja az égbe téte- 
ték által ’s most ezen csillagképet ábrázolja. A’ 
fejdelemnek tetszett e’, nőjének hízelkedő hazug
ság, a’ papok felszabadultak a’ vád alól; Callima
chus pedig énekben zenge dicséreteket a’ királyné’ 
csillagokká változott hajfürtinek. Conon’ hazugsá
ga halhatlanitá a’ királyné’ haját, mert azon csil
lagokat még ma is „Berenice’ hajának“ nevezik, 
noha rajtok a’ hajnak legkisebb hasonlatosságát 
sem láthatni.

A5 TÖRÖKÖK5 CHARAKTERE.
Midőn Nadir Shak az ő persa katonáit a’ törö

kök ellen tüzelő , többek közt irnígy szólott: „Ne 
féljetek ezen emberektől , mert az Isten őket csak 
két kézzel ajándékozta-meg ; egyikkel tekercses

sipkájokat, azaz gucsmájokat, másikkal a’ bugyogót 
kell fogniok ’s ha még egy harmadik is volna, az
zal bizonyosan pipájokat tartanák — ’s igy kard
fogásra nincs kezök.“ — Badics István.

A5 FÖSVÉNY MEGGYÓGYUL.
A’ közép korban élt Florenczben bizonyos Gri

maldi Hernius nevű polgár, akoron a’ legdúsabb 
ember, de egyszer’smind a’ legnagyobb fukar is, 
ki Olaszországban találkozott. Történt egykor, hogy 
valamellyik polgártársát — egy értelmes és sokat 
utazott férfit — az általa építetett szép háznak te
remébe vezette, annak tanácsával akarván élni, a’ 
terem’ kiékcsítése körül. „Ugyan nem tudna-e Ke
gyed— úgymond — ki annyit látott a* világon, ne
kem valami isméretlcn ’s még soha nem látott uj 
tárgyat megnevezni, mellyet én e’ szobában festet
hetnék?“ — „sok újságot ugyan — feleié a' vendég
— épen nem mondhatok Kegyednek; azonban egy 
valamit mégis tudnék, a’ mit véleményem szerint 
Kegyed még soha sem látott“ — Kiváncsi leven meg
tudni, mi volna az, szóla tüstént Hernius: „Csak 
hamar kérem, mondja-meg Kegyed, mi lehet az!“
— „Föstesse bele Kegyed — úgymond a’ vendég —
a’ b ő k e z ű s é g  istennéjét“ — E’ csúfon egész bel
sejében megszégyenült Hernius 's lángoló arcczal 
válaszolt: „Igen is, mától fogva bele festetem azt 
is, úgy hogy se Kegyed se más méltó okkal ne 
mondhassa, hogy én azon Istennét nem láttam ’s 
nem ismértem.“ ’S valóban e’ nap óta mind szives- 
kedésben mind adakozásban minden polgártársát 
megelőzni törekedett. Mi pedig a’krónikából e’ tör
téneti vonást ide jegyeztük, megakarván a’ világ’ 
fijainak mutatni, hogy a’ fukarságnak is van me- 
tamorphosisa; az az: hogy a’ megtérés e’ különös 
nemében is találkozik, ha nem több, legalább egyet
len egy példa! N.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Angliában lSlütől 1829ig 45,387,423 font ster

ling értékű aranypénz ’s 9,149,411 font st. ezüst
pénz veretett; öszveleg tehát 54 millió 536 ezer 
834 font sterl. érték. (545,300,000 peng. for.)

A’ párisi börtönökre fordított költség 1832ben 
tesz 1,086,941 francot. E’ sommában a’ foglyok’ 
temetése 2000 franc-kai van számítva. Egy uj bör
tön , melly az adósak’ részére a’ Clichy utczában 
épiile, 1,112,202 francba került.
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Egy orvos Lyonban Pythagoras’ tábláját vagy 

is az e g y s z e r - e g y e t  a’ gyermekek’ végett, 
kiknek nehéz volt azt könyvnélkül megtanulni, 
musikára tévé "s most azt minden gyermek kön
nyen ’s jó kedvvel é n e k l i .

1833ban jan. lsőjétől apr. őkeig ’s igy egy év
negyed alatt Anglia-, Scotzia’s Irlandban 6,948,205 
galloné (mintegy 463,890 bécsi akó) szeszes ital 
fogyasztatott. Valóban iszonyú mennyiség ! A’ mér
tékletességre ügyelő társaságok , mint látszik , 
niég eddig kevés sikerrel dolgoztak, itt legalább ’s 
nálunk ? —

Nagybrittanniából 1832ki jan. őkétől egész 
1833Li jan. 5keig 703,153 font komló szállittaték 
hajókon külföldre. —

Ö T L E T E K .
Ha nálunk a’ honszeretet’ szent tüze csak pis

log, el-elalszik ’s csak itt amott vet lobbot, egyik 
fő oka az, mivel szépeink közt kevés a’ Vestaszüz, 
ki azt fölélessze , táplálja ’s fentartsa.“

Nero egykor, valamint Titus és Trajanus „pa
ter patriae44 nevet viselt. Nincs gyávább ember, 
mint kit üreshang, hiú fény és czim indíthat bó
kolásra.

Ha a’ szép nembelieket már csak ugyan vi
rághoz kell hasonlítanom, valljon mellyikhez ha
sonlítsam , midőn mindegyik legalább is egy külön 
kertészt kíván ?

Ha a’ kutya Ítélettel, vagy is inkább j ó z a n  
ítélettel bírna: akkor bizonyosan nem minden újat, 
nem minden, előtte ismeretlent, hanem csak az 
igazán gonoszt ugatná-meg.

F....ta Károly.

A N E K D O T Á K .
F áy  csepp.  A’ szárnyasok gyűlést tártának. 

— A’ bagoly csak pitymallatkor ’s esthajnalban 
jelent-meg a’ gyűlésen, nappalra pedig homályos 
tornyába vonultán veszteglett ’s csak a’ harangok’ 
gyakori kondulása okozá azt, hogy néha néha fel
riadva tekintsen körül a’ homályos világosságban.

Bizonyos utas dohányábul kifogyván „megállj 
Pista! — mondá kocsisának — menj, hozz azon ab
lak-ajtós boltból két garas áru dohányt.“ Gyorsan 
leugrik Pista az ülésből, ura’ parancsát teljesitni, 
bemegy a’dohányos-bolt melletti, szinte ablakajtós 
kávéházba ’s nagy hühó\al kéri a’ dohányt. Miután 
egy dévaj uracs, dákóval néhányat vállai közé vont

Pistának, magába fojtott méreggel kijő, dörmögve 
kullog vissza a’ kocsihoz. „No uram — úgy mond — 
még így nem jártam, mióta Kilitiben lakom.“ — 
„Hogy, hogy?“ — „Hm! nem árulnak ott do
hányt, hanem egy fecskefarku mándlis ur ugyan
csak vállaim közé szedett ám; de hiszen csak fog- 
hatnám-meg őkéimét a’ gyepen — !“ Endrefy.

Egy falusi csizmadia gondolkozólag folytatá 
mesterségét a’ tőke mellett ’s huzamos csöndesség 
után így szól fonalat sodró feleségéhez: „Hej 
Sári! megint tettem ám az átkozott lutriba; de 
ha nyerek, valamennyi rámáim kipalléroztatom, 
mindennap csak egy óráig varrók komótzio végett; 
műhelyemet szálának hivatom, Peti inas expeditor 
lesz , mindennap háromszor gombócznak kell lenni, 
’s két pint bornak.“ „Én pedig — bele szól fele
sége — Nagyasszonykának hivatom majd magamat, 
reggel kávét iszom ’s hét koz nap is selyem viga- 
nóban járok“ — „Hohó ! —• felkiált a’ férj — úgy 
nekem ismét több gondom volna , mert selyem vi- 
ganódat hogy lábszijammal be ne szurkoljam, czif- 
ra korbácsot kellene vennem szíjgyártó sógrom- 
tól. «

Egy szegény , egyszersmind tudatlan nemes
ember perében járván T. S. midőn amaz mélyebben 
tekintett volna a’ kancsó fenekére, prókátorát kö
vetkező módon akará az ügy igazsága felől megyőz- 
ni: / ,Nézze-meg csak tekintetes uram jől a’ genea
lógiát, ha Gazsi öregapámnak László unokája volt, 
az az én — akkor az én öcsém Tóbis, öregapám
mal erős sógorságban nem lehetett; ’s igy lehe
tetlen az i s , hogy Borcsa hugoni Nagy anyámnak 
testvére lett volna, mert jól tudom, Nagyanyám 
hús - hagyó kedden született, Borcsa húgom pedig 
Gergelynap körül, Isten ne vegye rósz néven egy
szerre a’ mi szamárcsikónkkal.“

Okolictányi Vendel.

R E J T E T T S Z Ó .
Fő három — vég kettejére

Hányszor ült-fel ’s Hunnia 
Míg jutott zsarnok kezére,

Mennyit kelle vinia?. —
De szabad már tőle földünk!
Egésszel időt se töltünk.

Sört vés, tehén járja már —
Járja bízvást, semmi kár. —

Páli.

A’ S7dik számbeli rejtettszó: K o p o r só .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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I V Ó - D A L.
Tölts galambom, szeszes bort, 
Érmelléki Bakatort!
Vígan iszik váltság-vért 
A’ Magyar hazájáért.
Dagad keblem , mosolyg szám, 
Midőn mondom : „élj Hazám I“

Áldás szállja honunkat,
’S köz jóra szándékunkat; 
Sorsunk az Eg emelje,
Nagy tökélyre nevelje — 
Szerencse úgy vezessen,
Hogy köz áldás kövessen! —

Tölts galambom , szeszes bort, 
Érmelléki Bakatort!
Minden jóért örömmel 
Hajt a’ Magyar pohárt fel. 
Mosolyg szám , ver kebelem , 
Ha jókért a’ bort nyelem.

Éljen az állhatatos 
’S a’ jóban indúlatos ;
Éljen a’ szép egy esség,
Jók között a’ békesség; — 
Éljen a’ köz értelem ,
Köz akarat, köz szellem !

Tölts galambom, eczetet, 
Mellytől a’ száj szikrát vet; 
Minden hitvány’ daczára, 
Minden rosznak torára!
Epés szám, forr kebelem,
Ha rosszért a’ bort nyelem.

Vesszen-el az irigy szív;
Melly a' jóbul mérget szív ! 
Pusztuljon a’ változó,
Jóban ingó ’s habozó ; 
Vesszen-el a’ tettetés,
Sorsa legyen megvetés!

Tölts galambom! poharat,
Nem adsz úgy é kosarat ?
Élj en a’ lángszerelem,
Az őszinte érzelem,
Éljen az igaz hűség,
Melly keblűnkben kölcsön ég!

Tölts galambom! poharat,
Nem adsz úgy e kosarat ?

Adj hát csókot galambom,
Az áldomást megadom!
Éljen a’ csók — édes csók 
’S a’ hű szívvel azt adók!

Gr. Teleki Domokot.

D I A D A L - K A P U K .
A’ diadalkapuk (Triumphbögen) ollynemü épit- 

vények valónak a’ Rómaiaknál, mellyeket ők had- 
vezéreik’ visszatértivei valamelly szerencsés háború 
után tiszteletül állitottak-fel. E’ nagy tiszteletre, 
e’ fe'nyes megkülönböztetésre azonban csak dicta- 
torok, consulok, praetorok, szóval: a’ romai had
sereg’ veze'rei tarthattak számot, kik szabad nem
zeteket hóditván-meg, az által nagy szolgálatokat 
tettek az országnak ’s a’ romai határt uj tarto
mányok által megnagyították ’s ve'gre a’ csatate'ren 
az ellenségből legalább 5000 embert ejtettek-el. A’ 
hadveze'r ezen győzedelmi pompánál aranyozott ko
csiban ült, mellybe négy fejér ló vala fogva. 
Ruházatát a’ Capitoliumból hozák; ebből a’ felső 
ruha el volt borítva arannyal, az alsó pedig pál- 
mázva, fején borostyán-koszorú ’s elefántcsont- 
pálcza kezében. — A’ hadvezér a’ diadalkapun ’s az 
egész városon keresztülkocsizván, végre a’ nép’ 
hangos és folyvást tartó örömkiáltozási közt a’ Ca- 
pitoliumhoz érkezett’s a’ Jupiter’ templomába ment 
hálaáldozatát megtenni. Elől a’ lictorok (poroszlók), 
tanácsbeliek, senatorok mentek , ezeket követék 
az alakosok (Gaukler) ’s a’ trombitás-kar; azután 
a’ felezifrázott áldozatbarmokat, a’ meghódított 
tartományok’ ’s városok’ tájképeit, a’ győzedel
mesnek ajándékozott koronákat, a’ zsákmányul 
esett különféle fegyvereket, kocsikat, arany, ezüst 
*s ércz-kincseket vivék; azután jövének a’ meghú- 
dult fejdelmek, vagy hadvezérek az ő családjaik
k a l’s a’ hadifoglyokkal együtt. — Ezeket követé a’ 
diadalmas hős, az ő számos kísérőivel, rokonival 
’s barátival. Az ünnepélyes menetet bérekeszté a’ 
csatarendben felállított hadisereg.

Ama’ számos diadalmi kapu közül, mellyeket 
a’ római nép a’ Caesarok- ’s hadivezéreknek tisz
teletül em elt, következők érdemlenek említést: 
1.) S e p t i m i n s  S e v e r u s ’ d i a d a l k a p u j a .

*
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iiiellyet a' római senatus e’ császárnak tiszteletül, 
a’ Parth usokon vett győzedelem után, állitott-fel ’s 
melly emlék csaknem sértelen épségben maradt re
ánk, késő utókra. E’ kapu fejér márványból ké
szült ’s három nyilassal bír, mellyek közül a’ kö
zépső legszélesb. E\ nyilasok’ szélessége a’ magas
sághoz képest nem áll kellő idomzatban ’s a’ kö
zépső nagy lévén, a’ másik kettővel nincs legkisebb 
egyenmértékben. Azon művész , ki e’ diadalkaput 
aikotá ’s létre hozá, jó műpéldányokat használt 
ugyan, de nem birt azon művészi tehetséggel, hogy 
azokból valami szép egészet teremtsen. 2.) T ra
j á n ’ d i a dal  kap úja.  Miután Traján legyőző 
Dáczia’ népét, ez országot római tartománnyá vál
toztatta ’s ennek több városában templomokat, 
színházakat ’s más jeles épületeket hozatott létre; 
még magok a’ rómaiak is alapítottak ott néhány 
várost, például: Alpiát, Augus<át, Salinac-ot ’s 
a’ t. A’ római tanács Trajánnak diadalkaput emelt 
’s ő ezen kitüntetésben több más helyen is részesült, 
j). o. Beneventben ’s Anconában , hol a’ esászár a’ 
kikötőhelyet megujíltatá. E’ nevezett emlék jelen
leg Konstantin’ diadalkapujának is hivatik’s három 
alt járása vagy nyilása van, mellyek közül a’ kö
zépső legnagyobb. A’ bolttömeg előtt minden ol
dalról négy korinthi oszlop diszelg, mellyek’ mind
egyikén homor-véseteket szemlélhetni. — 3.) A 
b e n e v e n t i  d i a d a l k a p u .  Ez Trajánnak, a‘ 
parthusi had’ kezdetekor, hasonló czélból állítta
tott. E’ kapu egyes bolthajlásokbul áll, mellyek’ 
általmérője 20, magassága pedig 35 lábat (palmo) 
tesz. A’ gerendázatot (Gebälk) minden oldalon 
két homor-vésetü oszlop tartja , melly egyesített 
talapon all ’s rajta felírás van. Az oszlopok’s hom
lokzat (Fries) közti tért félmagaslatu alakok dí
szítik, mellyek a’ dácziai hadra mutatnak. E’ kapu 
az idő1 rombolásitól keveset szenvedvén , jelenleg 
városkapu gyanánt szolgál ’s ,,porta aurea44 nevet 
visel. — 4.) Az a n c o n  ai  d i a d a l k a p u .  Ez 
Trajannak ’s Plotina nőjének ’s Martiana húgának 
nilittaték tiszteletül. Nyilasa csak egy van ’s ko- 
rinthi oszlopokkal díszes , mellyek talapokon áll
nak ’s a’ gerendazaton kívül még félemeletet (At- 
tik) tartanak. Az ő fölösleges számú díszesitvényi- 
ból, úgymint szobrokból, gyözedelmi jelképekből 
(Trophäen) érczelegyből (bronce) , végre a’ kőbe 
kimetszett félmagaslatu alakok’ számából csupán 
az utóbbiak maradtak reánk. — 5.) T i t u s ’ d i a 

d a l k a p u j a .  Ezen emléket Titusnak ’s atyjának 
Yespasiánnak állitak a’ Rómaiak tiszteletjelül, és 
pedig Jeruzalem’ bevétele ’s meghódoltatasa után. 
Ez épitvénynek csupán egy nyilása van, mellyet 
két harmadrész emeleti! római oszlopok díszesítnek. 
Ezen emléken láthatni legelőszer az úgynevezett 
római oszlopfejezctet egész tökélyében , magassága 
egyenlő a* korinthi oszlopfejezettel ’s két sor le- 
velzetből áll,  mellynek szögein a’ nagy, jóniai 
kanyarok (Voluten) mutatkoznak. Az oszlopokon 
völgyezetek vannak, mellyek számos tagból állnak 
magas talapokon. A’ gerendázat’ magassága, melly 
szakadékosan egyik oszloptól másikhoz járul, az 
oszlopnak egy negyedrészét teszi. Az egész epület 
pompás ékesítvényekkel gazdag, jelesül szép a’ 
gerendázat’ ’s a’ bolihajlás’ belső része, melly 
félmagaslatu alakokkal van díszítve ’s közülök egyik 
Titusnak diadalmát, másika pedig a’ jeruzalemi 
templomból vett zsákmányt jelenti. A’ zárkő’ éke- 
sítése különös módot mutat, t. i. álló alakot, melly 
egy a’ zárköven kiugró lombon nyugszik. A’ dísze
st vények jók ’s a'z imént nevezett félmagaslatu 
alakok a’ hajdankor’ legjelesbei közé tartoznak; a’ 
homlokzaton feltűnő müvek azonban ezekkel korán 
sem mérkőzhetnek.

A’ jelen időben is épülnek még néha diadalka
puk, mindazáltal csak ideig óráig tartandó ünnep
léseknél szokás azokat használni, ’s e’ végre csak 
fábul, deszkábul, léczből szerkesztetnek össze; 
készíttetésüknél azonban a’ régiek’ Ízletes, szép ta
lálmányit vehetni mustraképül.

Nóták Dániel archite l /u t .

K É T  G E R J E D E L E M .
Véres háborií dühöngött néhány év óta az ausz

triai és franczia birodalmak közt. T o r n a y  ezredes 
igen fájlalá, hogy abban részt nem vehetett, mert 
immár szinte nyolcz év múlt vala e l, hogy lelépett 
hősi pályájárul. Gyönge korától fogva katona, még 
a’ porosz háborúban aratott dicsfüzért homlokára. 
Most két részre osztá napi foglalatosságit: dicső 
tetteinek álmában ringatta magát ’s unokaleánya’ 
nevelésire ügyelt-föl, ki is vele, a’ zajgó világtértői 
elszakadva, magányos birtokában csöndesen lakott 
a’ Tisza’ partjain , néhány órányira Tokaj fölött. 
Az ősz bajnok nemcsak tanítója volt, de vigaszta
lója is a’ gyöngéd hölgynek, ki most épen azon 
életkort éré-el, midőn t. i. a’ szívet édes sejtések száll- 
ják-meg ’s imígy első érzelmiben Ömledez. ÍSze-
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relines volt ő 's már el is jegyezve. Az összekelés’ 
napja csupán azon körülménytől függött, hogy vőle
génye , egy fiatal tiszt, a’ táborból haza térjen.

Egy estve a’ folyam’ partjain járdáiván — lát
tak egy sajkát, melly könnyű szellőktől ingatva, 
úszott alá. Benne fürge lánykák ’s virgoncz ura
csok ültek. A’ parti echo egy guitarre’ zengzetit 
’s egy szózat’ bájhangjait játsza-vissza. A’ fiatal 
kis sereg szelid románczokat énekle.

Az ősz ezredes csak a’ bodor füstöt nézegető, 
melly tajték pipájából barnán fölfelé keringett. De 
nevendéke? az tündéri álmokba merült. Sajkászok 
és sajkásznék a’ szép ,,alkonyi dalt“ éneklék vala 
Külcseytől ’s a’ „Honvágyat“ ; és a’ gyöngéd le
ányzó , ki szellemkönnyü elmével Olaszország’ 
partjain röpdezett, hatalmas gerjedelmet érze lel
kében. Szemeiből az érzésnek két harmatgyöngye 
csöppent az agg bácsi’ kezeire. „N o, mi baj gyer
mekem ? — kérdé az öreg bajnok — olly gyönge, 
olly lágy é a’ te szived , hogy már illy énekre is 
megindul?“ ’S felkaczagván, játszi gúnyszesszel 
vegyité intéseit.

Csend lön egy pillanatig. Csakhamar egy má
sik sajka is közelgett. Rajta lakosok valónak a’ 
megyéből. Úgy tetszett, mintha fegyverek zörög
nének. Az echo olly csengést játszott vissza, mii
lyen az egymásba ütköző érczekből szokott támad
ni. Holdsugár villan egyszerre a’ csolnakra ’s a’ 
Zemplény varmegyei zászló tűnik-elő. Férfiashadi 
dal hallatszik sip ’s trombitaszó között:

Jön a’ Francz nagy epésekkel,
Rajta tehát ti vite'z Magyarok!

„Mi baj, édes bácsikám ? hiszen sir, kezem 
érzi, hogy könnyei forrók . . . hát olly lágy szive 
van bácsinak, egy kis énekre is megindul?“ kérdi 
gunyolólag a’ kis leány. — „Nem ériek az — vá
laszol az agg vitéz — az nép’szava, az nemzeti 
szeretet’ hangja. Sírj örömedben gyermekem, sirj, 
midőn hallod az alkonyi dalt. Az asszonyok érteni 
fogják gerjedelmid’ — ’s az öreg katonák érteni az 
enyimet.

’8 az első sajkában a’ kedves vőlegény vala, 
ki táborból hazatért; a’ másikban pedig a’ fölkelt 
seregből néhány tiszt jött az ezredeshez — keresni 
egy vezért, ki képes legyen a’ zemplényi neme
sekkel a’ dicsőség’ pályáját folytatni.

Keszthely Emészt.

R H IN 0  C E R 0 S - V A D Á S Z A T.
Két angol, egyideig Sagor’ szigetén (V' Hinduk’ 

hires zarándokhelyén , Hugli folyam mellett) tar
tózkodván , hallották, hogy egy rhinoceros (szarv- 
orrú állat) majd minden éjjel kijő a’ folyamból ’s 
egy kis tóhoz megy ; azért tehát elhatározók, hogy 
az állatot, mint vadászok, puskatüz közéveszik. 
E’ czélra magoknak egy fán a’ tó’ közelében sá
tort építettek, hol következett éjjel a’ rhinocerost 
bevárák. Sötét volt az est ’s a’ vad mintegy 8 óra 
felé azon fa alá érkezett, hol a’ vadászok való
nak , kik most két puskát sütőnek reá. Az állat 
eleinte kissé megrezzent, de nem távozott-el. Egy 
második töltés nagyobb hatással láíszék bírni, 
mert hirtelen megfordult ’s tova lődörgött. Nyolca 
golyó lövetett-ki a’ rhinocerosra , de ő azokat olly 
kevéssé vette-föl, mint valam Ily bab- vagy borsó
szemet. Mintegy tiz perczenet múlva visszatért ’s 
az egyik angol még egyszer reá lő tt ; de puska
csője most megszakadt, két úját öszvezúzta ’s va
dásztársát is megsebzé ’s imígy kénytelenek való
nak a’ vadászatot abban hagyni. Miután az egyik 
vadásznak sebes keze meggyógyult, azaz: másfél 
hónappal későbben, eltökélék magokban, hogy még 
egyszer szerencsét próbálnak, de most erősebb 
fegyverrel iáták-el magokat. Két álgyu, melly 
gyomrába hat fontos gömböt vett föl, találkozók 
a’ szigeten, ezek megtöltettek ’s azon helyen, ho
vá a’ rhinoceros megjelenni szokott, állittatának- 
fel. Erre a’ vadászok april’ 6kán estve újólag a' 
fán foglaltának helyet. Épen elkészültek a’ lövés
re , midőn a’ bozótos sűrűben egy tigris felszökött 
’s ez egész éjszakán által a’ fa körül csapongott a’ 
nélkül, hogy lövés alá jött volna. Ezen ’s másik 
éjszakán folyvást várók a’ rhinocerost, de siker 
nélkül. Végre a’ harmadik éjszakán, tíz óra felé 
csakugyan előtűnt. Az egyik angol leugrott a’ fá
ról ’s az álgyu mellé állt; de a’ vadállat őt észre- 
vevé ’s elfutott. Egy óra múlva ismét visszatért ’s 
épen az álgyu’ torkával szemközt. Midőn a’ vadász 
a’ tüzes kanótot fölvevő, hogy az álgyut elsüsse, 
a’ rhinoceros meg akaró rohanni, de az álgyu dör
dült ’s az öldöklő gömb feléje szállt. Irtóztatón bő- 
dült-el a’ sújtott vad , mintegy tizenöt lépésre fu
tott még ’s ekkor földre omlott. Az állat 12 láb- 
nyi hosszú vol t ,  7 lábnyi magas ’s 13 lábnyi, ált- 
mérőben. A’ korábbi golyók közül sok, egészen
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húsába rontott-be; midőn felbonták, az óngolyók’ 
egyiket az állat’ gyomrában lelek. Egy birmán- 
hajő érkezett e'pen a’ szigetbe ’s ennek ne'pe tüzes 
falánksággal töltözött a’ jeles áldozat’ húsából.

A’ KUTYA MINT SYMBOLUM.
A’ kutya mint hűség’ jelentve'nye (symbolu- 

ma) ’s mint ajtó-őr az e'gen is feltaláltatik a’ kutya 
nevű csillagzatban. Mellynek nyomait ha keressük, 
tehát aráb-rabbis regényekbe jutunk. A’ Rabbik t.i. 
annak eredetét így adjak elő : Midőn az ur Isten 
Adámot a’ paradicsomból kiűzte, emez nagy esen- 
gőn maga körül nézett ’s még egyszer megtekin
tette mindazon dicsőségeket, mellyektől most el
szakadnia kellett. Még az állatok is bánatosan áll
tak az ember körül, látván urokat költözködni. 
Az ur’ angyala szánakodólag Adómhoz fordulván , 
monda: „Valóban, neked fájdalmasan eshetik, el
veszteni mindezeket; de egy kísérőt még is adok 
és hagyok melléd.“ És oda szólító a’ kutyát. — 
Ez idő óta a’ kutyát minden égaljban ’s minden 
helyütt feltalálhatni, és pedig mindenkor az em
bernek őrizetére rendelve. Annak lakház-ajtaján 
áll őrt éjszakánként, míg megvirad és szeme csak 
ekkor zárkózik szendergésre. Csillagzatját már leg
régibb időkben a’ Chaldaeusoknál látjuk; és pedig 
épen azon csillagzat, melly a’ csirkázó nappalt 
hirdeti és nem megy alá, míglen a’nap meg nem jele
nik,— a’ kutyacsillag. — Az elemes vallás szerint, 
ugyan őneki van általadra az őrizet a’ mennyek
nek kapuján is ; és a’ régi Persiában , midőn va- 
lamelly haldokló végét érzé közelgetni, nem volt 
szükség maga számára boldog végért imádkoznia 
(minthogy a’ hajdani Persák és Sabaeusok , azaz: 
csillag- és tűzimádók soha sem imádkoztak egyma- 
gokért, hanem mindenkor az egész népért}, csak 
egy kutyát csalogattak ágyához ’s ennek a’ hal
dokló egy darab kenyeret nyújtott’s meg volt nyu
gosztalva; — pedig annál örvendetesebben, ha a’ 
kutya azt elkapta: mert ekkor benne a’ haldokló 
a paradicsom ajtóőrjének symbolumát látta.

E .  /. V.

H O S S Z Ú  É L E T Ű  E M B E R E K .
Azon jelentéseket, mellyek a’ hosszú életű, 

emberekről, majd minden újság és folyóírásban ta
lálkoznak, örömmel szokás olvasni; talán azért, 
nőit illy példák némi reményt gerjesztenek a’

hosszú életre. — Azo ban jobbadán csak olly em
berekről találni említést, kiknek alig van más ér
demük, mint az , hogy kézi munkájok mellett, 
mértékletesen éltek. I\em nagyobb részvéttel ol- 
vasnánk-é illy példákat a' tudósakról ? illy példák 
egyszersmind annak is tanúji volnának, hogy nem
csak kézzel, hanem fejjek, ésszel ’s elmével mun
kálok is élhetnek soká. — Lássunk tehát néhány 
líjabb példát is: Kant és Wieland 80 esztendős élet
kortértek; Oeser föstész élt 82; Haydn hires han
gász 77 ; Heiniz minister is ugyanannyit, Heyne 
philologus 82, Jacobi philosophus 80, Jacobi köl- 
tész pedig 74, Klopstock 79, Gleim 83, Schröder 
70, Adelung 74, Semler 66, Blücher 78 , a’ két 
Stolberg gróf 78 és 72 éviglen. Thümmel 79, 
Goethe 80, és Kazinczynk 70en túl éltek. Csoko- 
naink azonban, Daykánk, Vitkovicsunk ’s Kisfa- 
ludynk , fájdalom ! korán hunytak-el.

Xytlrazerdahely Lőrinci.

A N E K D O T Á K .
U* mezővárosban ezelőtt néhány évvel, mi

dőn a’ helv. vallást követők’ tornyára a’ csillag 
szokás-szerinti pompával föltétetnék, a’ bámész 
sokaság közül felsohajt egy egészen kopasz, de ven
déghajjal fedett fejű ur: „Ejnye barátom uram! — 
mondván és szomszédja’ kezét érintvén — higye-el, 
hajain’ szála is feláll, olly szörnyű magasság ez!“ 
— „Bizony nekem is!“ — felel a’ hasonlóan mezte
len fejű ur. József.

Az ökrök mellől bakra csak most kapott Peti
nek, a’ márkitanult Pista huszár, Pesten egyet is , 
mást is mutogatott. „Nézzd ez itt a’ patika, emez 
a’ német komédikház ; nézzd itt pedig £a’ módi vi
aszbábokra mutatván} urfiakat ’s kisasszonyokat 
árulnak.44 — „Ejnye te, ha urunk tudná, mingyárt 
venne44 monda Peti bámész csodálattal. „Minek te  
bohó?“ — „Hát nem tudod, te tökkolop, hogy se 
fia se lánya?44 Endrefy.

R E J T E T T 8 Z Ó .
Kettője nyiijtva terül ’s majd kéz, majd köntös. E z e k b e n  

Bár lehet illy több is ,  kedvelik asszonyaink.
Hárma is igy megnyíljtva terül’s nincs nélküle állat, 

Hogyha fejét metszed, végire nem jut az ész.
Zöld növevény az egész, de szakács nem főzi. Elégszer 

Néked is, oh nagy Bölcs, — életet olta leve!
fí—r—y Gyöngyösről.

A’ 70dik szám beli rejtettszó : T arló .

Szerkezteti He I me ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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81 szám P est, October’ 9dikén 1833.

B Ú C S Ú - D A L .

M in t  l e n g e  i e V  ö le b e n

L e h u n y t  n a p ’ a l k o n y á n ,

K e d v e s  ! k i s í r t  s / .e n ie m b e n  

K ö n y  r e n g  a ’ k^j u tá n  ;

A h !  h a g y d  fe lá d  o m o ln i  

E ’ b ú c s u - k ö n n y e k e t ,

H a  d ú lt  k e b le m ’ b o r ú i

E l f o j t j á k  s z ív e m e t .  —

M á s k o r  m i k é j m e r e n g n i  

H ó k e b l e d ’ é d e n á n ,

M i ^ g i  k áj p ih e g n i
L á n g - a j k i d ’ i h l e t é n :

’S  a h  ! m o s t  h id e g  k e b e l le l  

O m o ls z  k a r o m  k ö z é ,

*S c s ó k o d  f a g y o s  s z e l l e t t e l  

L e n g  a j k a im  f e l é !

M ik o r  s z á n  é j j e l é b e  

E ’ s z í v  s ó h a j t a n i  

’S  v i s z o n l á t á s ’ k é j é b e  

M e n ü r e  r in g a n i ?  —

„ H a  m a jd  m in t  r é t ’ ö lé b e n  

K o r á n y i  h a r m a t o k ,

K e d v e s ! k i s í r t  s z e m e m b e n  

Ö r ö m k ö n y ú  r a g y o g ! “

T. M.

U T A Z Á S I  L E V É L  T Ö l l  E D É K .

B u d a p e s t .  J u n . I S k á n  1 8 3 3 .

Végre itt vagyok , Barátom! egy évtized’ el- 
folyta után ismét; — itt vagyok e’ néhányezer 
szerencsés születésűre nézve áldott ’s azért édes 
haza’ fővárosában. — Buda — egykor királyink’ 
lakhelye — sötét fellegek’ árnyéklati alul már 
messze távolban tűnt elő. A’ Duna , sűrű ködfátyol 
alatt mintegy osontva hömpölygett aláfelé azon 
partok közt, mellyeken a’ lakosság a’ folyam’ kár
tékony erejétől tart inkább, mintsem hatalmas ár
jait áldaná ’s Rómaként egy jóltevőnek alakjában 
képzelve azt tisztelhetné. Az egy gőzhajó — a’ 
műveltebb emberi ész’ ’s buzgóbb szorgalom’ talál
mányinak szép remeke — inelly rajta küzdve 's 
mégis olly könnyeden, épen ekkor végzé Zimony- 
ból visszatértével egyik pályafutását, Salvator 
Kosa’ tájékzatit juftatá eszembe, hol egy magá
nyos vándor, vagy élő lény valami különös érzést

okoz a’ néző’ szivében ; mellyet azonban csak az 
ismer, kinek keblét elégületlenség tölti ’s fél, mi
helyt az életnek csak annyi jeleit veheti észre ma
ga körül, mennyit egy pillanat elragadhat ’s meg 
is semmisíthet. Pestnek továbbá csuda gyorsaság
gal — kunyhók ’s mindenfelől szegénység’ köze
pette, pazar bőséget mutatólag — létrejött fényes 
épületei : a’ roppant Ludovicea várandó sikerrel; 
a’ ritka szépségű színház mint idegen musák’ ál
landó hajléka; a’ pompás börse, az ékes kávéhá
zak , számos idegen újság közt egykét magyar hir
e's havilapokkal; a’ rakott műtárak, külkészitvé- 
nyekkel ’s a’ könyvárusboltok, hol a’ magyar mun
kák apparent rari in gurgite vasto ; a’ nagy és dús 
tudományi egyetem' holt latin nyelve ’s népnevelő 
intézetink’ szegénységük mellett; a’ két testvérvá
ros’ egybekapcsoltatása , egy romlékony ’s a’ téli 
zivatarok elől gólyaként el-elvándorgó fahíd által; 
a’ magyarodás’ hatalmas terjedése ’s gyarapodása’ 
jelei itt is, mint egész honszerte, néhány uteza- 
szög’ ’s bolt’ magyar fülirásival — ’s több e’féle, 
mingyárt első tekintetre föltűnök. Mindezek lelke- 
met andalgásiból a’ csak most odahagyott vidékről 
— mellynek emlékezete főtt töltvén-el életem’ leg
szebb éveit) előttem mindig kedves leend — kiszó- 
litották ugyan, de a’ változaton óhajtásnál nem 
nyerék egyebet.

Utazásom, melly, Temesvárról Budára, öt 
napig tartott, mingyárt Szegeden innét kezdve a’ 
végtelen homokpusztákon keresztül — hol most egy
két helység , postaállás ’s kétes-hirü tanyákon ki- 
\ ül semmi vonzatost , semmi táplálót nem talál az 
emberi szem, — unalmas és alvásra kénytő vala ’s 
elhitető velem, hogy az ájtatos Moslem , ki éltében 
egyszer a’ nagy próféta’ koporsóját — nálunk is 
divatozó bucsukép Meccában meglátogatja, kebe
lében méltán érdemel helyet. A ’ földművelési szor
galomnak csak ittott vehetem észre némelly nyo
mait; a’ legelők, kopár tarmezők gyanánt, sár
gulták ’s a’ pásztori életről itt, hol egy fa , egy 
bokor, egy csörgedező forrás sincs, melly enyhí
vei kínálkoznék , bájos idyllek’ írására a’ költés/t 
csak egy tárgy sem ébreszti. A’ puszták — kiveréu



322

ott,  hol a’ termeszei e’ ke'pben is edent alkotott
— alkalmasint sok más honban is illy tekintetük ; 
de mindenütt csalhatlan jeleit láthatni valamelly 
hijánynak. Parlag e's műveltség egészen ellenkező 
Itítezetü dolgok. Számtalan nyom vágott keresztül 
kasul egymásba; az útmutatásra szolgáló oszlopfák 
pedig még csak elvetendő magban létezhetnek. Egy 
egész nap folyt le , a’ nélkül, hogy emberi lélek
kel találkoztam volna. Kétség támadt bennem, ’s 
kérdem kocsisomtól: ha valljon nem tévedtiink-é 
el ? mert nehéz vala hinnem, hogy a’ szép ország
nak fővárosába vezető nagy ut illy élénktelen , 
illy holt lehessen. ’S még is találkoznak , kivált 
ide-izlelt külföldiek, kik a’ kereskedés’ dolgában, 
virágzó hazájokat vevén mintául, utaink ellen ki
kelnek ’s a’ népet tunyaságról vádolják, másokat 
pedig e’ tekintetben elég méltatlamíl gondatlanság
ról ; mintha egykét utas ’s a’ gyors — vagy is in
kább mivel lassú döczögeseit éjjel is folytatja — 
szorgalmas szekérnek évenként néhányszori utazása 
mcgérdemlené azon munkát és költséget, mellybe 
itt e’ néptelen ’s építési szerekben (homokon kívül} 
szükséget szenvedő vidéken az utak kerülnének.
— Várni kell tehát, de benn buzgó ügyekezettel, 
míg a’ kereskedés — elhárittatván akadályai —ná
lunk is, fölelevenül ; mert mindennek, a’ mi idő 
előtt, vagy nem maga rendén jő létre, bármi fény 
’s lárma előzze is meg honi szokásként feltüntét, 
sikere kevés ’s álladalma — ha velünk kölcsönös 
viszonyokon épül (mint p. o. a’ Pesten állítandó 
játékszín volna} tartós nem lehet. Bizonyítják ezt 
több nemű volt és létező intézetink, mellyckből 
sokan törhetlen nyakassággal honunk’ hátramarad- 
tát nemcsak tagadják, sőt inkább előmenetét — 
nem figyelvén arra, hogy eszköz csak czélirányos 
használtatása által él ’s hozhat kívánt sikert — 
pirulás nélkül énekelgetik.

F.... la K á ro ly .

M A R K O  H O Z Z A K  1

Máskép B o t  z á r i ,  a’ Németek rendszerint 
Botsárinak Írják; e’ nevezetet a’ Bocsáry, Mocsáry 
magyar család (família) is viseli ’s eredetét az 
asiai Buchariában vcszti-el, hol Bokhara város ké
sőbb Samarkand nevet kapott, honnan volt Avi
cenna is vagy más névvel Bokhari, a’ napkeleti 
helyesb kimondás szerint Boc s  á r i ,  mint azt phi- 
losophini szótáromban elő fogom adni. — Marko

Bozzari azon derék görög hősek’ sorába tartozik, 
kik a’ közelebb múlt évtized’ kezdetén, nemzeti 
függetlenségért viaskodtak ’s dicsőséges halált ke
restek ’s találtak a’ harcz’ mezején, mellyen n’ 
félhold’ szarva csorbát kapott. O maga bár suliota, 
azaz nem tiszta görögvér-szárinazat volt, de hős 
lelke vetekedett egy Epaminondás’, Leonidás’ vagy 
Zrínyi’ leikével; ’s midőn halálos sebbe esett Mis- 
solunghi alatt (1823 aug. 20kán) végszavaival is 
a’ szent ügy’ állhatatos védelmére buzdította baj
noktársait. „Örömmel halok-mpg , szeretett bajtár
sim! — ezek valának utolsó szavai — mert ha
zánk’ gyűlölt ellenén boszút vettem. Mintha már 
ez órában látnám aJ haza’ zászlóját magasan lobog
ni, mikép fut előtte a’ megrémült ellenfél; hal
dokló szemeim , boldog remény közt látják kiví
vott szabadságunkat...; azért rajta barátim! vé- 
gezzétek-be az elkezdett munkát. — Mondjátok- 
meg távollevő barátimnak , hogy hazámért a’ leg
szebb halálra mentem ’s amott fenn, dicső emléke
zetű eldődink’ körében nyugottan várom-el a' nem
zeti szabadulás’ régohajtott napját; és te kedves 
testvérem, Konstantin! vedd által kezemből becses 
fegyverem’, használd azt ellenünk’ romlására, ’s te 
vezesd ezután bajnoktársinkat a’ becsület’ és ér
dem’ pályájin!“ — Méltán gyászolta-meg szivében 
e’ Hőst egész Görögország, fejére borostyánkoszo
rút fűztek honfitársai, győzedelminek jeléül majd 
oszlopot is állitandók. Búsan futja az olvasó végig 
az uj görög szabadság’ ügyében lefolyt háború’ 
történeteit ’s vérzik szíve az elkövetett undoksá- 
gok’ hallatára; de a’ gyáva lelkek’ tettei mellett 
említeni fogja majd a’ história a’ Tordaky, Rhan- 
gos , Hyskos , Odysseus , a’ törökevő Nikitas, Ka
naris , Miauli neveket is, inellyekre egy boldogabb 
maradék büszkén fog visszaemlékezni ’s a’ thermo- 
pylaei sírverseket:
„ V á n d o r !  h a h o g y  S p á r íá b a  j ö v e n d s z , e m l í t s e d ,  h o g y  it t e n  

N y u g s z u n k  a '  t ö r v é n y ’ s z e n t  a k a r a t j a  s z e r in t  !f;

a" rég elgázolt, de viszont fölelevenült Hellenföl- 
dön magas pyrsmisokba bevésni.

K ö z l i  K á l la y  Fertncz  ,
m 4 akad. r.  Ing,

V A N  P É N Z  é s  N I N C S  P É N Z ,

( V id o r  e lm e c s a p o n g á s  S - p h - r  M ó r ic z  u t á n .)

A’‘világot kétféle emberekre szokás feloszta
ni: emberekre t. i., kiknek pénzük van ’s emberek
re, kiknek pénzök nincs. De ezen utóbbiak tulaj
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donkép nem is emberek) hanem vagy szegény,  
nyomorult ördögök , vagy angyalai a’ béketürésnek 
's lemondásnak.

Mi pen/, ’s fog e's feleség nélkül jövünk a’ vi
lágra ; ’s ismét pén/, fog és feleség nélkül hagy- 
juk-el a’ világot. Mig az embernek foga jő ’s fele
séget kap, mindenféle hideglelést, fájdalmat ’« 
görcsnyavalyát szenved; ’s ha az embernek egy
szer foga és felesége van, sokszor egész eszten- 
dőtszaka kínozzák, sőt néha kénytelen tőlük erő
vel megválni. A’ fog és feleség magoktól jőnek ’s 
ha az ember rajok különös gondot nem visel, mind
kettő i n g ó v á  lesz. De a’ pénz nem jő magától, és 
az ember sokszor kimegy a’ világból, a’ nélkül, 
hogy pénze volt volna.

Mondják , hogy a’ pénz nem jó igazán embe
rek közé! — Ez nem igaz ! Az igazi emberek nem 
jőnek pénz közé. — Ha igazi embereknél volna a’ 
pénz, akkor majd a’ pénz igazán emberek közé jőne.

Kinél van a’ pénz ? — A’ gazdag embereknél! 
De épen itt a’ bökkenő ! Ha egyszer szegény em
bereknél volna a’ pénz, akkor fognók majd látni, 
hogy egy gazdag liczkó milly nyomorult ördög. Nem 
mesterség gazdagnak lenni, ha az embernek sok 
pénze van,  és nem különös érdem szegénynek len
ni , ha az embernek pénze nincs.

Mi a’ pénz? A’ p é n z  olly érezdarab, mel
lyel az úristen bizonyos embereket megterhel, 
hogy teremtett országában egészen el ne vessze
nek; így szokott egy gondos házigazda bizonyos 
kulcshoz egy nehéz golyót akasztani. A’ p é n z  
egy számbetü, melly csak olly zérusok által, 
mellyek utána függeszkednek, nyer kitűnő értéket. 
A’ pé nz  egy érez csizmasarok törpe emberek’ szá
mára, melly által megmutathassák, hogy ők szint- 
olly nagyok , sőt még nagyobbak mint mások. — 
A’ p é n z  arany könycseppek, mellyeket a’ sors 
egy élhetetlen ördög’ nyakára hullajt, kinek szív 
nem lakik keblében. A’ pénz egy accent grave a1 
különben néma e fölött. A’ p é n z  egy érezmar- 
kolat olly szívharanghoz, mellynek nyelve ki. 
szakadt.

De mi tehát a’ „n i n c s pénz?!!“
A’ n i n c s  p é n z  olly valami, mellyel minden 

üres zsebek telvék ’s mellyet minden ember, kinek 
semmi sincs markában, újaival megfoghat. — A’ 
n i n c s  p é n z  egy valónak vagy lénynek másutt 
tartózkodása. — A’ n i n c s  p é n z  egy közös,

rokon fájdalom, mellyet Fortuna asszony’ huzamos 
dugulása által szenvedünk. A’ n i n c s  pé nz  a’ ter
mészet’ lassú felszólítása: ,,csinálj — úgymond — 
adósságot.“ A’- n i nc s  p é n z  újainknak szinlett 
ügyetlensége, mintha kettőt se volnának képesek 
számlálni. A’ n i n c s  p é n z  az emberi szellemnek 
vízre és kenyérre szorulása, úgymint: a’ költészet’ 
vizére ’s a’ kenyértudományokra. — A’ n i n c s  
pé nz  expositio épen semmi pénzhez; praepositio 
az abstracta vagy elvont philosophiához; és dispo- 
sitio a’ platói szeretetre. A’ n i n c s  p é n z  erszé
nyünk’ folyvásti abonnement suspendu-je. A’ n i n c s  
p é n z  huzamos tüsszentése zsebeinknek, mellyre 
az egész világ ezt mondja: ,,segéljen Isten!“ A’ 
n i n c s  pé nz  gyönge fejfájás a’ nagy uraknál, 
gyomor-émelygés a’ nemes embernél, rósz betegség 
a’ katonánál ’s gutaütés a’ kereskedőnél. —

A ’ G Y O R S F U T Ó  M E G T É R  A ’ H E L L E N F Ö E D R Ö L .

Ernst Mansenius , norvegiai gyorsfutó (kinek 
ügyességéről Társalkodónk’ jelenévi 40dik számá
ban már említés történt} az augsburgi Abendzeitung 
szerint aug. 22kén Görögországból Triestbe megér
kezett. ü  útját Münchenből Naupliába , Horvát , 
Dalmát ’s Törökországon keresztül (melly pontos 
felszámítás szerint mintegy 956 órányi földtér} 24 
nap alatt befutotta; ’s Scutari, Duraz/.o ’s Janina- 
ban, hol kémnek (Spion} gondolák, több napiglan 
fogva volt. A’ montenegrói hegyvadonban megta- 
madtatott a’ haramiáktól , kik miután több ízben 
rálövének de el nem találók, őt minden vagyoná
tól ’s jelesül ut-irányzójától is (Compass} meg
fosztották; mindazáltal annyiban szerencsés volt, 
hogy a’ reá bízott királyi ’s privat leveleket mind 
megmentette. A’ hires futás/ , útközben 29 folyón 
úszott keresztül ’s több száz óraiglan embernyom 
nélküli erdőségeken ment által. Ártanál , 4 órá
nyira a’ göröghatárhoz , fogták őt el utószor s 
fegyveres kiséret közt vitetett egész Janinaig vissza ; 
de miután a" bajor király’ O Felsége’ irományit elő
mutatta, 6 nap múlva őt ismét szabadon bocsátók, 
egyszersmind egy török útlevéllel látván-el. 0  
útjában, mint mondja, a’ nap’ tüzes hőségétől rend- 
kiviil sokat szenvedett; ezenfelül folyvást veszély
ben forgott, hogy rablók’ ’s haramiák’ gyilkai alá 
kerül; ’s gyakran jutott olly környékre, hol még 
éjjelre sem kaphatott szállást, hanem kénytelen 
volt puszta földön, szabad ég alatt éjszakázni.
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Ernst jelenleg: a* vcsztegházban van ’s mihelyt a’ 
veszteglőt (Quarantaine) kitölti, haladék nélkül 
folytatandja útját Münchenbe, hol majd úti ka
landjait hihetőleg bővebben elfogja beszélni.

A’ S I A M I  I K R E K .
Az egymáshoz - nőtt siami ikrek (testverek) 

lang  és Chong most az éjszakamerikai szövetséges 
statusokban vannak, hol őket pénzért mutogatják 
’s jelenleg már ifjakká serdültek. Midőn az ohioi 
tartományban Thumhulban tartózkodtak, öszveko- 
czódíak egy tekintetben álló férfival, ’s őt nem
csak szitkokkal halmozók, de mégis verék. A’ bíró
ság ezért mindegyikét in solidum 5 dollár pénz- 
büntetésre ’s a’ költségek’ megtérítésére itélé. Azon 
újság, melly ez esetet hiriiladja, egyszersmind azon 
megjegyzést tes''i, hogy itt a’ büntetés in solidum 
legillőbben alkalmaztatott, mivel különben igen 
bajos volt volna a’ bíróságnak Yangot személyes 
fogságra Ítélni, ha Chong vonakodik vala a’ pénz
nek felét megfizetni. De még bajosabbá válnék a’ 
dolog, ha Chong újra, a’ nélkül hogy  ̂ang osz
tozzék benne, valamelly csínyt követne-el.

N E V E Z E T E S  R É G I S É G E K .
Ronsard Pierre (szül. 1524, meghalt 1585) 

nyeré-el Flora’ ünnepén *) az első dijt, melly egy 
ezüstből öntött makkból állott. Midőn a’ jeles köl- 
tész’ fölséges elmeszüleményét megjutalmazni e’ 
dij igen csekélynek ’s egyszerűnek találtatnék, To- 
losa (Toulouse) városa, egy izmos (massiv) ezüst 
Minervát készítete ’s azt a’ nap’ dalnokának ált- 
nyujtatá; hozzá egy végzést mellékezve, mellyben 
Ronsard „Francziaország’ költője“ mellék-névvel 
tisztelteték. —

Thou ur jegyzém-eg egyik munkájában „Ron
sard azon étnek ugyanazon órájában született, 
mellyben első Ferencz Pavia alatt elfogatott; 
mintha a’ gondviselés egy jeles király’ vesztét, 
egy jeles költő’ születésével akarta volna kipótolni.

Chatelas, nemes Franczia — ki Scotziában, 
mivel a’ kiiálynénak szerelemvallást tenni merész 
volt, lefejezteték, — Ronsard’ hymnuszait kéré ol
vasni lelki épületére. Midőn ennek a’ halálról irt

E z e n  n é p i in n e p e t ,  m e l ly  m é g  a ’ R ó m a ia k t ó l  s z á r m a z o t t ,  
F r n n c z iu o r s z á g b a n  e g y  tu d ó s  t á r s a s á g  ü l l é - m e g  é v e n 
k é n t I s ó  m á j u s t ó l  3 d i k i g ;  m e l ly  ü n n e p e n  a ’ l e g j e l e s b  
m u n k a*  s z e r z ő j e  j e l e s  j u t a lm a t  n y e r t .  N e v e z e k  p e d ig  e z  
ü n n e p e t  „ J e u x  f lo r a u x "  ü n n e p é n e k ."

ódáját elolvasta volna , annyira megerősítve érzó 
magát, hogy lelkiatyjának segedelmét e’ szavakkal 
hárítá-cl: „Hagyjon-el szent atyám! Kegyed nekem 
csak azon mennyet mutathatja-meg, mellynek Ron
sard előttem már kapuit-is megnyitó.“ —

Ss—p F.
H I S T Ó R I A I  A N E K D O T Á K .

Második József császár egykor gróf S**’ láto
gatására ment. A’ szobába léptekor a’ ház asszo
nyának engede bemeneteli elsőséget. Az asszony el 
nem titkolható csodálkozását. „Asszonyom, mond 
neki a’ császár , a’ szépség még fejedelmeknek is 
királynéja.“

Két testőr hadi gyakorlatból térvén haza, 
mellyen második Fridrik porosz király is jelen volt, 
beszélgetve sétált Berlin’ utczáin. „Láttad, úgy 
mond egyik a’ másikhoz, miilyen rósz kalap volt 
ma F r i c z  ur’ fején? Szinte szégyen volt nézni.4* 
— „Igen, felelt a’ másik, de láttad-e miilyen fej 
volt azon rósz kalap alatt? Dicsőség’ volt rá nézni.“

Franczia háborúkor Wellington’ seregeiből egy 
irlandi származású katona, ki egy franczia parasz
tot megölt ’s megrablott, akasztófára itélteték. 
Midőn vesztőhelyre vitetnék , olly hangosan mint 
csak lehetett ezt kiáltó: „Jaj neked Wellington 
herczeg, te nem vagy barátja az irlandusoknak. 
Lássátok, bajtársim, én az ő parancsolatjára mint
egy harmincz francziát öltem-meg ’s megdicsért ér
te , most pedig hogy kedvem jött magam rovására 
is egyet megölni, felakasztat.

Lord Amherst visszatérvén chinai követségéből 
azt beszélte Napóleonnak, hogy ő látott bizonyot 
szigethoni népeket boldogul élve , kiknek sem pén- 
zök, sem fegy verők nincs. „Sem fegy verők, mond 
Napoleon, hát hogyan viselnek háborút?“ — A’ 
lord ugyan ezt elbeszélvén az angol ministernek : 
„Lehetetlen, mond az, ha pénzök nincs, hogyan 
uralkodnak ?“ Farúnyi Flórián.

R E J T E T T S Z Ó K .
R i t k a  f é r e g  é n  ! r á g o k  k is  e s z t e l e n  ;
U j m e g  uj n y o m o m  k ö n y v -  ’s  ír á s b a n  j e l e n  !
M á s z o m  ’s  r ö p k e d e k  é n  fu r c s a  é l e t ű .  —
Y p s i l o n ,  n e v e m ’ n é g y é b e n  v é g b e t i i .

K é r d h e t e m :  m ié r t  h i t o k  f ü l e s n e k  e n g e m ?
Á l la t  b á r  v a g y o k ,  d e  fa j r a  n e m  s z a m á r .
R e g g e lé n  h u n v á r n a k  é j j e l é t  e s e n g e m ;
O r s z á g s z e r t e  é j - d a lo m  h u h o g v a  j á r .
L a k t a n y á m  ’s  a ’ v é r c s é k ’ o d v a  e g y  m a g á b a n . —
Y p s i lo n ,  v é g s ő  b e tű  n e v e m ’ h á tá b a n .

♦ Talándy O.
A* SOdik számbeli rejtettszó: B o r o k  v. Bü r ö k .

Szerkezteti H e l r a e c x y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M E N T S É G .

A z é r t  g y a lá / . t o k  e n g e m  

T i ,  s z ű t e l e u  b í r á ló k !

H o g y  é n  r ö v id  s o r o k b a n  

R ö v id k e  d a lt  z e n e g t e m  ;

H o g y  fü r g e  I n ir ja im r ó l  

E lő b b  le t ű n t  a z  e 'n e k ,

M in t  l é g b e n  a ’ s e b e s  n j  i l  

H ő s  i f j ú ’ k é z i v é r ő l ?  —

T u d j á t o k ,  s z e r e l m e s  

L e á n y n a k  a j k ir ó l  e g y  

E p e d v e  v á r t  t ü z e s  c s ó k  

M i h ir t e le n  l e c s a t t a n ;

P e d i g  m i k e d v e s ,  é d e s !

H á t  e g y  p o h á r  t o k a j - b o r  

A ’ s z o m ja s  é n e k e s n e k  

A s z á l y - c s i g á z t a  to r k á n  

M i Ilii t é lé n  l e c s ö r r e n  ;

P e d i g  m i k e d v e s ,  é d e s !  —
Sz. / .

A ’ BUDAPESTI Á L L Ó I I I D A T  TÁRGYAZÓ.
Midőn ezelőtt majd két evvel honunk’ Iegér- 

demesb fiai ’s hazánk’ oszlopi, a’ budapesti alló- 
híd’ felállíttatása végett egyesületbe leptek, minden 
jobblelkü ’s hazáját híven szerető Magyarnak örüm- 
reménnyel telt-meg szíve, anyavárosink’ ’s annál 
fogva kedves hazánk’ egykori feljebb emelkedhetése 
felől. — Mennyire vitte legyen a’ tek. egyesület 
e’ tárgyat, hazajöve'n Angliából Andrássy es Szé- 
chenyi grófok , az általok kiadott előterjeszted ál
tal közre bocsájtották. — Forró részvéttel olvas
tatott minden , valamit csak e’ tárgyban a’ tek. 
hidegyesiilet közleni me'ltóztatott. — Egy nein 
mindennapi kedves érzet dagasztá keblet a‘ honfi
nak, képzelete hazáját a’ műveltebb tartományok 
közzé varázsolván. A’ haszonlesőt jövendő nyere
ség kecsegteté, midőn az örömbajnokok a’ zor
don tél’ viharjain érzett győzedelmi kedvükben, majd 
a’ lármásabb Pest, majd a’ magas kilátású, de 
csöndes Buda’ utczáit csengetyíís ménekkel vonta
tott szánkáikon képzeletikkel keresztiilkasiíl csusz- 
kálák ; szóval bármi volt a’ ‘kinézés, közös volt a’ 
helybenhagyás ’s megelégülés. De nem csak anya
városink közepette fogadtatott ez legnagyobb kedv
vel ; érzették ’s érzik most is ennek hijányát a’

közelebb ’s távolabb fekvő megyék ; és most mi
dőn a’ t. egyesület’ nyilatkozata kezökbe jutván , 
olvashatják, csak azt sajnálják, hogy nem keb
lükben ért azon szerencsés gondolat, hogy honfi- 
társikat, egy Budapest közt álló hídépítésére fel
szólítván , számos századig pusztító hadak miatt 
hátramaradt honjokat a’ jelesb országok’ sorába 
tenni ezáltal is segítsék. De nem olly fájdalom ez, 
melly ádáz irigységet melengetne, csak egy igaz 
honfi’ keblét szoríthatja ez ’s ingerli még nemesb- 
nek megindítására, a’ meginditottért pedig szíve
sen üdvözli honosít ’s velük kezet fog férfiasán an
nak előmozdítására. így tőn tek. Beregh várme
gye; olvasván a’ t. hidegyesiilet’ nyilatkozatából 
Andrássy s Széchenyi grófok’, hazánk’ nagy fiai
nak előterjesztésiket ’s látván azoknak a’ híd’ ügyé
ben tett megfizethetlen iparjaikat, egy leirhatlan 
hazafiui kedves érzet emelvén keblüket, egyes aka
rattal kü/.gyiilésükben meghatározók , hogy a’ fel
jebb tisztelt gróf uraknak a’ budapesti állóhíd’ fel- 
állíthatása végett tett munkálkodás- és fáradozá- 
sikat egyes akaratú hálás írásukkal köszünjék- 
meg. Tiszteletben tartván a’ íek. megyének ezen 
végzését, bátor vagyok az ezen tárgyban mélt. Szé
chenyi grófnak általkiildött levél’ mását, mint szin
te a’ több ízben tisztelt érdemes gróf által erre 
tett választ is a’ nagyérdemű közünség’ elibe ter
jeszteni : .

„Mélt. gróf, cs. kir. kamarás ur !
A‘ küzönségesen elterjedt kedves hir is ugyan, 

de külünösen országgyűlési követinknek hivata
los közelebbi levelökbül vett kedves tudósíttatásunk 
buzgó örömérzésre ragada bennünket, midőn a’ 
mélt. grófnak már eddig is több esetben kitündö- 
kültetett ’s országszerte köz tisztelettel elismért ha. 
zafiui nemes tetteit ’s ősi általömlésből folyó je
les tulajdoninak kisugárzásit abban is Örökíttetni 
szemléljük, hogy a’ mélt. gróf, érdemes társával ba
rátságosan kezet fogva, ’s a’ hosszas utazás’ lan- 
kasztó terheit ’s tetemes költségeit vive — a’ 
budapesti állóhídnak közösen óhajtott czélirányos 
felépíthetése’ tárgyában Angliának legjelesb mű- 
mesterit is meglátogatni, felszólitni ’s azoknak
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az épitőmesterség’ szabályai szerint* cze'Ira tartozó 
javaslataikat ’s értekezésiknek folyamatját köz 
tudomásra tenni, ’s h’ hazának benyújtani kedves 
hazafiúi tisztének tartotta. Nem is leven képzel
hető oliy elkorcsosult magyar szív, melly illy n e
m es és kedves hon iránti, lángoló szeretetből 
folyó intézet’ hallatara örömérzéssel ne dobogna, 
sietünk mi is keblünknek ezen gerjedelmit a’ mélt. 
eróf előtt bemutatni , meglevőn győzetve a’ felől , 
hogy Nagyságodnak hiú dicséretekre nem vágyó ha
zafi szíve a’ nagy tetteket kielégitőleg jutalmazó, 
belső, megnyugtató érzés’ jutalma mellett, tisztelő 
honosinak ezen szives elismerésük kinyilatkoztatá
sát kegyes jó szívvel fogadandja. Kik egyébiránt 
becses indulatiba zártak, tisztelettel maradtunk Be
regszászban 1833. észt. május 6ikán tartatott köz
gyűlésünkből. — Méltóságodnak hív tisztelői. Be- 
regh’ vármegye Bendei.“

Széchenyi gróf válaszának mása: „Tekintetes 
Kendek ! Május’ 6ikán tartott közgyűlésükből, hoz
zám legkisebb szolgájokhoz irányzott soraikat, 
oJly gyönyörrel vettem, mint miilyent éltünk’ ta
vaszában néhanéha érzeni szoktunk, midőn lelkünk 
minden kesertől menten, tisztán issza egy szebb 
jövendőnek reményeit. — Ugyanis tek. Kendek ! ár- 
nyéktalan emelkedik minden fényében föl nemze
tünk’ egykori nagysága előttünk is mindenkor, mi
dőn szép czélra hazafiak kezet nyujtnak, honosiak 
vallat vetnek, ’s mindegyik versenygve áll-elő: 
„anyaföldét szolgálni , eldődink-lakta szent hazá
ját magasbra emelni!“ Oh milly öröm illy rokonér
zésnek tanúja l e n n i ................’s milly könnyű fá
radni. áldozni ott,  hol annyi a’ jó akaró, olly 
nagyszámú a’ becsületesen pártoló! Ha csekély, 
kis érdemim voltak, most megszűntek lenni; mert 
sokszorozva nyertem-vissza csak a’ tek. Rendek ál
tal is fáradozásba’ diját ‘s most gondoskodnom kell 
„nehogy én maradjak adós.“ — — A’ budapesti 
hídnak léte csupán csak megpöndítve van , ne áll
junk itt meg tek. Kendek! úgy szólván ,.a’ c s a t a 1 
k ö z e p é n :  de víjuk azt férfiasán ki ’s építsük a’ 
ludat fel ! Vajmi sokat tehet a’ Magyar . . . .  
Nemzet------ , ezen ne kételkedjünk. — A1 tekinte
tes Kendek pedig — midőn magamat további jó- 
voltukba ’s csekély erőmet e’ nevezett munkánál 
a legnehezebb kövek’ hordására ajánlom — en- 
nekutána is Ítéljék engesztékeny, atyafiui érzéssel

legkisebb, de leghívebb szolgájokat. Ó Orsóvá, au
gust 19kén 1833. Széchenyi István.“

Midőn a’ nagyérdemű gróf, hazánk’ több na- 
gyaival a’ legnehezebb kövek’ hordására ajánlja 
magát, ne dugjuk mi is keblünkbe kezeinket; ha
nem míg az erősbek terhes köveket hordanak, mi 
gyengébbek homokot ’s meszet takarítsunk ’s az 
erősbek által hordott köveket egymásra tenni se
gítvén , ne csak szóval ’s bíztatással — mert így 
hidunk soha sem lesz — hanem férfias marokkal 
nyúlván a’ dologhoz, gátra álljunk ’s cselekedettel 
mozdítsuk előre a’ megpendített munkát, összevet
vén vállainkat, neveljük erőnket olly nagyra, hogy 
vetélkedhessünk az erősbekkel. így legyőzvén az 
akadályokat midőn czélt érve a’ maradék öröm
telve áll meg az általunk építtetett hídon, bátor- 
ságos helyről nézvén az Iszter’ zajló vad hullámit ’s 
az ikerváros’ lakosai, a’ mord tél’ viharainak daczára 
lelánczolatlan kezet foghatván, hálás szívvel mond
hassák: „Áldás alapító Apáink hamvaira!!“

A' megyei jegyzőiig.

K 1 S : V Á R 0  S.
Egyike a' leggyakoroltabb példabeszédeknek, 

hogy az arany középszerűség mindig legjobb ’s an
nak keblében legnyugalmasban, legszelídebben foly- 
dogal éltünk’ patakja. En is térdet fejet hajtanék 
e’ mindenkitől elismért nagy igazságnak , ha en- 
kalandonv borzalmas emlékezete mást nem bizo- 
nyítna. De a’ vidéki kisváros, közép valami a’ nagy
város és falu közt; ’s én mégis, ha kisváros’ tor
nya tűnik szemembe: ijedve hajtatok jobbra vagy 
halra ’s e’ gondolatok fordúlnak-meg agyamban: 
„Ölellek ártatlan egyszerűség’ csöndes tanyája, 
természet’ piperéden leánya, arcádi örömek’ nádfö- 
deles lakja, völgyi kis falum! ’s ha nyarad’ kelle
mét őszi szél elhervasztá, sóhajtva válom tőljed és 
szinte szomorkásán dűlök a’ nagyváros’ duzogó 
kéj hulláimba. De a’ pompás paloták’ fénysora, 
melly bői lármás zengzet hangzik-ki a’ nem magá
nyos, nem sötét, rideg éjbe ; a* tarka néphullám, 
melly a’ jól rendelt kövezeten hömpölyeg , feszeng, 
zúg a’ Pipere’ piacza körül, a’ mondhatlanul kü
lönféle, ezer megezer alakú , idomú ember-ábrázat, 
soha el nem virágzó mezeje az emberisméretnek, 
képzet-emelő remekei a’ mesterkéznek, kimerít- 
hetlen forrása az ujnhk, az érdekesnek — ’s e’ 
mellett az a’ fesztől szabad lét , kölcsönös nemis-
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meres , melly az ember’ kalapjának ’s derekának 
oily igen kedvező, ’s t. eflf. csakhamar megbékít- 
tetnek a’ nagyvárosi élettel ; feledem a’ falu’ egy
szerű örömeit ’s vígan vegyülök a’ zúgó néptömeg
be , kedvem szerint nevetek az emberek’ bohósá
gin , ’s hagyok másokat is nevetni a’ magaméin. 
De az a’ fonák, korlátolt, erőtetett kisvárosi lét, 
az a’ hamis udvariság, az a’ neveltségnek tartott 
neveletlenség, melly a’ kisvárosi ifjak’ derekát 
folyvást illedelmes görbedezésben tartja , lábaikat 
földkaparásra mozdítja, ’s a’ czukor-édes lánykák’ 
ajkait illő ránc/.okba szedi: nem igazi, lelki ipe- 
cacuanhae? — Ha ki az utczán megbotlik , három 
hétig beszélnek róla a’ bőzengzetüek, ’s ha tálán 
ruhája bémeszesült, nincs olly kefe a’ nap alatt, 
melly azon szennyet híréről nevéről letisztítsa.

Kis város alatt kerekem eltörött, ’s minden 
szándékom ellen kénytelen valék a’ városba behaj
tatni. Már előre végig éreztem a’ következő hosszú 
est’ unalmait ’s midőn jó géniuszom eszembe jut
tató, hogy család-lajtorjáin’ egyik ága ideis kiter
jed, ’s valamennyire vigasztalódtam, hogy lega
lább atyaíikörben ’s unalom nélkül húzhatom-ki az 
estvét, melly olly végetlen öblös szájjal ásított 
elszörnyedt képzetem felé. — Begyalogoltam a’ 
sáros utczakon ’s csak az volt szerencsém, hogy 
minden ember ismervén a’ másikat ’s annak külső 
's belső minemüségét: sok tévelygés nélkül felta- 
lalhatám asszonynéném’ úri házát. — ,.J*.-nét tet
szik keresni ? — kérdé a’ legelőbb megszólított 
leányka-pár’ egyike — azt, kinek piíposhátu kis
asszonya van?“ — ,,Ej í lelkem Fanni — mondá 
a* másik — természeti hiba, mit tehet szegényke 
róla; — de a’ nyelvesség, igen a’ nyelvesség, már 
ez nevelés’ hibája, már ez erkölcstelen szokás“ — 
monda tovább, egyik hibás szemét legyezőjével ü- 
gyesen takargatva. — Puposhátu tehát, gondolám 
magamban, ’s hozzá nyelves is , mint a’ nyeleseb
bektől hallóm, no ez szép atyafiság! kedves hu- 
gocskám számot tarthat tiszteletemre. — Odébb 
mentem , de a’ csavargó utczákon még egyszer el- 
tévesztém az irányt — annyival is inkább, mert 
minden ember kalap-emelve bizonyító illő respectjét 
felső ruhám iránt, mellynekfinomságát a’ nyugvó nap’ 
reálöveit sugári kedv ezőleg tiinteték-elő ; ’s azon 
felül vigyáznom kelle, hogy térdig sárba ne buk
jam. — F.gy uracsot lev ők bátor megszólítni, ki
nek zsinórral gazdagon hintett bcke.se, nagy ezüst

sarkantyúja ’s izmos tajték-pipája nyilván kiálták 
a’ járatlan vándor’ fülébe,, hogy a’ városka’ első 
noblessének egyike. Hegykén emelinté paszomán- 
tos sipkáját, midőn a’ szemközt ballagó czigány- 
hangmüvészek alázatosan, de egyszersmind komáz- 
va jó napot mondtak ; ’s mikor káplán ur is fontos 
szerepű pártfogójának reverentziáját jelenté: már 
akkor déli napfényként tündöklő leve előttem, hogy 
a’ helybeli nagyvilág’ egyik főfő hősével vetett- 
öszve csallóközi szerencsém. — Bizonyos, eddig 
tőlem ritkán gyakorolt, tisztelet-adassal járulék iz
mos személyéhez ’s utba-igazittatásért könyörgék.
Igen szívesen ajánló szolgalatját ,,ah! illy finom 
nagyvárosi emberek — monda — nálunk igen ka
pósak , mert köztünk maradjon a’ szó , mi is tu
dunk élni ’s társalkodni.“

így megismérkedve, vitézül gyúrtuk az utczák’ 
sarat ’s nyájas mentorom kimerílhetlen bőbeszéddel 
tett figyelmezővé minden, az ablakokból,kipislo
gó, egypár szemre ’s minden illy figyelmeztetést 
olly bő ’s pontos leírással koronázott, hogy egy 
fél óra alatt szerencsém volt a’ városi háznépek’ 
minden körülményibe beavatva lenni. De míg lel
kem így nyelte a’ kíméletlenül nyújtott ujságél- 
deletet: más részről eleget boszontott az a’ bá- > 
mészkodás ’s közbenközben gúnymosoly, mellyet 
szemüvegem mindenfelé okozott ’s némelly sóhaj
tás, mellyet tisztes aggleányok’ szűz kebleiből fa
kadozni gondolák , kik látva engem társommal nem 
égre vetni szemeimet , hanem az égszinú szemekre, 
a’ mostani fiatalság’ romlott erkölcsén panaszkod
tak, ’s buzgón fohászkodtak a’ minden áldás’ aty
jához, hogy az illy istentelen csoportot kénkőeső- 
vel temesse-el. — Egy kávéházba menekedtiink, 
melly mint társam mondá, a’ városi urivilag’ gyü- 
léshelye , ’s hol nagy módom leend isméretségimet 
nevelni. — Beléptem ’s látóm a’ városi urakat ’s 
uracsokat pipafüst-föllegbe burkolv a ’s külön Ízlésű 
kedvtöltésbe meriilten a’ biliárdon tanyázni. Ho
garth’ szelleme irigy lette volna ez élvezetet! Két 
nyugalmazott tiszt, hihetőleg egyedüli avatottjai 
a’ nemes schakjatéknak e’ városban , legfontosb 
képpel schakkozott ’s egy nagy sereg tátott száj
jal bámuló e’ ritka tüneményt. Egy nem kis társa
ság agarakról beszélt , még pedig olly nemes hév
vel , hogy a’ vetekedésben részt nem vevő szom
szédok jónak találók magokat annak idejében vissza
húzni ; — egy másik, punschba fürösztett asztalnál



328

Vede a’ nemesi jogokat ’s kevés idő múlva nehány 
csendes polgáron gyakorlatba is vette. — Lehetett 
látni bécsi frakk’ társaságában szi'jas nadrágot; — 
lehetett látni négy zsebben nyolc/, tajtékpipát — 
lehetett látni embert, ki bankóval gyújtó* * t pipára, 
hogy pénzbálványozáson felülemelkedett lelke’ 
nagyságát a’ társaság’ szemébe villogtassa. Mind 
ezekben igen gyönyörködtem, de véget vetett min
den tovább-maradni vágyamnak egy szögíeti tüne
mény. Öreg urak ültek o tt’s a’ gyűlölt Jelenkor fe
lett pattogtatván elmeszikráikat, a nyelvrontókat 
rablánczra ’s pelengérre Ítélték. Nem kellett több 
béketürésem’ elárasztására ’s hévvel keltem-ki a’ 
szent ügy mellett, de csak jó géniuszom őrzött, 
hogy ép bőrben szabadűlhaték. Darázsok közé nyúl
tam ’s békén kelle nyelnem a’ szent hajdan’ azon 
sületíen elvének vastag kitörésit: hogy ifjulétemre 
a’ bölcs vének ellen szavam’ fölemelni ([miként me- 
rém?. — Meg vala ezzel vetve’ a’ városban szeren
csétlenségem’ alapja, ha a’ kegye‘len végzet őt 
rendeli vala élethajóm’ rév-partjává.

(Vege következik.)

F É L H A Z U G S Á G O K .
„Ugyan hány esztendős, szép Laurám ?“ kérdé 

egy kávé-nénike. „Tizennyolc/“ viszonzá nyájasan 
Laura. „Oh ne mondja! hisz Vilmos öccse már ba
juszos.“ — „Hát nem tudja, hogy Vilmos öcsémnél 
fiatalabb vagyok?“ mondá a’ megzavarodott Laura.

„Kedvesem! roszul mutat otthoni tükröd ; hisz 
rákveres vagy“ igy szólitá-meg biztos barátnéja 
Xánikát, ki a’ szokott fejéritőt pirossal téveszté- 
el. „F.j, be bolond az a’ gyógyszerárus! most csu
pa vörös fejéri tőt adott“ válaszolt mosolygva Nánika.

Egy gazdag árendás megerölteté mngát ’s fé
nyes tánczmulatságot ada ; főbb uriházak valának 
hivatalosak ’s csupán egy szegényebb sorsú lányka 
volt közöttük. „Már miért hítátok-meg Yeront, 
hisz ő nem ad fényt e’ díszes mulatságnak ?“ így 
szólító M* barátnéja a’ házi kisasszonyt? „Dehogy 
nem ad, az ezüst gyertyatartókat mind ő kölcsö
nözte gazdag kalmár bátyjától“ feleié emez.

„Ugyan miért nem vevék férjhez Fanny kisasz- 
szonyt, midőn annyi imádója volt?“ kérdé vala
ki. „Ah! mert az imádók egymás közt meg nem 
egyezhettek“ válaszolt a’ leány’ egyik rokona ’s 
néha roszkedvében apáczának is készült.

NYÚLJ ÉS NE NYÚLJ HOZZÁ.
N e n y rí 1 j h o z z á : t. i. a’ kis fiú’ kártya

katonáihoz ’s épületeihez; — a’ kis lányka’ babái
hoz; — a’ falusi ifjoncz’ agaraihoz. — Ifjú! a’ 
kártyához. — Iga* biró ! ajándékhoz; — kalmárok’ 
jegyzőkönyvéhez ; -— a’ lányka’ szerelmes levelei
hez. — Nem épen rút lányka! a’ füstékhez; — 
hol házasodni akarsz, a’ szobaleányhoz ; — az öreg 
lány’ macskájához; — anyja előtt kedvesed’ ajkai
hoz ; — fösvény atyád’ erszényéhez; — kisdede- 
ket-tanító ! a’ vesszőhez; — nagyon fejér leányok’ 
pipereasztalihoz; — piperkőcz’ uj kalapjához; — 
Istók kocsis’ suhogó ostorához ; — szegény költők’ 
kulacsához; — hol egy gyertya é g , a’ koppantyú- 
hoz ’s a’ t.

D e n y ú l j  h o z z á !  Fukar’ ebédjénél, egy 
kínálásra a’ tálhoz; — hol szívesen nem látnak , 
a’ kilincshez ; — ha pörlekedel, erszényedhez; — 
’s a’ t. ’s a’ t. Sisúki.

D E M O C R I T U S I POROK.
Uracsink a’ nagy városban ha korábban jőnek 

játékszínbe, hajókat akarván igazgatni, homlokukat 
dörgölik illy felkiáltással: „ j a j ,  be ü r e s  i t t ! “ 

X 9 orvos sírásó lón; kérdék sokan: mi ennek 
oka? s valaki azt felelte: „mert becsületes ember 
munkáját nem akarja csak félig meddig végezni.“ 

Egy uj operát adának Pesten ; ’s mondá vala
ki, hogy a' musika igen nagy ’s belőle tiz opera 
is kikerült volna (azaz : hogy abból tiz operát is 
írhatott volnaj. „Ne mondja azt barátom — feleié 
a’ másik — inkább tízből irta.“

Egy ezrednek bizonyos rengeteg erdőn, hol 
számos haramia tanyázott, keile keresztül men
ni ; az erdőmester féltvén őket , igen kéré az ez
redest , hogy vigyen nagyobb bátorság végett még 
is 4 vagy 5 vadász-inast magával. Mórit z.

R E J T E T T S Z Ó .
K—val kezdve rövid nevem ,

A’ kit e'r, megszomorít;
Z—vei pedig rablók ellen 

Minden házat biztosit.
T—vei bírom könyved’, kincsed’ —

S—sei tiprasz kelletlen ;
V—vei állok sok hegyormon 

’S nevem felejthetetlen.
Badics István.

A’ Sldik számbeli rejtettszók: Mol y .  B a g o l y .

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

*



TÁRSALKODÓ.
83 szára P est, October’ lödikán 1833.

S Í R O M H O Z .
Feled , feléd kelek,
Feléd im ballagok ,
Ha majd oh békepárt 1 
Kedd találhatok. —
Nem vagy te kriptabolt,
Nem pompás ravatal,
Ezüstös érc/.vödör 
Rabiammal nem takar.
Csak istenadta föld 
A’ csöndes kis verem,
Hol csontom fekhetik:
Elég az is nekem !
E’ szív, a’ sebhedett,
Ha majd ott hamvadoz 
’S magasra nőtt fűszál 
Hamvábul ingadoz :
Fölötte elmegyen 
Sok árva, elhagyott,
’S nem tudja, hogy kinek 
Teteme szunnyad ott;
’S hall egy nyögő sóhajt 
Ott a’ füvek felett —
Egyet fohászkodik:
„Ez is kiszenvedett!“ —
’S ha majd meglátogat 
A’ szánó, jó leány,
Kiért e’ szív epedt 
Az élet’ hajnalán;
Poromhoz térdre hull,
Ölelve hantjait,
’S könyezve nyögdel»
Nehéz fájdalmait:
Reá emlékezik,
Hogy az elhunyt szemek 
Érette egykoron 
Szintúgy könyeztenek ! —
De ő már nyúgoszik 
És nem tud érzeni,
’S nem fog könyfit soha —
Ah nem fog ejteni!

Feléd, feléd kelek —
Feléd még ballagok ,
Ha majd oh békepárt!
Reád találhatok;
’S keserves napjain 
Lelkemnek enyhet ad,
Hogy csöndes nyughelyed
Majd egyszer fölfogad!

J Ma tie» Imre.

V E Z Ú V ’ K I T Ö R É S E .
(1822ben oct. 20kától, 24ikeig.)

Nem mintha nem volnék meggyőződve, Hogy 
azt, mit ezennel közleni szándékom, a’ t. olvasó 
közönség már rég ismeri; hanem mivel adatim, 
egy, épen akkor Nápolyban tartózkodott ’s minden 
legkisebb körülményt s/emügyre vett barátom ál
tal költenek: nem tartom fölöslegnek azokat köz
zé tenni, azon hiedelemben, hogy e’kép azokat, 
kik ezt már ismerik, fölébresztve bennök azon bor- 
zasztva gyönyörködtető érzést, melly lelkűkben 
tán első hallottára kelhetett, visszaviszem Nápoly’ 
kies vidékire, Herculanum’ ’s Pompeji’ láva ’s ha
mutól mentett utczáira; — azokkal ellenben , 
kik eddig , legalább illy körülményesen nem isme- 
rék , hasonlólag borzadva gyönyörködöm a’ termé
szet’ ezen csuda-tüneményiben. — Barátomnak Ná
polyban nov. 24kén 1822ben költ adati i'mezek : 

Már jóval ezen utolsó volkán-kitörés előtt, lö- 
vődött - ki láng több ízben, a’ hegy’ régi, 1800 
lépésnyi tágas és 150 lépésnyi mély tölcséréből 
(craterj. — October 20kán azonban, reggeltől es- 
t ig , gyakrabban nem csekély láng szőkéit, mint
egy .5. 6. perczentésnyi időközben , nem csupán a’ 
régi nagy, hanem még a’ magát csak két hónap 
óta képzett két kisebb, nyugatra fekvő tölcsérből 
is. — Oct. 21ikén, épen délkor , sűrű , fekete , 
néhanéha lángvilágosította füstfelhők emelkedtek a’ 
most említett három torkolatból ’s lávafolyam eredt- 
meg, melly majd 700 lépésnyi távolságra nyűgöt 
felé vette útját ’s két óra múlva elapadt. — Az *)

*) A’ berlini „Magazin für die Literatur des Auslandes“ 
idei 102ik számában, e’ két városról ezen megjegyzést 
teszi: „Közönségesen elterjedt hibás vélemény az, hogy 
e’ két város egymódon ’s ug3’an azon egy anyaggal ön
tetett-el. De Herculanum lávafolyammal bői ítatott-el ’s 
azért benne a’ kiásásoknak épen olly módon kell történ- 
niök, mint akármilly kőbányában. Sokkal künyebb ezen 
munka Pompejiben, melly puha omlófölddel .’s hamu
val van elborítva, mellyen fák növének. — Ezen utóbbi
nál még egy környülállás emlékezetes. A’ 15ik század’ 
táján, a’ T o r r e  d e l l ’ A n n u n z i a t a  nagy falu egy
szerre vizhijányt érezvén, ezt földalatti csatorna’ se
gedelmével, melly épen e’ czélra ásatott, a’ S a l e r n o  
folyóbul lön kénytelen vezetni. — Ezen vízcsatorna 
azonban épen Isis’ temploma alatt ’s az elborított vá
ros’ 'puszta ntezáin folyt.
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e1 féle volkán-tünetekhez többszöri látás álfal már
hozzá szokotf körül belől lakók ezt meg figyelmükre 
is alig méltatak ; de nem úgy éjfélutáni egy óra
kor, midőn egy rettenetes gőz ’s füstoszlop, meg
rázó dörgéssel kelt a’ hegyből ki ’s míg ez szörnyű 
nagy, fekete tekealakban magát nyugatra voná , a’ 
lebegő magasb vidékire sietvén, tüzfolyam eredt 
egyszerre a’ hegytölcsérből, melly hovatovább elá- 
gozva sietett Ke s in  a felé. Rettegésbe hozta ez 
az ébredőket, még inkább az ébren voltakat. — 
Pompás és fölséges volt látni e’ borzasztó tüne
ményt , mint iparkodott a’ keringő hegy’ mindin
kább sűrűbbé olvadó gőzfellegével, a’ csöndes le
vegőt (mert egyike volt ez, a’ legszebb, leghü- 
vesb ’s kellemesb éjeknek e’ meleg éghajlat alatt} 
jobban ’s jobban elsötétítni, hogy pirosán lángoló 
lávatömeggel elborított oldalát a1 bámuló szemnek 
annál szebb fényben mutathassa. — De hogy ke
letről a’ nap fölpiroslék , elenyészett előtte e’ bor- 
zasztva fényelgő phoenomenon; ’s a’ vas és kén- 
köves részekkel terhelt hegytorokhoz nagy men
nyiségű villám-anyag húzódván ekkor a’ besötétült 
légből; számtalan vöröskék, egymást czikázó vil
lámokat szórt, siket dördületekkel föl ’s alá a’ bő- 
szűlt Vezúv, mellyek fákat széthasogattak ’s mel- 
lyek közt a’ t ő r r e  de l l ’ a n n u n z i a t a-i lak- 
nyaba (kaszárnyába) a’ menykő beütött. — Dél-táj
ban csilapodék-le e’ száraz égiháború ’s Vezúv’ 
belsejében lassanként csöndesség lón. Oct. 22ikén , 
délutáni két órakor, emelkedett fölséges pompában 
egy hófejér gőzfelhő, melly Nápolyt mérhetlen 
magasságú fenyüfa-alakban borítá-el. — Ezen, 
még ekkorig nem látott szép fejér felhő, mellynek 
gyöngén árnyazott ’s mozgó hulláimban a’ nap ma
gát kellemes színekkel tükrözd, elenyészett lassan
ként, midőn az estnek árnyékai sötétbek lenni kez
dőnek. — Most, midőn az éj teljesen beállott, 
újonnan mutatá magát a’ hegy előbbi borzasztó 
fényében ’s hatalmasabban nyugtalankodott, mint 
valaha. — Egyszerre (tiz óra tájban) uj tölcsér 
tátongott ’s dörgő robajjal, melly a’ legerősb ál- 
gyudurranáshoz, vagy réti enetes mennykőcsapáshoz 
hasonlíta, szakasztá-ketté a’ hegyet. Ezen pilla
natban jobbra’s balra föllegek kerekedtek, mellyek- 
ből folyvásti villámok közt mennykövek dörögtek- 
alá. Nagyobb tüzfolyam ömlött most a’ hegyből, 
melly rettentő robajjal sietvén-alá a’ hegyoldalon, 
a’ régi ágas láván keresztül, egypár óra mulvást a’

fekete salaktenger’ vashullámibnn R e s i n a  és 
T o r r e  d e l  G r e c o  közt eloszlék. A’ közel vi
dék, különösen T ő r r e  d e l i ’ A n n u n z i a t a ,  
T o r r e  d e l  G r e c o ,  O t t a j a n o ,  B o s c o  
t r e  c a s e ,  R e s i n a ,  sőt még P o r t i é i ’ lakosi 
is, kik eddig még veszteg maradlak, fé!clem-szár- 
nyazta lábokon futottak most ezen irtózatos *s bi
zonyos halállal fenyegető volkán elől, nehogy 
Herculanum ’sj Pompeji (mellyek Kristus szül. után 
79ik észt. Titus római császár’ uralkodása alatt 
öntettek-el) szerencsétlen lakosinak sajnos sorsuk
ra jutván, örökös sirjokat önlakjaikban találják.— 

Valóban szivreszkettető látvány volt, az egész 
Nápolyba vezető országutat terhelt kocsikkal el
borítva szemlélni, mellyek körül asszonyok kö. 
nyeztek ’s kisdedek nyivogtak , kik elvesztett fér
jeiket ’s atyjaikat egyéb szeretteikkel együtt, ret
tegéstől halványított arcczal keresték, midőn e’ 
vándorcsoportot Vezúv még tüzével szemsértőleg 
világosítá-meg ’s földalatti bongásival dörögve kí
sérte. — Száz, sőt ezrenként látható az ember a’ 
mindenféle nemzetekből itt tartózkodó vidékieket 
R e s i n a ’ utczáira, kezökben fáklyát tartva, tó
dulni, hogy ezen borzasztó természettüneményt 
közelebbről láthassák ’s csudálhassák. Ezen fáklya, 
világzat, a’ már magában halotti kísérethez hason
ló egészet, csak még borzasztóbbá ’s szív-emelőbbé 
tévé. Most már maga Nápoly is kezde félni a’ kö
zel veszélytől. — Minden, a’ királyi családtól 
kezdve, elsietett a’ T e a t r o  de l  Fondó- bul ;  
minthogy a’ tudósítások szüntelen fenyegetőbbek 
lőnek ’s már néhány földrengést is lehetett észre
venni, és a’ hegy’ dörgésit kivehetőleg hallani. — 
A’ rémület nagyító a’ veszélyt. — Rendelések té
tettek, hogy a’ tömérdek lőporgyüjtemény a’ ki
rályi T o r r e  d e l l ’ A n n un z i a ta-nál levő fő
raktárból hordassék-el, — úgy szinte a’ po r t i c i - i  
királyi mulatókastélyban helyezett királyi muse
um is hogy Nápolyba vitessék által. *) — A’ ha
ragra gyúlt Vezúv imígy dühöskodött egész éjjel 
’s most tűz ’s lángon kivül, még salaknemü tófát 
is szórt sűrűn magából, körülete’ nagyobb (mint
egy húsz olaszmérföldnyi — miglia) kiterjedsé- *)

*) L* barátom, akkor cs. kir. ausztriai kapitány, adatai
ban e’ helyütt ezen megjegyzést teszi : „nagy elhizott- 
ság volt &’ nápolyi kormány’ részéről, a’ legnagyobb 
kir. lőpor-tárt egy tüzokádó hegynek aljába épitetni; —• 
de, hiszen, Nápolyban a’ villámhárítók is veszélyeseknek 
vannak kikiáltva ? — !



pere. — Ezen tűzeső, az égő hegytölcsér, a’ meg
oszlott lávafolyam ’s a’ halomra nőtt villámhordo 
füilegekből csillámló meteorok — ez mind együtt
véve , az egész hegyet egy magasra torlasztott 
lángtengerré látszott változtatni, mellynek ször
nyű pokolszövétneke, egy tüzes, réinitő futással 
földünkhez közelítő üstököscsillagot képeze ’s melly 
magát a’ közel tengeröbölben irtóztatón tükröző 
vissza. De ki képes ezen borzasztó, a’ most élő 
embernemtől mindeddig nem látott éjt eleven szí
nekkel ’s elég híven fösteni ?! — Hajnallott; a’ 
fölzudűlt természet csöndesedni látszék; — csak 
aranybarnás és keringő gomolyokban a’ lég’ felsőbb 
határiba siető fekete felhőket lehete látni, mel- 
lyek még is déltájban az egész égboltot körösleg
sötétre borítók. C tűs túr.

(Vége következik.)

TÖREDÉKEK LORD BYRONRÓL.
Vannak lelkek, kik a’ dolgok’ köznapi rendé

nek , az élet’ közönséges folyásának magokat alá
vetni büszkék; kik, mint üstököscsillag, vadan ’s 
korlátok nélkül szeretik áltkalandozni az életet. — 
Iilyen vala lord Byron, a’ lelkes költő. — O va
dan ’s szabadon bolygott a’ kis föld’ színén, för
geteg ’s hajótörés közt evezett bátran előre ’s a’ 
halál volt az első révpart, mellyet hányt - vetett 
hajója csókolt. — Az emberek’ nagy része sajnálja 
Byront, hogy élte olly nyugtalan ’s ő maga olly 
komorlelkü , olly sötét véralkatű volt. De az ő za
jos é lte , nyugtalan lénye ’s még melancholiája 
is olly nemes, magas, rendkívüli charaktert. viselt, 
mellyért neki csöndes, boldog életben is sok irigy— 
lője volt ’s ezt megfogni nem nehéz. — Benne, 
mint egy második Alczibiádban, épen olly nagyok 
voltak a’ bűnök, mint az erények; a’ bolondsá
gok, mint a’ jeles tulajdonok. — Lássuk charak- 
terének némelly vonásait.

Byron gazdag, nemes szüléktől származván, 
kevély volt régi ősi nevére ’s már mint iskolás 
gyermek csak hason ranguak közül választá játszó
társait. Szépsége rendkívüli ’s hiúsága nem kisebb; 
azonban egyik lába hibás volt ’s ez neki egész éle
tében sok bűt okozott, de sok testi fájdalmat is ,  
mert hibás lába’ kínos megerőtetésivel egyenesen 
lépni ösztönző őt hiúsága. Ez okból, ha csak lehe
tett , örömestebb ült. — Korán érett ’s még alig 
múlt nyolcz évű, már ismerni kezdé a’ szerelem’ 
érzelmeit; ’s húsz esztendőt nem haladt-meg, mi

dőn már 4000 regét általolvasott, számtalan egyéb 
irományokat mindenféle nyelten ide nem számít*a. 
A’ miilyen nagy tűzzel imadta előbb a’ szép ne
met: épen annyira gyűlölte azt utóbb ’s egyszer 
azt mondó: „Csakegy embert ismérek, ki boldog 
volt, Beaumarchais, a’ Figaro* szerkesztője ; ő har- 
minezévü kora előtt már két feleségét temeté-el 
’s három port nyert-meg.“ — Nemcsak asszony , 
de általában embergyiilölő is le t t ; azonban inkább 
csak ajkaival, mint tetteivel. O bizonyos hiúságát 
helyező abba, hogy rósz gondolkozásu, gonosz in- 
dulatu embernek tartassék ; ’s mivel nagy munkába 
került szivének vele született jóságát elnyomni: 
hőstettnek néző, ha ez ollykor elsült neki. Mint 
a’ világgal nem, úgy ennek bölcs alkotójával sem 
volt megelégedve Byron ’s ő munkáiban ittamott igen 
mérges gunyfulánkot ereszt az Optimismus ellen. 
Scott Valter , a’ kedvelt iró azt jövendölő egyszer 
Byronnak, hogy későbbi éveiben még római hitre 
tér áltál; ’s ez hihetőleg be is teljesedék, ha Byron 
hosszabb időkort élt \olna. — De mint korán 
érett gyümölcs, korán is elhullott ’s csak lelkes 
müveiben él.

Méltó egy pillanatot vetni Byron’ ifjúkori éle
tére ’s háztartására, midőn a’ vad tüzár még za- 
bolázhatlanul forrott ereiben, mint idomba nem 
öntött tüzes érezfolyam. — O atyai jószágán la
kott , hol a’ kastély hajdan monostor volt ’s mo
nostori szerkezetéből sokat megtartott. Itt élt By
ron szilaj társival, kik barát-ruhaba burkoltan 
nem kisebb mesterek voltak az ivásban, mint házi 
gazdájuk. Ha ki az épület’ udvarába lépett, jól 
kelle vigyáznia, hogy se igen balra, se igen jobbra 
ne andalodjék; mert balról egy izmos medve’ kör
mei nyúltak feléje, melly szabadon fekütt kunyhó
jában ; jobbról pedig egy dühös farkas csattogtató 
fogait ’slánezon is félelmes volt. Ha medvét ’s far
kast szerencsésen kikerült-is az isméretlen vendé»: 
még azért nem mondható életét bátorságban lenni. 
Midőn a’ lépcsőkön fölment, teli torokkal kelle 
kiáltania, különben veszélyben forgott, hogy agyon 
lövettetik; mert a’ lépcsők felett szokta magát By
ron társaival pisztoly-lövésben gyakorolni ’s a’ 
szemközt álló falba egymás után röpült az ón. — 
Déli tizenkét órakor adaték-föl a’ reggeli ’s a’ ki ti
zenegy órakor fölkelt, semmit sem kaphatott,mert 
a’ cselédek még mind ágyban hevertek. Az ebéd estve 
kezdődött ’s éjfél után két óráig tartott ’s asztal’
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végén a' tobzódó vende'gek ezüstbe foglalt koponyá
ból köszöngetének a’ kurjongató gazdára. — Ebed 
után kucsmát öltve czelláikba buták ’s másnap délig 
aluttak. T' L'

TOLDALÉK A’ FÖLDLEÍRÁSHOZ.
Yan egy csöndes kis ország, mclly az éjszaki 

öv alatt fekszik ; egyfelől életünk’ nyugtára dől, 
másfelől egy szép, boldog, de egyszersmind isme
retlen tartománnyal határos. Lakosinak száma igen 
nagy ’s folyvást szaporodik: mivel ki egyszer ezen 
országnak polgárja, az többé meg nem hal. Nagy, 
részint alacsony dombok vonulnak-cl rajta , de itt 
amott egy tágteremü völgyecske-is nyíl ik, hogy 
egy nvegelégült lakost háznépével befogadjon. Az 
egek’ harmatja ’s a’ fájdalom’ könnyei öntözik azt, 
de a’ levegő hüves ’s gyakran borzasztva suhognak 
ált rajta zúzmarás szelek: s ó h a j t á s n a k  híják. 
— A’ növényekből itt emlényeket szokás alkotni 
’s ezekkel vegyest hervatag fűszálak rezgenek. Ezen 
ország’ lakosai egy igen különös nép. Mindnyáján 
némák, de még is néhanéha mély lakjaikból sokat 
jelentő szókat lehelnek fölfelé. Yárasokat nem epít- 
nek. Mindegyik, szűk hajlékban lakik, mit sem 
gondolván azzal: minő szomszédja legyen, vagy 
mi történjék körötte. — Mióta ez országot lakják, 
a’ polgárok folyvást legszendébb nyugalom’ ölében 
léteztek; pedig már régóta lakják ’s talán még so
káig fogják azt lakni. Azonban egy előbír szár
nyal : hogy egykor mind fel fognak kerekedni — 
jobb honkeresés végett. Kinekkinek szabad közöt
tük megszállni, csupán azok, kik erővel akarnak 
közükbe szoronkodni, vagy kiket valamelly tör
vényszék küldött, vannak körükből száműzetve. 
Ezen ország, czimerül csak egy k e r e s z t e t  visel ’s 
czímül a’ t e m e t ő  nevet: mindazáltal olly igen 
hatalmas , hogy királyok ’s herczegek polgárikkal 
együtt lesznek alattvalóivá. Egyébiránt könnyű 
ezen országra ráakadni; sok ut vezet oda, majd 
hosszabb, majd rövidebb ; az odautazás pedig gyor
san megtörténik. Alig ült az ember kocsiba, midőn 
ez ismét megáll’s a’ h a 1 á 1 ezt kiáltja: „szállj- 
ki !“ — ,•----- - —

K Ü L Ö N F É L É K 1 T Á R A .
A’ spanyol király megértvén, hogy Cervantes 

Mihálynak , dón Quixotte’ halhatatlan szerzőjének

Szerkeztet! H e 1 m e c z y.

roskadékony lakházát (Madritban , a’ Francos ut- 
czában nro 20} le akarják rontani, ez épületet a’ 
tulajdonostól mcgvéteté, azon parancs mellett, hogy 
az javittassék-ki ’s a’ kapu fölött a’ nagy költész’ 
mellképe áilittassék-föl. E’ munkának kivitele dón 
Esteban de Agreda urra, a’ San Fernandói királyi 
academia’ igazgatójára bízatott. — ’S így

Lángész ! a’ ki hajdanában
Csak nyomorgó rab valál,

’S koplalni a' dús hazában,
Mig elölt az éhhalál :
Van szobor most, van füzér —
Élj belőle, légy kövér !

Schweiz’ valamennyi fővárosa közt Ge nf  ábrá
zolja a’ p é n z - a r i s t o k r a t i á t ;  ez,  a’ fényű
zésnek, aranylánezoknak , óráknak, kocsik’ ’s lo
vaknak gazdag városa. Az ő 3000 kézművese egész 
Európát ellátja ékesség-árukkal; ők évenként mint
egy 150,000 lat aranyat’s 25 ezer font ezüstöt dol- 
goznak-fel ’s munkadíjok közel 2,130,000 francra 
terjed. Genfben minden ékességárus-boltok közt 
Veautt űré legszebb. A’ lángképzelődés nem kön
nyen teremthet magának egy raktárt, melly egy 
asszonyi lélekre nézve olly veszedelmes, ezer meg 
ezer csudával gazdagabb volna ; egy párisi hölgy 
azt látván, eszét veszthetné ’s Kleopatra az irigy
ség miatt megrázkodhatnék sírjában.

Midőn Harley ur Párisban a’ parliament’ elöl
ülőjévé neveztetett-ki, a’ procuransok egész test
ben jövőnek hozzá, hogy neki féhyes tisztéhez sze
rencsét kívánjanak, magokat egyszersmind pártfo
gásába ajánlván. „Az én pártfogásomba, uraim?“ 
— kérdé Harley ur ’s hozzá még ezt tévé: „Gálád 
ember nem fog dicsekhetni vele ’s becsületes ember 
nem szorult reá.“ — Mi szép vonás; kár hogy olly 
ritka.

R E J T E T T S Z Ó K .
Öt elsőjét barna hangászok kedvelik,
Értsd máskép: ’s benn vadak tanyájokat lelik.
Egészen a’ tavasz’ legelső zsengéje,
Fejér, piros, barna — ’s édes a’ külsője.

Kálmán Jóutf.

Szittya vitézt nevezek, lova büszkén hordja csatákba ;
Kétszer tiz fele, és vége az árva’ fején.

Z.

A* S2dik számbeli rejtettszó: k á r ,  z ár ,  t ár ,  v á r .

— Nyomtatja L ä n d e r e r .
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C S I L L A G O M .
Csillagászok! mit müveitek,
Ah hová futátok ?
Me'rt az égre nem figyeltek ? 
Boltjain mit látok !
Csillag ég arany sugárral 
Messze napkeletre ;
A’ borongó alkony is hal 
A’ dicső tünetre.

Mint a’ hajnal, olly szemérem 
Gyűlt ezüst mellére;
Jaj ! mi tűz gynlasztja vérem’ 
Báj tekintetére!
Reszkető karom, tiizében 
Azt Ölelni terjed —
’S keblem , égető hevében 
Jobban, jobban gerjed.

Ah! mi báj ok ülnek ennek 
Rózsa-bársonyában!
Égi Cháriszok pihennek 
Rezge sugarában! —
Vágyim, ingó fátyolának 
Lengenek szelére —
Nem talál szivem magának 
Szót dicséretére.

Oh ha végig éjjelébe’
Laknom itt lehetne,
Engem a’ napnak delébe 
Semmi nem vihetne :
Mert homályosak világi 
A’ borongó napnak;
Minden égitest’ sugár!
Fényt ez e g y t  ül  kapnak.

Csillagászok! én akadtam —
Én akadtam rája,
’S szép nevének, mellyet adtam 
Andalító — bája. 
írt hamar szivem’ tüzére! 
Elhalék egészen ;
Elhalék dicső nevére.
Csilla, Csilla lészen !

V E Z Ú V ’ K I T Ö R É S E .

(Végzet.)

October’ 23kán , 1 órakor éjfélután, többszöri 
siket dörgésivei hirdeté Vezúv, hogy földalatti rej- 
tekei teljesen me'g ki nem ürültek. — Megnyitó 
egyszerre minden torkolatját, mellyek a’ poklokkal 
látszanak lenni határosak ’s meg három rettenetes 
lávafolyamot okádott, mellyek különféle irányzat
ban , tiz , tizenke't lábnyi magas lánghalomban 
görögtek - alá. Kettő R e s i n a  e's T o r r e  del  
G r e c o ,  a’ harmadik, melly egyszersmind legna- 
gyobbvala, délre, ß o s c o  t re  c a s e  felé sietett, 
bámulandó (másfél olaszmérföldnyi — miglia) szé
lességben. Nagy terjedelmű szántóföldeket *s kü
lönösen szőlőhegyeket, mellyek közt néhányat 
azokból is, mellyeken az úgy nevezett krisztus-kö- 
nyűbor (lagrima di Cristo) terem ’s négy mezei 
kastélyt elpusztított ’s több embert veszedelmesen 
megsértett. — Az olly sok kitörés által elerőtle- 
nült hegy délután csöndesb lön ’s kevés óra múlva 
egészen hallgatott; — nem látszott több láng, be
lőle csak fiistgomolyok keltenek. — De volt még 
egy másnemű volkán-anyag beljében. — Ugyan is 
alkonyra hajolván az idő , nagyobb tölcsérfalak ’s 
az egész felső teke (melly által előbb magasb vala 
S o mma  testvérénél) beszakadta által tágasbul 
torkolatból igen sűrű , kénkősárgával vegyitett fe
kete, — nem füst vagy gőz, hanem hamufölhők 
kerekedtek, mellyekből három óráig, eleinte ki
csiny, salaknemü tófa-darabkák (Iapiili), később 
pedig fekete hamu esett, melly a’ vidéket körüsleg, 
mintegy 10 olaszmérföldnyi távolságban, néhány 
ujnyi magasan elboritá. — A' nyíláshoz közel, 
hol sok kilörés’ alkalmával 30. 40. köb-lábnyi 
kődarabok lövettek levegőbe, es<ek nagyobb lán
goló darabok is, mellyek közül némellyek bombák
ként szétpattanva, lángot szórtanak magok körül. 
A’ veszélynek leginkább kitett ’s azért minden la
kosától, sőt még a’ nápolyi királyi katonaságtól is 
végkép elhagyatott T o r r e  del i* A n n u n z i a t a -  
nak őrzetére, a’ cs. kir. ausztriai 25ik számalatti gya
logezred maradt \ issza, a‘ tolvajló L a z z a r o n i - k ’Vihary Elek.



334

illy alkalommal gyakorolni szokott ragadozásit hát
ráltatni.

Est fele szűnni kezde Nápoly’ táján ezen csu
dálatos hamueső’s egy gyönge éjszaki szél’ fuvalma 
által, a'hamuval terhes felhők, T ő r r e  d e l i ’ A n- 
n u n zi a t á-n túl a’ c a s t e l a m a r e - i ,  s a 1 er n o-i, 
n o c e r a - i ,  p e s t u m i  ’s egyéb hegyekre vonul
tak; ’s annyira elhomályositak a’ napvilágot. hogy 
némelly helyeken az említett hegyek körül, 16. 18. 
óráig , gyertyát vagy szövétneket kelle a’ lakosok
nak gyújtani, hogy magokat ezen második egyip- 
tusi sötétségben kiösmerhessék. — Utazók, kik 
P e s t u m felé indultak (a’ cs. kir. ausztriai fő tá- 
borpap társaival} , elveszték a széles országutat 
’s órákig bolyongtanak , inig ismét rájöhetének ; 
mert a’ sűrűn eső hamu, a’ gyertya *s fáklyavilá
got is eloltá. —

October’ 24ikén éjfélután , ismét uj , rettentő 
nagyságú hamuoszlopok szállották föl, különféle 
tölcsérekből, mellyek megfordított homok-obeliscu- 
sokhoz hasonlítván, nagyságukra nézve az előbbie
ket jóval fölülmúlók elannyira, hogy korán reggel 
az egész égbolt egyalakú vastag, piros fátyollal 
(^minthogy felhőnek mondani nem lehet} volt be
vonva. — Most tehát se hegyet, se eget látni 
nem lehetőit; a’ nap, holdhoz hasonlíta , melly- 
nek sápadt világánál egy távolabb tárgy sem vala 
kivehető. — Havazni kezdett ezután ; de nem hó- 
pöhöly, hanem vörösbarna, szállóhomokhoz hason
ló hamu ; ’s ez délutáni 2. óráig folyvást sűrűbben 
esett. — ’S ekkor kezde Nápoly, Aversa és Capua 
körül egy kévéssé fölvilágosodni, midőn a’ hamueső 
szündögelt ’s a’ rákövetkezett éjjel alig volt már 
észrevehető. — De Vezúv déli ’s nyugoti szakán, 
Kes i n  a,  T o r r e  de l  G r e c o ,  T o r r e  d e l l ’ 
A n n u n z i a t a ,  O t t a j a n o - t ó l  szinte S a 1 e r- 
no-ig, N o c e r a  's P o m p e j i  körül, hol erőseb
ben , hol gyöngébben , egész tiz napig tartott ezen 
hamueső ; mivel a* majd ötven ölnyi magas tekének 
leszakadta miatt, két olasz mérföldnyire tágasbult 
tölcsérből, az előbbi homokoszlopok helyett most 
már, siket földalatti zajgás közt, homok ’s por- 
föllegek emelkedtenek, mellyek a' c a s t e l a m a 
re-i és s or re nt o- i  hegyeken túl vonulva, nyu
gatra egész helységeket elleptek. — Ezen napon 
l octobej- 2 tikén} legcsekélyebb szellő sem lengett; 
i’ kifáradt természet egész ünnepélyes csöndben 
átszék nyugodni. — A hamucső ^Nápolyba érke

zett hiteles tudósítások szerint) elhatott Capua-n  
túl S e s s a - i g ,  a’ romai országutra ; G a r i g l i a -  
n o-ig, M o l o  di G a e t a ,  P o n t e  Corvo- ig,  — 
és az A b b r u z z o-kban szinte Chi e t i - i g ,  az 
ádriai tengerszéleken ; — B e n e v e n  to-ig, A vei -  
l i n o  ’s P e s t u in i g, sőt S i c z i 1 i a-ig. — Ilahogy 
ekkor erősb éjszaki szél keletkezék , tán elfogta 
volna hordani ezen hamuesőt Afrikába, Egyiptus- 
ba , Syriába ’s Konstantinápolyba, mint az 79. 
472. és 1631 dik esztendőkben történt. — A’ sötét
ség, mint emiftém, nagy volt e’ napon ’s különö
sen P o r t i é i ,  l i es  in a, T o r r e  de l  G r e c o ,  
T o r e  d e l l ’ A n n u n z i a t a ,  S a l e m  o-ban is 
egyebütt, még hosszabban tartott ezen rettenetes 
éj. — A’ most érintett helységek’ lakosinak, sőt 
még a’ nápolyiaknak is P o n t e  St.  M a d d a l e n a  
körül, lámpásokkal ’s fáklyákkal kelle járniok, 
hogy meg ne ütközzenek. — D e, még e* világos
ság is olly csekély volt,  hogy a’ vastagabb testté 
változottnak tetszett levegőben, ha bár tekintetbe 
nem vesszük is a’ szemek’ égető fájdalmát, — alig 
láthatott az ember három lépésnyire maga elibe. —

Nápolybái ezrenként tódultak gyalog, lovag 
‘s kocsikon az ottlevő számos vidékiek, helybe
liekkel egyetemben Vezúv’ környékire , hogy ezen 
sötétséget közelebbről tapasztalják ’s magokkal 
erős — hetekig tartott — náthát ’s hurutot hozza
nak. — Kivaltkép különös volt ekkor a’ hamuval 
ellepett szépnemet látni! — Három nap tiltva volt 
minden nyilvanyos mulatság. A’ játékszínek bezá
rattak; de annál inkább töltve voltak imádkozók- 
kal a’ napest nyitva álló szentegyházak. Különnemű 
bucsújárók húzódtak fáklyaviIágnál ahi'tafoskodv a 
az uiczákon föl s alá,  siránkozó szavakkal esde- 
kelvén a’ csudás M a d o n n a  d e l l a  G r ó t t a ,  
mint szinte az ország*, de különösen a’ főváros’ 
védszentje — San G e n n a r o ’ segedelmükért.— 
Végre estve felé megállóit a’ hamueső ’s nappal 
lön. Közönségesen lehetett látni az elöntés’ félel
métől most már megszabadúlt lakosok’ arczain a’ 
vidámságot. —

így végződött 1822. October’ komolycsöndes, 
szomorú, fölötte veszedelmes és örökre nevezetes 
24ike. — Az elemek’ zöndülése által e‘ként kelet
kezett volkáni mozgásoknak hosszabb időre van 
szükségük, míg előbbi csöndes allapotjokba ismét 
visszaléphetnek ’s magokat a’ régi súlyegyenbe tel
jesen visszahelyeztetik : azért még tovább is száll-



335

tak-ki Vezúv’ torkolatin, morgó kebléből nagy 
füst, hamu ’s homokoszlopok, mellyek azonban 
vagy visszazuhantak nemsokára a’ fekete barlang
ba, vagy tovább gördülő teke-alakban nyugotra 
C a s t e l a m a r e  ’s P o m p e j i  körül szállóhegye
ket ke'peztek ; — uj elbontással fenyegetvén ezen, 
sirjából csak alig szabadított nevezetes római vá
rost. — Többször esett még, de csupán Vezúv’ 
közel részein, hamu ; melly azonban mindig fino
mabb ’s világosb lón , mig végre majd nem egészen 
fejérré válék. — Az illy gyakori hamueső, melly 
némelly helyeken a’ széltől összehordatva, házma- 
gasnyira feküvék, elzáró a’ közösülést Nápolytól 
R é s  i nán keresztül, Pompe j i - né l  Sa l e r n o - i g  
’s egyebütt, annyira, hogy a1 cs. kir. ausztriai 
ásász-osztály fpionnier-division) csak nagy fárad
sággal szabadi'tá azt ismét föl. — így szinte P om- 
peji-ben sok munkájukba került a’ nápolyi kir. 
tisztviselőknek ’s c i c e r ó n  i-knak a’ városba esett 
hamut elhordatni ’s a’ látni érdemes tárgyakat tö
kéletesen ki tiszt ítni. C»ászár,

m. lud.  I. lev.  ' a g j3
K I  s ' - V Á R O S .

(Végzet.)
Megragadtam mentorom’ karját és siettem 

szabad levegőre. — Elértünk asszonynéném' lak
házába , de ah! se tisztelt néném, se annyira 
óhajtott hugocskám’ személyét ölelni nem adá a’ 
végzet ’s csak a’ szobalány értesi'te bennünket , 
hogy mindnyájan játékszínbe mentek. — Hát já
tékszín is van Kegyeteknél ? — „Igénknél felelt hű 
vezérem’s beszélte: miként érkeztek Thalia’ ván
dor papjai e’ napokban városuk’ kebelébe, ’s hogy 
ezek a’ város’ mázsaházában osztogatnak a’ kiván
csi közönségnek lelki édes élelmet. Megérkez
tek haliám ’s röpült a’ hír , a’ könnyen terjen
gő; dobogott a’ szi'v e’ rég óhajtott élvezet’ eli- 
be. Mi is mentünk hát a’ mázsaház felé ; ’s hogy 
is mulaszt hat ám-el a’ legjobb alkalmat, az egész 
kisvárosi szép világot, egy tömegben láthatni. ISagy 
sár volt a’ művészet’ temploma körül ; de rögös 
út vezet paradicsomba , gondolám s annal szív-él- 
tetőbb lesz majd a’ benti éldelet, a’ helyzeti külön- 
gég’ érzése által. — Beléptünk! társam szokott 
fontossággal mint ismert pályára, én lesütött sze
mekkel, mert száz emberábrázatból két száz szem 
reám volt szögezve. ,,Ki ez ? hová való ? meddig

marad itt? hol van szállva? tiszt é ,  nemesé, pol
gár é , gazdag é? ’s a’ t.44 hallóm mindenfelé sut
togni ’s mentorom minden készségivei sem volt ké
pes eleget tenni. — Különben is nem rózsás kedv’ 
angyalai lengvén körül lényemet, már kisuhannt 
készültem e’ rettentő itélőszék’ árgus szemei elől, 
de izmos mentorom olly foganatosán tartott karom
nál, hogy egy lépést sem mozdulhaték; ’s midőn 
észre se vettem , már asszonynéném ’s hugocskám 
előtt bemutatva voltam. A’ legnagyobb szívesség
gel fogadtak ’s most már a’ figyelemre indult tár
saság némán meresztő felém szemeit. Egek! mint 
kell szólnom, pillantanom, orrkendőm’ elővennem, 
gondolám , hogy a’ köz megszokás’ nyilai szegény 
fejemről lepattogjanak. De végre felülemelém ma
gam illyes előítéleten épült nézeteken, egész nyu
galommal váltogattam a’ reám vetett pillanatokat 
’s most már bezzeg a’ suttogó szépekre került a’ 
pirulás’ sora ! Csak lesütött szemekre ’s homlokig 
pirlángba borult arezokra akadt vizsga szemem; azon
ban a’ szemjáték sem látszék veszélytől szabadnak, 
mert itt ’s amott néhány olly vasvilla tekintet ló
véit feléin féltékeny férjek ’s szerelmesek’ pillái 
alul, hogy legalább is tíz párviadalra kelle számot 
tartanom. — Helyzetemen könnyített a’játék’ óhaj
tott kezdete. Nem kell szólnom e’ nagyon is ösmért 
tárgyról; — ’s hogy én alig fojthatám kaczagá- 
som’, hol az érzelgő szép lelkek bő könyzáport hul
latva egy keszkenőt más után beáztattak: felette 
érzékeny szíveiknek ’s aesthetica iránt fogéko
nyabb üzletüknek vagyok szerény tulajdonítni. — 
Röviden: miután Belgrád’ várát két legényből álló 
katonaság vitézül bevette: zokogva és mély illető- 
déssel hagyók-el Thalia’ templomát ’s mindenfelé 
g y ö n y ö r ű  s z é p  k o m é d i á r ó l  hallék észre
vételeket. —

Most már haza menvén , szives nénérn’ fölsé- 
ges vacsorájánál valamennyire felejtém bajaim’ ’s 
a’ sáros utczákon szerzett fáradságom’ nagy voltát. 
— Tikkadt valék, mint az örökké vándorló zsidó; 
’s mégis, miután néném a’ gazdag vacsora’ csekély
ségéről alázatos engedelmet kérvén , nyájasan je
lentette , hogy egy házi tánczmulatságba készül
nek,  hova ha velők megyek, örömüket tízszero- 
zem, — elszántam magamat. Már benne vagyok! 
gondolám ’s férfiú semmit sem tesz félig. Erőt, 
erőt a’ férfiú’ keblibe, ne fogja szívét csüggedés !
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biztatóm magam ’s utiruhám’ lehányva , uj bőr
be búvá, állék készen hugocskámnak vezérka
rom' nyújtani, kit három szolgaló ’s még barom 
barátnéja öltöztetett ragyogó báli toliakba. Volt 
időm eszmélkedni múltról ’s jövőrül, míg végre 
nagy sokára készen ’s oily fény-tárasztva ugrott 
elő a’ mellék-szobából, mint éjkirályné a’ tündér 
sípban ’s oily ügyesen titkoiá-el aprólékos kinövé
sét , mellyet a’ rossz világ’ nyelve púpnak keresz
telt, hogy a’ legjartasb vizsgaló szem is csak ne
hezen juthatott a’ ruha alatti titkok’ isméretibe. 
— Kiindulunk ’s én e’ nagy problémát fejteget
tem: ha jobb é sárban gyalogolni, vagy kocsin 
ülve tagjaim’ Összezuzetni ; mert az egyenetlen 
kövezeten olly kegyetlen tanczot jártak a’ csuda
erejű kerekek , hogy minden izem fájdalmakat ka
pott.

Azonban óhajtott czélra értünk’s a’ tánczszoba 
kénylete helyzetemmel békéltetni kezde. A’ ször
nyű tarkaság, melly itt a’ szemet mérték felett kö
vér legelővel untató, a’ sok piperés szépség’ lá
tása, kik ártatlanságuk’ érzetében, hajnalpir-ar- 
czukon , a’ nem épen csomótlan pallóra olvasztó 
tekinteteket hintének , mellyeknek ihletétől hogy 
a’ darabos csomók el nem simultak, máig is csudá- 
lom. — Keringőben pengett a’ tarajos sarkantyú, 
hasadta' selyemruha, nyargalt ’s izzadt az izmos 
fiatal ember (hogy is ne bokát verő posztó ruhá
ban?} ’s szégyennek tartó a’ tánczot félben hagyni, 
míg csak lábai hordozhatók. Ekkor egy hangosan 
czuppanó csókot nyomott pirult szépe’ kacsójara ’s 
önelégíiléssel vetkezett a’ szomszédszobaban ümog- 
re , magat az óriási munka után kipihenni. — Egy 
óranegyed múlva számos lett jó barátom , néhán- 
nyal barátságot is valék kénytelen inni ’s mig a’ 
bizodalmas „ te “ zengett ajkaikon, mértékfelett 
bizodalmas hátbaütés jelenté az uj barátság’ nagy 
nyomatú energiáját. — Nem tudtam: nevessek é 
vagy boszankodjam , mikor egy vizsga szép szem; 
melly különben egész külsőmmel teljesen elégültnek 
latszék , a’beli botránkozatát jelenté szomszédné- 
janak, hogy mezítláb tánczolok. Sebesen röpült 
ajakról ajakra e‘ hír ’s néhány pillanat múlva az egész 
társaság leggunyosb tekinteteket lövelt meztelen 
lábúi nézett testszín - lábtyűimre, miket, mint 
múlt pesti farsang’ maradványit utazó ládámban lel
vén , történetből felhúztam.

De számos ívre kellene terjednem, ha minden
szemléletiül’ le akarnám fösteni. — Szóval: véget- 
lenül szerencsésnek érzéin magam', midőn kocsisom 
sürgetésemre jelenté, hogy a’ törött kerék ismét jó 
állapotban van ’s nem vártam hajnal’ hasadtát. — 
Isten hozzád , rózsapálya! mellyen törött kerekem 
ma futtatott , ez édes tarka képek nem fognak el
tűnni hű emlékezetemből — ’s ha kisváros’ határához 
közelgek, keresztet vetek buzgó magamra ’s fo
hászkodva nézek föl a’ minden jók’ atyjához: „Add 
meg nekem az én mindennapi kenyeremet, és ne 
vigy kisvárosba, de szabadits-meg a’ gonosztól!“

. Kéry.

K U N S Á G O N  J Á T É K S Z Í N .

Midőn hazánk’ több megyéiben , nemzeti csi- 
nosodásunk’ egyik ágát — a’ magyar játékszíne
ket — részint divatozni, részint keletkezni hir-leve- 
linkben gyakrabban olvasóm: nem vala forróbb ki- 
vánatom, mint e’ buzdulattól kis honom’ serdülő 
ifjúságát is lelkesülve szemlélnem. ’S e’ meleg vá
gyom valósula-meg, midőn tegnap Kúnhegyesen , 
az e’ szent czélra önkényesen Öszveállott kis tár
saság’ zsenge mutatványának szemtanúja leheték. 
Kisfaludytól ,,a’ hűség próbáját“ ’s Kovács Pál’ 
„mindennek van haszna“ czimü vigjátékát adá ez; 
a’ játszókbul kitelt hangászat’ megelőzésével, ön- 
készitményü diszítvényekkel (decoratio} — ’s a’szűk 
játék- és nézőhelyet kivéve: erősíté keblemben 
azon kedves hiedelmet, hogy a’ magyar mindenre 
alkalmas. — Köz „éljen“ jutalmazó kán ifjaink *s 
leányink’ iparját, — ’s hő emlékezet röpüle min
denkitől Kisfaludynk’ sir-dombjához ’s szép lelkű 
Ko vács Palink’ lakhelyéhez. Vúrady.

R E J T E T T S Z Ó K .
Hosszan évszak egy fele,
Másik élted’ csermelye.
Az egész rost, vágj bele,
Ha nagy utat tessz vele.

K.l.z.

A’ mi fő minden ekében, fő az mindig nálom is ,
Hármas végem’ hogyha veszted, hej fizetsz ’s adózol is. 
Vágd e r-era1 ’s hajts vissza vagy nem : sokszor forrok hevesen. 
Mint egészet a’ berekben szednek engem szívesen.

tiadics István.

A’ S3dik számbeli rejtettszók: Cs e r e  s nye .  — Hu s z á r .

fczerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M 1 L L A. (1 8 3 0.)

Esti lepke, kis pillangó 
Világot gyanít;

Szállj-el inne't kis csapongó —
Nincsen világ itt.

Milla’ szeme olly világos,
Mint a’ kék e'g, ha csillagos.

Es a’ kis méh — mert doromból ?
Rózsákat gyanit ?

Kis me'hecske csalatkozol —
Nincsen rózsa itt.

Milla’ ajka piros, ollyan
Mint a’ rózsa a’ hajnalban.

Es te deli hattyiimadár,
Társodat lesed ?

Ah! ki tudná, társod hol jár,
Itten nem leled.

Mert Miiiának keble ollyan:
Mint hattyú-pár a’ tavakban.

Ámde bennem fe’ny-szemei 
Gerjesztnek tüzet;

Bár rózsaszín ajkairól 
Szíhatnék mézet!

’S keble’ hattyú-hullámain —
Halnának-el hő vágyaim!

Gyula. .Y. Hányáról.

A’ B Ú Z Á S I  F Ü R D ŐK ,  1 833ban.
(G A B R IÉ l X m HOZ.)

Búzás, július' 25dikcn 1833.

„Megengedj: nem foghatom-meg, mi vonsz 
téged annyiszor Búzásra.44 Édesem! e’ soraidban 
több foglaltatik mint hinned; ’s szivemre me'g is, 
hidd-el, majd örömalkonyu pillanat borúit, majd 
a’ remény’ kék derűje mosolyga ’s gyöngéd aggo- 
dalmidért, titkon hódult-meg újra szivednek lel
kem. — Tolitól ne várd válaszom’ erre. Teösme- 
red azon pályakört, melly engem keresztülragadoz 
ez életen ’s hol én a’ villámok’ daczára is — mint 
tudod — mosolyogni szoktam. Talán azt hivéd: 
gyógyszert keresék itt ? Osméretségekhez szegődni

gyanitál nemde engem? vagy hogy unalomnak va
rázslók itt enyhítést? Nem, nem. ’S bár távol 
sejtésidnek is tisztelője ’s bár gondolatidnak is hó- 
dulója vagyok, jó lelked megenged, hiszem: ha 
erre még most adósod maradok. — Most csak azt 
írom-le: mit látók. Búzást majdnem azon állapot
ban lelém, mint 1828ban kassai Minervánkban le
íróm. Itt ott egy két gyógyuló beteget testileg, 
amott egykét szívben betegülő egészségest ’s álta
lában a’ nemes keblek’ koszorújinak, egy csinos 
társaságba egyesültét pillantám-meg, midőn al
konytájban, a’ hűs eteziák’ lengedezési közt, a’ 
savanyuvíz’ forrási mellé szállíta török-szákosi 
oláh fuvarosom. Ama’ tudat: hogy fürdőkben ritkán 
létez törpe lélek, — egészen újjá teremte' va
lómat.

Nem csalatkozám. A’ korlátolt egyszerű kis 
örömek egy ág’ ivadékivá varázsiák itt az egészet;
’s én, ki — mint tudod — örök feszengésben ’s 
a’ világ’ gyászdivatjába bonyolódva , sokat és sem
mit sem jelentő hideg bókolások közt élek, az 
őszinteségnek e’ bájait visszatükröztető templomá
ban, alig lelém-fel enmagam’. Homlokomrul elvo
nultak itt ama’ szívrendítő mínák, mellyek máshol 
a’ köztiem ’s a’ hatalmas szerencsésb — nem mon
dom boldogabb— közt, babonás közfalat vonnak; 
felnyíladoztak nyelvemnek olly régóta bilincsre 
vert szózati; mentes, védetlen egyiránt érzé itt 
ajaka’ szabadságát, a’ hatalom’ ’s méltóság’ olly- 
korí forró hagymázai kitértek itt a’ józan ész’ ha- 
tási elől. Egyensúly boldogíta kiváltságost ’s ön
érdeműt ’s eltűntek ama’ hiú ’s fonák agycsudák 
(chymerák) mellyek a’ tudományt ’s szorgalmat 
zsarlónak, kincs’ ’s rang’ bőseinek veték-alá. A’ 
nemes szív ’s józan észnek szentelt itt e’ kis mu
lató körtemplomot; ’s én, ki derült arczom mellett 
i s ,  sorsommal örökös hádaT folytatok, itt azzal — 
kevés időre , — fegy vernyugvásig egyesülők.

„Tilalmas a’ vadászat’s fa-megsértés.44 E’sza
vak tűntek előmbe , midőn a’ forrás mellé vágta- 
ték. Kevés ugyan, de magyarul ’s Temes’ halmai 
között, ’s kezdetben ez sem megvetendő. Nincs \ 
olly csekélység, gondolám, melly nemzetiségünk’
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ügyében mellőzhető volna. Nem rég csak nemet nyel
ven lehete olvasni ezt itt, most nemzetin is. — Nem
zeti hangon válaszolt itt német kérdésemre a’ ven
dégház'szolgája^ míg pogyászomat lerakák, üdvöz
letül jó musikai zengzettel enyhíték a’ barna képű 
hangászok, uj lakosok, utam’viszontagságinak sötét 
emlékit. Élénk zaj keletkezők ez alatt a’ forrás mel
lett ’s nemzeti nyelvünknek ezüsthangjai, szinte 
diadaldíszben zengének-ki a’ többi szózatok közül, 
így folyt ez, egész ottmulatásom alatt. A’ férii- 
nem1 társalkodási nyelve úgy szólván általában 
nemzeti volt i t t ; de ne bántsalak-meg Gabriéla 
édes ! nemed közül habár sokan zengek is a kedves 
magyart, de nagy része örömest enyelge a müveit, 
a' csinos németen ’s bár ösmeré a’ nemzetit, hi
básan is kész volt habozni a' külföldin. — De még 
is tisztelet neked bánáti, tisztelet ’s forró hála 
neked különösen temesi Szépnem ! itt láttam kény
be borult szemekkel anyákat, némán szorítani szí
vókhoz a’ kisdedeket, kiknek ajakiról nemzeti 
hangú esdeklések röppentek, a’ magyarul nem tudó 
szüle’ kebléhez. Es e’ tapasztalásom itt szinte min
denütt hasonlóan örvendeztete, hol csak a’ nem
zetségikörben egy kis értelmesség világlott. Jelen
korunkat ’s b' budai német újságot lelém a’ vendég
lőben. Ezelőtt vagy egyet sem, vagy csak idegen 
nyelvüt. A’ fürdői intézetek’s hirdetvények magyar 
’s németnyelven valának felfüggesztve. A’ kor
szellemnek előre ‘s hátrahatása, itt boldogító jós
lattal mosolyg jövendőinkre. Milly javaló tiszte
letben érdemesül ezekért édesem! a’ bűzási lelkes 
tisztség! — Gondolatim, képzeletim minden pil
lanatban előmbe bájolnak téged. Bizton hiszem: 
te sem feledsz engem. Rövid időn többet. Addig 
is élj boldogul!

i\agy-Becskerek, august’ lökén 1S33.
Türd-el csevegésim’ édes meghittem! E’ zárkó

zott szívnek, oRykor ollykor nyiladozni édes. Tár
gyim reád nézve hidegek ugyan itt ott ’s talán 
fasak is ; de ez örök ifjúságban viruló szív ’s egy 
boldogabb jövő előérzetei Örömgyanú közt Ígérnek 
neked ezekért kárpótlást. — K é t— mondhatom — 
népdiís s fényes balban vettem részt, bűzási mu- 
latásom alatt. Szende lengéssel tünedeztek a’ ne
mes valzer körében, Temes’, Torontál’ ’s Kras- 
só Szépei; s fájt szívem, mint tolvajla rózsákat 
a tüdőgyilkos galoppé ’s a' méltósagos zengzetü

nemzeti hangok nem találván hősre , elzengének 
részvétlen szünjelek között. Galoppeinket többnyire 
csárdás-gyors nemzetin lebegék-alt szüzeink ’s if- 
jaink — ’s így magyar szellemben. — Egy vándor 
német szinésztársaság igyekezék itt rövidíteni az 
estvéket. A’ szövetség csak 3 személyből álla ’s 
elgondolhatod: milly gyéren hathata ez a’ müveit 
vendégkörre ; ’s mint borzadott a’ szív vissza , az 
e’ként felette korlátolt művészet’ jeleneteitől , ha
bár az akarat tiszta ’s a’ játszók’ ügyessége ajánl
kozott is. A" gyakoribb személyváltoztatasok, 
Thaliának e’ szűk ’s bűtorozatlan templomában — 
gyaníthatod — nem estenek fonák contrasztok nél
kül. Csak kevés darab adaték nem épen rosszul 
ugyan , hanem a’ mint itt lehete. Néző vagy unat
kozó kevés. Végre két színdarab’ egymásutáni ki
tűzte’ napjain senki sem jelenék-meg ’s színészink 
tovább vándoriának. — Egy erdőcske növekedik 
itt közel a’ főforráshoz, hol a’ nap’ tikkasztó heve 
ellen, menedéket találhat a’ vendég. Csak az kár: 
hogy gyalog-ösvényei keskenyek a’ különben itt 
ott tündérvidékü sűrűnek. Bűzás’ szépítésire, ha 
kiveszem a’ tavaly ültetett néhány ezer csemetét, 
kevés történt ekkorig ; pedig a’ bájos alakú liget
hely, gazdagon kamatozna idővel az uradalmi pénz
tárnak, ha szorgalom ’s költség nem kiméltetnék. Az 
idén javaslat terjeszteték-föl a’ nm. H. Tanácshoz, 
a fürdőtérnek ángolykertié alakítása ’s szépítése 
iránt 's lü ezer forint kéreték előleges kiadásul. 
Vajha a temesi bánságnak ezen egyetlenegy nyári 
mulató ’s orvoshelye olly díszre ’s képre emeltet
nék , melly a’ szenvedő emberiség’ ’s örömvágy’ kí
vánalmak megfelelne.

A’ bűzási érczesvíz nevezetes orvoserővel bír, 
bizonyos nyavalyákban. Mint régebben, az idén is 
szeintaniíja valók ennek. Gyógyszertára nincs ugyan, 
de orvosa volt ez idén, ki a’ szükségesb gyógy
szereket, mellyeket kézi gyógyszertára nem nyújt
hat, az egyenlő távolságú Lugos, vagy Temesvár
ról rendeli-meg. A’ vendéglőház ezen esztendőben 
nem a legjobb, ’s a’ kutnál sincs annyi gond az 
ivópoharakra (mellyek kevesek ’s közönségesen 
rondák is}, mint ez előtt. Megilletődve kellé gyak
ran tapasztalnom: egy beejtett pohár, vagy más 
egyéb miatt, mint zavartatott-fel napközben is a’ 
forrás , mint veszte illyenkor gyógy-erejéből ’s mint 
undorult a sűrű olajenyv’ ^naphta} hömpölygésire 
az ivó?? — Időközben áltrándulék egyszerkétszer
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Lúgosra is. A’ Búzás feletti tetőn érzelgésimnek 
áldőzam. A’ kékellő távolbérczek , a’ Temesfolyo’ 
tág ’s tündér völgye, az előttem pompázó halmok, 
lejtők ’s csörgetegek, a’ viradás’ első sugarúban 
tükröző rengetegcsűcsok’ hajnalaranya, a’ ligetes es 
csadajos vidékben fel-feltűnő veres tornyocskák, 
kastelykupok ’s a’ korány’ bájaival enyelgő ter
mészet’ kelleme, borsodi honomba varázslának-visz- 
sza. Boldúr mellett zörge kocsim Krassómeg}fének 
a’ honban az elsők közt pompázható ’s általam is 
sokat járt jókaru , kövecses töltésére, melly Lu- 
gosra, Karansebesre, Mehádiára ’s Orsovára , más 
felől Erdélybe vezérel; de én csak a’ csukás-érig 
haladék most azon, mellyen azur-szinben \illoga 
előmbe még messziről Krassómegye’ vashida.

Gabriela! Láttam a’ Eerencz-vashídat. Ohne  
csudáid elragadtatásom’ ! Hazánk nem szült még 
illyes müveket; ’s én a’ iáncz- ’s vashidakról csak 
olvasni valék szerencsés holmi vázlatokat eddig. 
Csak röviden említem. Ösmersz , milly felette sze
retem a’ természetet ’s csak természetesen /rom
ié. A’ hidterv és összeállítás, a’ mathematikai ’s 
bányászi tudományokban jártas ’s most Ruszbergen 
(Krassómegy.J bányaműveléssel foglalatos krassó- 
megyei oraviczai születés, Madersback’ munkája. 
Hossza 30, szélessége pedig mintegy 10 lépésnyi. 
Rajta a’ két gyalogutat képző ’s öntött vastéglák- 
ból, vagy talán inkább ládácskákból készült 4 híd- 
kar-íven, melly a’ nagy súlyú hidat tartja, függ 
az egész műtömeg, úgy azonban: hogy ezek, a’ 
tölgyfa-padlókat alulról a’ hid’ hosszában felfogó 
4 vasláncczal, a’ hídfőnél kapcsolatban állván, a’ 
teherviselésben egyiránylag rokonulnak. És ezen 4 
ívnek, a’ 4 láncczali kölcsönös viszonya varázsol
ja, úgy szólván, önmagán függővé az alkotmányt. 
Itt ott a’ csatoló vasakat erősbeknek, a’ srófok’ 
szárait néhol lefejezetteknek ’s a’ hídfőknél levő 
4 diszrend-rostélyokat;, mellyek már is ingadoznak, 
szilárdabbaknak óhajtanám. Maga a’ hid rendület
len állt előttem nagy terhek alatt is. Egyetlenegy 
lehet ez a’ maga nemében Európában, illy tervként 
legalább. Krassó! én szent áhítattal veszteglők hi
dad’ pompás íveinél, szertetagolt hazámnak derülő 
jövendője lebege szemem előtt ’s hóduló tisztelettel 
emlitem itt nevedet. * Es bár itt ott kopár telkeid, 
alázottan tekintenek is ama’ boldogabb Kanahánok- 
ra, e’ hid ’s jó karú országutaid, méltók örökitni

emlékedet. — Terjesznyegemet jól szemembe 
huzva , sieték-vissza villám ’s zápor közt Lúgosra. 
A’ Temes’ partján egy roppant épület tünék sze
membe , melly már tető alatt áll. A’ lovaskato
naság’ kaszárnyája ez ’s tömérdekségire nézve al
kalmasint bármellyik illy neművel mérkÖzhetik a’ 
honban. Utóbb a’ megye’ kórházát pillantám-meg , 
melly kerttel , orvoslókkal ’s betegek’ osztályival 
van ellátva. És ez mind Krassómegyében! édes 
hazánk’ határain! Örökké tisztelitek legyetek szép 
lelkek Ti! kiknek szivök a’ művészek előtt nyitva 
áll ’s kiknek a’ természet’ szent törvénye gyújt 
világitó fáklyát, az élet’ sötét ösvényei előtt. — 
Ne aggódjál érzelgésimen. Ollykor ollykor érzeleg
ni is kéj. Nyugtassd szived’ a’ végzés’ intésire. 
El ne felejts. Függelékül — mint szoktam — vedd 
tőlem koszorúsunk’ eme’ szavait:

„Ernyőt keress, lia készül borulni,
Szenvedj , ba nem tudsz hová vonulni :

Fordulhat a’ szél.“
Bárány Ágoston.

K Ö R Ö S I  S Á N D O R R Ó L .
A’ ,,Tudományos Gyűjtemény’ folyó évi Iső 

füzetében tudósittatva vagyunk Körösi Csorna Sán
dornak szerencsés megérkeztéről Calcuttába; ab
ból tudjuk azt is , hogy a’ részére küldött pénzse
gedelmet nem fogadta-el, hanem azzal hazánk' 
számára Sanskrit - nyelven irt könyveket akar vá
sáriam ’s hozzánk megküldeni. Illy nemes szándék 
még nagyobb tiszteletre gerjeszthet utazónk iránt, 
ki Desnoyer szerint szegény állapotban érkezett 
a’ fővárosba meg; ’s az ottani ázsiai tudós társasági 
fogadta őt fizetésért szolgalatjába fel. Itt követ
kezik Desnoyer’ levelének tartalma , mint az , a’ 
párisi ázsiai tudós társaság’ gyűlésében 1832. máj 
2dikán felolvastatott. Irta azt barátjához Marcel- 
hez , ki egy időben a’ királyi könyvnyomtató inté
zetben felvigyázó volt.

„Megérkezett Körösi Csorna (Kosmo de Co- 
ros}, Erdély’ fija Calcuttába, kit a’ nyugtalan 
tudnivágyás ’s élénk kívánság arra bírtak , hogy 
a’ magyar nemzet’ tőkéjét fölkeresse’s a’ régi ázsiai 
nemzeti költözködések’ utján nyomára akadjon nem
zete’ hajdani korának. így vizsgálódva behatott

*) E’ szavat Szegeden hallani először, hol az alsóbb pol
gárság él vele hellyel közzel. Akár nap- akár esem^ í 
legyen az, t e rj es zny e g a’ neve.



340

Tibet’ középéig, hol öt esztendő’ leforogta alatt 
nyelv’, történetek’ ’s emlékek’ kitanulásában fára
dozott; ’s most már Calcuttába érkezte által al
kalmat nyújtott a’ tüdős Társaságnak, hogy egy 
Biztosság által megvizsgáltassa ‘s osztályozza azon 
rakás könyveket, mellyeket Boutan és Neapul me
gyékből kapott a’ Társaság ’s mellyeknek nemhogy 
foglalatját, de még iráscharaktereit sem ismerte ed
dig senki; sőt még az sem tudatott : miliy nyel
ven vannak írva. Roppant az illy könyvek’ száma 
’s Tibetben egész könyvtárt képeznek; jelen vol
tam az ülésben , midőn a’ lajstromot felolvasták; 
többek közt 300 kötetben találkozik ott közönséges 
história is ’s ha jól emlékezem , Sanskrit nyelv’ 
grammatikája ’s más egyéb munka, mellyek Sans
krit nyelvből vannak tibet nyelvre álttéve; a> mi arra 
mutat, hogy e’ nyelvet a’ szomszéd Tibetben egy
kor tanulták ’s éltek vele. Körösi Csorna ur , ki 
szegény állapotban érkezett ide ’s a’ Társaság fize
tésbe vette, szándékozik tibeti grammatikát és szó
tárt kiadni, aláírókat kiván gyűjteni szándékának 
kivihetéseül. Ha akarsz barátom aláírni, tudósíts, 
én nevemet már részemről aláírtam.44

Hogy a’ Sanskrit nyelvből a’ magyar nyelv is 
felvilágosítást nyerhet, azt utazónk’ vallomása 
után igen hihetőnek tarthatjuk, a’ mi különben is 
Bournief’ és Eckstein báró’ közlésikből sejdíthető 
vala; de hogy a’ T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y  
által Adelung’ könyve ajánltatik , minden mellékes 
jegyzet nélkül a’ Sanskrit nyelvvel való ösmerke- 
désre, nehéz okát általlátni; midőn maga az iró , 
az élőbeszéd’ ötödik lapján megvallja magáról, 
hogy a’ sanskrit-nyelv’ első elemeit is alig ismeri’s 
a’ könyv’ megbirálója (úgy tartom Rödiger) a’ há
lái tudós újságokban illy Ítéletet hoz róla: ,,F as- 
sen  w ir  das v o r l i e g e n d e  W e r k  a u c h  
noc h so nahe  i n’s A u g e ,  wi r  s e h e n  da
rin nur e i ne  n i c h t  s o w o h l  f l e i s s i g e  
al s  g e s c h ä f t i g e  und e i l i g e  Z u s a m m e n 
r a f f u n g  von Bü c h e r  t i t e l n ,  daz u e i n i 
gen g r o s s e n t h e i l s  u n b r a u c h b a r e n  No 
t i z e n k r a m ,  aus  B ü c h e r n ,  Z e i t u n g e n  
und f l i e g e n d e n  B l ä t t e r n  von A bi s  Z 
e n t l e h n t ,  ohne  A u s w a h l ,  d i e  a u c h  nur  
auf  g e r i n g e r  Ke n n t n i s s  der  S a c h e  be
r u h t  e.4' Kúllay F erenci,

S V É D  A N E K D O T Á K .

Egy házas pár közt czivódás kerekedvén , a’ 
férj nőjének szemére lobbantá hívtelenségét. Szom
szédja hallván a’ zajt, elbeszéli okát feleségének 
’s átkozódva mondja : vigyen-el a’ sátán minden 
férjet, ki szarvakat hordoz, vagy valamennyi fúl
jon vízbe. >— „Apropos, kedves barátom — közbe 
szól nője — tudsz-é te úszni ?44

Két pörlekedő megajándékozó a’ bírót; az e- 
gyik fél, ki előbb ment hozzá, szép szekeret adott 
ajándékul, a’ másik fél pedig szép két lovat. Mi
dőn meghalld az első, hogy a’ biró ellene Ítélt, 
hozzá ment ’s imígy szólt: „Biró ur, az én szép 
szekerem nem jói jár.“ — ,,A’ szekér, barátom — 
válaszol a’ biró — csak úgy szokott járni , mint 
a’ lovak húzzák.44 K...y F.

R E J T E T T S Z Ó .

Együtt hét jegyem van, ’s a’ ki 
Három elsőm’ szereti,

Vele másod ’s harmad-jegyem’
Az vörösre föstheti.

Es a’ három következő 
Mulatóhely, hova el- 

Mehetsz visszáján ’s örvendesz,
Ha lej tsz a’ szép egésszel.

Horváth N.

A’ 84dik számbeli rejtettszók: Ös z v é r .  Epe r .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ se hachj  á t ék b a n.
I g a z í t á s :  Társalkodónk’ 70dik számában ezen húzás he

lyett : Fekete paraszt F. 6. — E. 5. kell állani: 
Fék. torony H.-8. — F. 8.

Fekete futó D. 5. — C. 6.
24) Fejér paraszt E. 5. — F. 6. (Schach!) 

Fekete király G. 7. — F. 6.
25) Fejér paraszt F. 2. -— F. 4. *)

*) E’ húzásra a' fekete figurákkal játszó b e r l i n i  t á r 
s a s á g  v e s z t e s  f é l n e k  isméié magát’s így a’já
téknak v é g e .------ Kezdődik ,egy újabb parthie, melly-
ben, egyezés szerint, az olasz játékrendszert fogják kö
vetni. Berlin most fejér ’s Hamburg fekete figurákkal 
játszik, Az eddigi húzások imezek :

pens kap auít. es m. t . társ.  r.

(Hamburg) Fekete paraszt E. 7. — E. 5.
2) Fejér ló G. 1. — F. 3.

Fekete ló B. 8. — C. 6.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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L E M O N D Á S .
Isten veled, szerelem,
Hiú e'rzemeny!
Árva szívem czelt nem ere ,
Kár utánad messze te're;
Hah! nem űzlek én —
Többe' nem, te kegyteleii.
Isten veled szerelem!

Isten veled szerelem ,
Es te báj-alak !
Isten veled drága lélek ,
Szép neved’ nyögöm, míg élek;
’S ha sóhajtalak —
Vissza, visszanyögdelem :
Isten veled , szerelem!

Isten veled , szerelem ,
’S annyi lány-sereg!
Nem varázsol bájvidéktek,
Szívem, mint a’ szikla-bérczek ,
Zordon és rideg —
Kús magányban tépdelem ;
Isten veled, szerelem!

Isten veled , szerelem.
Es te szép világ!
Halva élek, halva néked —
Es ha van szivemnek éked,
Ha van egy virág!
A’ síron túl föllelem.
Isten veled, szerelem!

Matics Imre.

VÉDSZÓ ÉRDEMTELEN MEGTÁMADÁSRA, 
lininy Károly ur Esztergámban a’ „Kaschauer 

Bothe“ czímii németujság’ 1833 évi31dik számában 
felszólít mindenkit, hogy a’ „sollen wir Magyaren 
werden“ névtelen Írójától előadott ma g l ó  di ’s 
l a j o s k o  mar ó  mi esetek’ valótlanságát bizony í- 
taná-be. — Midőn Rumy ur ezen sorait irta, meg
feledkezett azon törvényes elvről: „az állító bi
zonyít“ (asserenti incumbit próba). ’S minthogy 
a’ névtelen iró csak állít, de semmit sení bizonyít, 
még hitelt nem érdemelhet. — Azért most az ol
vasó közönségnek megnyugtatására addig is, míg 
a’ „sollen wir Magyaren werden“ czímü könyv ’s 
névtelen iró’ czáfolata általam közre jő — ezekben 
sietek felelni:

A’ maglódi eset egészen hamisan van előadva ; 
valamint az is hamis, hogy a’ falu t i s z t a  tót 
(rein slavisch). — En aug. 3tíkán személyesen vol
tam Maglódon ’s azt találtam , hogy a’ maglódiak 
értenek is, beszélnek is magyarul. A’ kérdéses e- 
setre pedig, mellyet a’ névtelen iró, saját czéljára 
elcsavart , következő történet adott alkalmat. — 
Megszállott t. i. bizonyos Tabán János, maglódi 
lakos (a’ megholt prédikátornak, mint mondák, 
kedves embere) Pesten egy fogadóban, több mag- 
lódival ’s egyebekkel vásár-időben; közöttük egy 
keresztúri ember is. Ezen utolsó rögtön megtámad
ja Tabán Jánost, és arról vádolván, hogy lószer
számát ellopta, kegyetlenül összeveri. — Tabán 
János a’ szolgabiróhoz ment panaszra , ki két vagy 
három maglódi ember’ tanúsága mellett meggyő
ződvén a’ panaszló’ ártatlanságáról, azt a’ hatal
maskodó keresztúri ember’ követlése alul (ki az
alatt Pestről megszökött) fölmentette, az erősza- 
koskodót pedig, ugytartom, 24 forint váltságdíjra 
Ítélte. — Ezen bírói eljárás alatt a’ tanuknak föl- 
dijök mellett természetesen meg kellett eskünniök 
’s azok magyarul esküttek-meg, mert magyarul 
nemcsak értettek , de beszéltek is. Ezt Rumy ur
nák személyes hitelein’ lekötésével állíthatom; 
mert a’ tanúk’ egyikével Maglódon f. e. aug. 30kán 
t. Lipthay Sándor maglódi földesur’ házában, az ő 
’s a helységbirák’ jelenlétében magam beszéltem. 
Ugyan ezen tanú azt állítá, ’s a’ helység’ eskiittei 
szavát egy hangúlag erősíték , hogy közöttük e- 
gyedüi ezen Tabán János nem tudott, vagy nem 
akart ugyan tudni magyarul, de gyanítak, hogy 
értett. (T  abán már megholt.) Miután végre a’ kér
déses esetben résztvevők visszaérkeztek Maglódra 
— folytató a’ velem szóló tanú, — elbeszélte Ta
bán ezen esetet a’ prédikátornak ; ’s mintegy pa
naszkép előhozta azt is, hogy tanujai magyariíl es
küttek-meg. Erre, folytató a’ tanú , a’ prédikátor 
mindnyájokat lepirongatta, hogy t. i. esküjöket 
magyarul tették-le. — Ezen esetet tehát a’ névte
len iró elcsavarta.

A’ lajoskomáromi esetből annyi igaz: hogy 
néhány nyakas ellenkező meglakolt; de nem  azért?
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mintha a' tot nyelvet kivan* r. , u.ua vissza, vagy 
mint a’ névtelen irő akarja ,,dass sie im Stande 
waren, für ihre Religion zu erglühent;, hanem az
ért, mert a* vármegye-tisztviselők ellen támadtak.

De továbbá azon se csudálkozzék Rumy ur , 
hogy a’ névtelen munkára még mindeddig senki 
sem felelt. — Tö b b  felelet kész arra. — Megfe
lelni tehát tudnánk. — Én a’ többek közt még jú
niusban feleltem reá, de bizonyos körülmények a’ 
felelet* kijövetelét igen elkestették. — Remény
iem inindazáltal, hogy azt Rumy ur rövid idő múl
va olvashatni fogja. Simon Florent.

HONI  P R A E P A R A N D I A - I N T É Z E T E K .
(Levéltöredék Hevesből oct. tikéról 1833.)

Kedves Barátom ! Élénken forog minde'korig 
elmémben hajdanti vitánk: minő eszköz volna t. i. 
édes hazánk’ népeinek köz felvilágosítására legal- 
kalmasb. A’ mit akkor ifjúi tűzzel állítánk, hogy 
minden pallérozott nemzetek* példájaként, a’ köz csi- 
nosodás’ ’s elmevilágosítás alapja — a’ jől rende
zett falusi iskolák, ez kétségen túl van. Erről te
hát ne többé. De azt kérdem, barátom, mikor lá- 
tandunk mi honunkban czélirányos iskolákat? Kik 
lesznek azon boldogok, kik illy iskolák’ jóltevő 
erejét tapasztalandják? Ha valami, az bizonyosan 
ohajtatna velem hosszú életet: milly fokán állnak 
majd a’ boldogságnak, közcsinosodásnak egy szá
zad lefolyta után a’ törekvő Magyarok? — Ám 
hagyán, remélljünk minden jőt. Alapos lépések 
történnek már eddig i s ; én csak egy részt emlí
tek: A’ tudományos egyetem ’s akadémiáknál di
vatozó, kezdő iskolákra nevelni szokott tanító 
mesterek’ intézetén kívül , van Pécsett is praepa- 
randia, mellyben a’ falusi iskolákra tökéletesen 
fölkészült tanítók neveltetnek, mint kÖzpallérozó- 
dás’ jövendő terjesztői. Yan a’ Szepességben, inelly 
a’ Pécsinél több év előtt jőve létre, Pyrker János 
egri érsek O Excja , akkor még szepesi püspök’ 
nemes hazafuíi ügyekezete által; mint is ezeket, 
barátom, a’ hazai folyó irásokbul jól tudod. Örömedre 
még egyet említek, a’ mit egész körülményiben 
nehezen ismérsz , úgymint az egri praeparandia-in- 
tézetnek fmelly tudomásod szerint 5 év óta hason- 
lólag a’ föntebb tisztelt mgos Férfiúnak köszöni 
léteiét) már eddig is tapasztalt ritka hasznait. Ezen 
intézet’ tőkepénzének évenkénti kamatjából 8 ifjú

neveltetvén a’ kitűzött czélra ’s többek önköltségen 
végezvén tanulópályájokat, az egri egyházi megye 
a’ régieken kívül már mintegy 40—50 ekép okta
tott ’s az illető Elöljáróságtól helybenhagyott ta
nítómestert számlál falusi iskoláiban. E’ tanítók, 
a’ lelkipásztorok’ egyesített buzgalma mellett, ki- 
tiinőleg haladnak a’ nemes, szent ügyben előre; 
a’ tanítás’ módját a’ gyönge elmékhez alkalmaztat
ják, a’ vallásos és jobbágyi viszonyra okosan fi
gyelnek, szóval: a’ pórmagzatokkal földi rendelte- 
tésök’ pályáját egész kiterjedésben megösmértetik. 
— így, barátom, édes reményektől ringatva, vár
juk azon boldogabb jövendőt, mellyben illy inté
zetek több nagylelkű férfiak által (kiknek számát 
nevelje a’ Magyarok’ Istene !) szeretett honunkban 
minden egyes vidékre kiágoztatva lesznek ’s imígy 
a’ pórnép’ durvább köntöse alatt is tisztább gon
dolkodás , bővebb isméretek , emelkedettebb lélek 
és simább erkölcsök díszlendnek. l .

T E R M É S Z E T I  R I T K A S Á G O K .
(Levéltöredék. Kimpuly. aug. 3. 1833. )  Alig 

érkézéin ezen faluba, melly Hunyad vármegyének 
Magyarországra hajló szélében fekszik, midőn a’ 
természet’ csudájának ’s a’ szegény köznép’ baboná
jának egy uj szörnye tűnt előmbe. — Egy idevaló 
ember’ sörtvése a’ szomszéd’ kutyájától megnehe
zed vén , rendes időre szült egy döglött ’s két élő 
malaczot. E’ természet elleni szülötteken különösen 
mutatkozának majd a’ hím majd a’ nőnem’ jelen
ségei. Az élőnek úgy látszik több jutott az anya’ 
tulajdoniból; mert noha egész teste ebszőrrel volt 
benőve ’s fülei is hegyesek, de feje, dereka ’s 
első két lába a’ sörtvés’ állatbélyegit viselé; há- 
tulsó lába pedig legkülönösb volt, mellynek disz- 
nó-structurája kutyakörmökkel végződött. Ennél 
sokkal képtelenebb a’ döglött: feje ’s nyaka való
ságos majoméhoz hasonlíta , dereka sörtvéséhez , 
két lába emberkarhoz, hátulsó lábai’ helyét pedig 
egy hüvelknyi vastag szőrös hús pótlá-ki. Testét 
sörtvés-szőr fedé. — — A’ mennyire félig tréfás, 
félig borzasztó a’ természetnek ezen elsikamlása, 
annyira fájdalmasan nevettető a’ szomszédok közt 
e’ miatt kerekedett pör is. A’ sörtés’ birtokosa t. i. 
megrémülvén, tüstént a’ helybeli paphoz szaladt 
tanácsot kérni: mitevő legyen. — Ez a’ szegény 
kutyában tán az emberi nemzetre nézve valamelly
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uj csapást gondolván, intő: hogy mingyárt ássa-el, 
máskép ki tudja, mi szerencsétlenség kövctkezhe- 
tik belőle. — Elbódulva ez ijesztésen a’ szegény 
ember , boszonkodni kezde arra , ki őt illy veszé
lyes dologba keveré ‘s mivel a' kutyát nem üldöz
hette, tehát annak tulajdonosába akadott, kíván
ván az okozott szégyent ’s kárt vele megtéríttetni. 
Szolgabiró’ elibe került az ügy ’s miként dőlt-el, 
nem tudom. — Uj bizonyság ez arra: mennyire 
műveletlen nálunk az alsó néposztály ’s milly ke
vés reményünk lehet annak felvilágosodásához. 
Inditnák-fei bár az illy ’s hasonló esetek bennünk 
a’ közszellemet, hogy egyetértve igyekeznénk az 
úgy nevezett parasztokat valahára emberekké tenni 
— alaposb nevelés által. H-

Zágráb vármegyei O Cichen helységben egy, 
Ta vuresz Borbála nevű 27 esztendős pórasszony 
sept. 19kén egy fiút ’s három leányt ’s igy n é g y  
magzatot szült. Az újszülöttek még oct. 8kán is 
mindnyájan életben voltak. Ezen anya már 1831 
’s 1832ben mindkétszer kettősgyermeket hozott a’ 
világra ’s igy tehát 3 év alatt n y o l c é  z a l  aján- 
dékozá-meg férjét — örömre vagy fájdalomra.

BOSZORKÁNY-ÉGETÉS MAGYARORSZÁGBAN.
Alig múlt fél századja, hogy hazánkban, e’ 

mindenre későn érőben, a’ boszorkány-égetések , a’ 
babonákba süllyedt lélek’ ezen hajborzasztó kicsa
pongásai megszűntek. — Bégi újságok’ nagy rakása 
forogván kezemben, köztök leiéin az „ ö f f e n t 
l i c h e  w ö c h e n t l i c h e  P o s t  - Z e i t u n g  in 
F r a n k f u r t  am M a y n “ czimü újság’ 1728iki 
folyamatját is ’s itt a’ 72dik számban imez, a’ ma
gyar hon’ akkori műveltségét ’s törvényfolyamatját 
élénken festő tudósításra akadtam: ,,Nem rég né- 
melly boszorkányságokrul vádolt, mindkét nemen 
lévő személyek vettetvén fogságra : most azokkal 
szoros vizsgálat tartatott ’s e’ felül a’ vádak’ bebi
zonyulta után reájok az égetés’ végitélete is ki
mondatott. — De mielőtt az rajtok véghez vitet
nék , a’ bűnösöket jelen szokás szerint próbára te
vék, tudniillik kötözött kezekkel vízbe bocsájtat- 
tak , de bűvös mesterségük szerint a’ viz’ színén 
fönlebegtek. Azután ismét más próbát tevének 
velők, mérlegre kellett ülniök, hogy kitűn
jék, mellyik könnyebb, mellyik nehezebb; de köz 
osudálatra egy izmos vastag asszony nem nyomott 
többet másfél latnál; férje, ki hasonlag nem leg

kisebb testtel bírt, csak 5 köntinget, a’ többiek 
is egyremásra egy latot, három köntinget, sőt 
még ennél is kevesebbet nyomtak. — Folyó hó
nap’ (azaz julius) 22kén, úgymint múlt pénteken , 
a’ végítélet 13 személyen hajtatott végbe, t. i. 6 
boszorkánymestert ’s 7 boszorkányasszonyt vezető
nek elő ’s mindnyáját elevenen megégették ; ezek 
közt a’ múlt évi ’s m i n d e n k i t ő l  b e c s ü l t  80 
esztendős város-biró is foglalkozott ’s a’ jeles 
autó da fé-nak kitűnő d í s z é ü l  s z o l g á l t .  Szinte 
leirhatlan „ milly rettentő volt e’ látvány: három 
máglya (Scheiterhaufen} állíttatótt-fol, egy órányira 
a’ várostól Tisza’ mentiben ’s mindegyiknek köze
pén nagy karó volt leásva; e’ karókhoz kötékmost 
egyenkint a' gonosztevőket *s egy fejér személy, 
ki csak 4 évig vala czimborájok, lefejeztetett ’s 
azután a’ középső máglyára a’ megkötözöttekhez — 
kiket rangjok vagy méltóságuk szerint főkapitány, 
helytartó, zászlótartó ’s dobosnak hítak — vette
tett. Ezután mind a’ három farakást egyszerre meg- 
gyujták, ez lobogó lángokra lobbant ’s noha a’ go
nosztevők egy óra - negyedig éltek az őket körül
nyaló lángok közt: még sem lehete legkisebb sikol
tást is hallani ’s ámbár a’ hozzájok rendelt papok 
’s barátok iránt külső jó jeleket mutattak is : rnind- 
azáltal sokan kételkednek a’ gonosztevők’ boldog 
végéről. — Még nyolczan vannak fogságban, már 
ezek is megusztatvák ’s mázsálvák; most ülnek a’ 
boszorkánypróbán ; egyik közülök viselős ’s a’ fel
jebb megégetett személyek’ vallomása szerint a’ 
sátánnal társalkodott. Tegnap ismét húsz da
rab (Stück) fogatott be.“ — — Nem jégborza- 
dás futja-e végig az embert, midőn a’ babona’ bol
dogtalan áldozatiról olvas, és pedig illy hideg, 
érzéketlen tollal írt tudósítást olvas? A’ szakácsnő 
nem adja kevesebb érzéssel gazdasszonyának tudtá
ra , hogy a’ nyársra vont pecsenye pirosra sü lt , 
mint itt a’ folyóírás’ szerkesztője , hogy — embe
rek sültek. Hala a’ szelídebb korszellemnek, melly 
századunk’ egén mosolygva leng! —

NAGY PÉTER CZÁR’ ÁLORCZÁS MULATSÁGA 1714ben.
Nagy Péter czár’ 1714iki vigalmai közt külö

nös figyelmet érdemel egy tőle feltalált ’s elrendelt 
vaűizletü álorczás vigalom. Volt neki ifjú korá
ban egy író-mestere, neve Szotoff, kit ő 70 évű 
korában udvari bolonddá ’s patriarchává nevezett
ki ’s kit ő tréfás jó kedvében fejdelini czimekkel
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halmozott. Ezen fe'rfiut ő 84ik esztendejében egy 
igen eleven 34 évű özveggyel házasitá öszve. 
Ez alkalommal négy száz mind két nemen levő 
személyből, egy fényes álorczás mulatságot ren
delt, mellynek az álorczás mulatságok’ sorában 
eddigien alig volt mása. Minden jelen személynek 
más öltözet ’s más zengő-szer adatott ’s e’kép a 
föld’ minden népei saját öltözeteikben, saját hang
szereikkel képeztettek. Azon négy ember, kikre 
a' vendégek’ összehívása bízatott, országszerte ki
keresett hebegők voltak, kik minden szónál ela
kadtak; a’ menyegző’ marsaljaivá, vagyis nászna
gyokká és vőfélekké rendkívül öreg emberek vá
lasztattak, kik se nem járhattak se nem láttak 's 
labköszvény’ fájdalmi között nyűgeivé magokat 
szép csöndesen, kimért léptekkel vezetteték. — 
A’ moszkovai hamis czár Dávid királyt példázta 
öltözetével, de hárfa helyett egy medvebőrrel be
vont lantot tarta kezében, mellyel neki tekernie 
kellett; mint főméltóság, egy szánkára helyzett 
nagy alkotmány felett ült ’s úgy vonatott a’ sereg 
közt. Az alkotmány’ négy szögletén, körülte négy 
izmos vad medve ült, mellyeket arra rendelt embe
rek hegyes botokkal szurkáltak ; ’s e’ medvék’ bosz- 
szus morgása, nyájasan vegyült Dávid király’ ’s 
az ezt utánzó társaság’ vad, öszveza\art, fülsértő 
zengzetei közé. — Maga Péter czár, frisiai paraszt
nak vala öltözkedve ’s három generállal a’ dobot 
pörgette. — Illy bájos zengzet ’s harangok’ zúgása 
közt vezették az egyenetlen házaspárt oltár’ elibe 
az álorczások ’s az áldást egy száz esztendős pap 
ada reá, kinek, mivel se nem látott, se nem hal
lott, két gyertyát tártának az orrára tűzött szemü
veg'elibe, a’mondandó szavakat pedig hangosan fü
lébe kiáltozák. — Templomból czári csarnokba 
ment vissza a’ vendégtömeg, hol a’ vigalom, mint 
rendszerint, több napig pazar fénnyel tartott’s kö
zönséges mámorral végződött. (AVien. hist, rar.)

G O N D O L A T  - P I L  L Á N G O K .

A’ hon’ ügye szent ügy ’s inkább szív’ mint 
ész’ tárgya. Kinél, midőn hon’ javáról van szó, 
a’ cosmopolitai elvekbe avatott fej’ hideg okosko- 
dásit meg nem győzi a’ kebel’ heve , meg nem győzi 
a' szív’ fellobbanó lángja: az nem méltó, hogy a’ 
hon' áldott anya-emlőin csügg.

Ember, ki a’ szó’ legnemesb értelmében ember, 
előbb enged az emberi érzelmeknek, mint a’ positiv 
törvénynek, melly az érzelmeken uralkodni akar. 
Szülék, gyermekek, barátok iránti szeretetet, hű
séget, könyört tart ő főtörvénynek. Csudáljuk a’ 
Kómáit, ki önfiját lenyakaztatja, de nem szeret
hetjük.

Hatalmas az idő’ lelke ’s neki gátokat vetni 
annyi, mint kártyabástyákat e'pítni szélvész’ ereje 
ellen.

Inkább megyek enlábaim’ segedelmével ala
csony ’s rögös utón, mintsem lábaim nern lévén, 
tenyeren hordoztassain. — Inkább akarok enlelki- 
erőm’ csekély szüieményivel kis körben élni ’s hat
ni, mintsem másoktól orzott fényemben csudáltatni.

Ki m a g á b a n  ’s m a g á n a k  bölcselkedik, 
minden lépten uj meg uj nehézségekre bukik ’s 
fönakad. Ki az iskolának, a’ v i l á g n a k  bölcsel
kedik: könnyen lejt az akadályokon keresztül.

Nincs gondolkodó embernek untatóbb, mint az 
úgy nevezett n a g y  t á r s a s á g o k ,  hol hallania 
kell, a’ mit hallani nincs kedve; beszélnie, midőn 
beszélni kellemetlen ’s hallgatnia, midőn beszélni 
kíván szivének tolmácsa — a’ száj.

Vannak pillanatok , édes pillanat! az elragad
tatásnak, midőn egy parányi poezisért odaadnák 
minden philosophiánkat. Szerencsétlen philosophus, 
kinek néhány illy perczet nem ád a’ rideg élet.

Valahányszor Isten a’ gőgös embert megakarta 
alázni ’s önkicsinységére emlékeztetni: mindig 
n a g y  embereket teremtett.

Nagylelkek’ szencsétlerisége: inkább csudáltat
ni, mint szerettetni ; ők önjelességeik’ áldozati; em
bertársaik őket csak ritkán értik. Olly országban, 
hol csak apró pénz van keletben, aranyat hintenek 
teli marokkal; mindenki érzi ugyan nagyságukat: 
de bizonyos egyenlőség kell arra , hogy kölcsönös 
hajlandóság fejlődj ék-ki. Tóth L.

R E J T E T T S Z Ó K .
Egy, hajh! eltapodott hősnép’ fő városa; első
Tagja seben szárad, sós másik, utója sóhajtás.

Lencsét.

Puszta ’s üres szó ez ’s mit sem foglalna magában —
De fejvesztve lakik benne egy angyali lény.

Kolmúr Gedeon.
A’ S5dik számbeli rejtettszó: Bo r h á l a .

Szerkezteti H e l me c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M Á R I A - V Ő L G Í .

(Nagy-liánján 1833.)

Hús fuvaíom, esti szellő!
Súgok valamit:

Titkom’ oda — a’ kekelló 
Hegje-k köze vidd.

Oda, hol be'rczek’ aljában 
Egy báj-vöígj’ tevői —

’S e’ báj-völgy nek fűz lombjába»
N i n a  búsan ül.

Ne'inán repülj játszi szellő —
Szaporán, indulj ,

Hű kehiére es a’ kellő*
Ajkira simulj !

Csőkom’ vigj ed hűs furalom T 
’S csókold édesen ;

Mondd neki r bőgj- ő angyalont,
O volt, ő leszen.

Kérjed: bogy — vagy boldogítson-r 
Mint szerető hölgj-y 

Vagy szivének bús sirt adjon.
A’ Mária-völgj’ !

Fr.

HAJDAN ’S ÚJABBKORl KÉPÍRÓK ÉS SZOBRÁSZOK.
A p e l l e s  a’ hajdankor’ legjelesb festőművé

szek’ egyike volt, született Chios szigetben sNagy 
Sándor korában élt. O einelé a’ képiről művésze
tet Görögországban kellemes aikak (formák), szín- 
báj ’s világítás állal a’ tökély’ legfensőhb fokára. 
Ót nevezhetni a’ kellem’ képírójának, ki egyszers
mind a’ világosságot ’s árnyékot olly ízletesen ’s 
valólag érté elosztani. Apelles némelly festészeti 
theoriát ’s technikát tárgyazó irományokat is ha
gyott hátra. Megjegyzésre méltó, hogy ó csupán 
négy színnel festett. A’ történet említi e'jeles mű
vészről , hogy ő egyebek kö»t egy anyalovat is 
festett, természeti nagyságban s a’ piaezra ki tét-e- 
t é , hogy a’ nép e’ művészeti példányt lássa. Ki
jött Nagy Sándor is azt megnézni s a’ föstésben 
itt ott némelly kifogásokat tőn ; ’s íme midőn a’ 
király még a’ füstvény előtt áll, a’ lovászszolga 
elővezeti ennek ménlovát Bucephalust, melly a 
festett anyalovat megpillantván, nyeritni s ágas

kodni kezd. Ekkor az ingerlékeny Apelles így szólt 
a’ M aczedók’ hatalmas fejéhez: „nézzd király, a’ 
te lovad érti, mi a’ mesterség.“

Z e u x i s  képiró Görögországban; élt mintegy 
400 évvel Krisztus szül. előtt. Róla ’s kortársárul 
P a r r h a s i u s ról a/.t beszélik, hogy egyik sem 
ak árván a’ másiknak engedni az elsőséget, ahbau 
egyeztek-meg, hogy mindegyik egy föstészi reme
kel készit ’s ez itéije-el, kié a’ koszorú. Zeuxis 
festett egy kosarat, teli szőlővel ’s müvében olly 
híven utánozd a’ természetet, hogy a’ madarak a* 
szőlőgeré/.deket megpillantván, feléjük szállottak. 
Zeuxis erre csakhamar meglátogató Parrhasiust *« 
kérdi tőle: ha kész e már az igéit remek? ,,Kész, 
amott van“ felele Parrhasius. ,,Lássuk tehát“ szála 
Zeuxis; ’s itt a’ függönyt (Vorhang) félre akarja 
húzni, hogy lássa az eltakart remeket ’s im keze 
falba ütközik, mert a’ függöny fali föslvény volt. 
Miután imi'gy Zeuxis csupán a’ madarakat, d* 
Parrhasius magát művészi versenytársát ámítá-el, 
az utolsóé lón a’ diadal.

L e o n a r d o  da V i n c i  jeles olasz művész, 
született Vinciben 1444ben. Föstés, szobrászat, 
geometria, anatómia, architektúra, mechanika, 
versköltés és hangászat — valónak azon művésze
tek , inellyek által ismeretes lón ’s magának hirt 
nevet szerzett. Majlandba utazván, ott egy rajíí- 
iskolát alapított, hol a’ Maria déllé grazié’ legna
gyobb képét ’s az úrvacsoráját föstötte. 1499ben 
ismét visszatért Florenczbe s Angeloval verseny
kedvén, rajzold ama’ hires cartont (lovas megtá
madást), melly művészi talentomátolly tiszta fény
ben tünteti elő. Leonardo 1515ben Francziaország- 
ba utazott ’s ugyan ott 4 év múlva (löl9ben) a’ 
földi pályárul lelépett. „Trattato della pittura“ 
czim alatt közrejött munkája még ma is neiezetes 
’s a’ festészet’ theoriáját. foglalja magában. Kéz- 
és fejrajzokat több gyiijtvényben ’s kiadásban lát
hatni tőle.

Dü r e r  A l b r e c h t ,  a’ német föstészeti *s 
rézm etszési iskola’ jeles mestere, született 1471 ben 
Nürnbergijén. Akkor virágzanak ar nevezett város
kán ’s egész Olaszországban a* képző művészetek



346

w több férfi szerzett jeles müvei által magának 
hírt nevet. Ott képező magát Dürer is, kinek ne
vével olly dicsőén párul a’ művészi érdem. Dürer 
Olaszországba 's Hollandiába tett utazási által mint 
föstész a’ tökélynek igen magas fokára lépett. Hír
neve mindenhova elterjedt 's M ax  császár őt ud
vari képírójának nevezé-ki ’s e’ megkülönböztetésre 
méltató őt Vdik Károly is. E’ művésznek különös 
érdeme abban áll, hogy a’ rajztudományt igaz, ma- 
thematikai elvekre vezette-vissza ’s neki tulajdo
nítják, bárha nem elegendő okból, a’ maratás1 mes
terségét (Aetzkunst) is. Dürer’ valódi érdemét még 
az is teszi, hogy előadásiban az igazság1 hőse s 
leghüségesb utánzója maradt, már akár szép, akár 
rút volt is a' példánykép. Bizonyítja ezt az ő szá
mos Madonnaképe a’ valóságos életből. Egyébiránt 
a1 példányképek’ választásában hijános Ízlést, s 
idealiban nehéz-testüséget ’s bizonyos hidegséget 
árul-el.

A n g e l o  ( Bounarotti ) szobrász, képiró ’s 
architektus, a’ művészi világban a’ legnagyobb da
liák1 (Heroen} egyike volt; ő azon kort, melly- 
ben élt ’s a’ reá következőt is szellemi ereje által, 
inelly néha még a’ lehetőség1 határin is túl ipar
kodott törni, hatalmasul ragadá el magával ‘s ennél- 
fogvást mint valamelly óriás áll vala saját körében. 
Angelo az elszegényült gróf Canossa házból szár
mazott és Settignanoban született Canossa mellett 
1474. Tüzszellemének a’ nagy Medici1 pártfogása 
’s bőkezűsége ada szárnyakat ’s a’ mi mások előtt 
mint nehéz és kivihetlen jelenék-iueg , azt ő csak 
könnyű játéknak nézhető. Kevés idő folyt-le ’s már 
Angelo a1 legkomolyabb munkákkal foglalatosko
dott Kómában és Florenczben. A’ szobrászat ked- 
yencz tárgyai közé tartozék ’s valóban azon idő
korhoz képest valami nagyot, sőt rendkívülit vitt 
véghez. Mindazáltal a’ kőtömeg, melly vigyázatot 
’s kenyes bánást kíván , majd soha sem akart a1 mű
vész’ zordon merészletinek engedelmeskedni. Mint 
architektus nagyobb ’s állandóbb tiszteletemléket 
emelt magának e’ lelkes művész azon épitvények 
áltál, mellyeket a’ St. Péter nevű főegyháztól kezdve 
a’ florenczi várerősségek-ig létre hozott; nem kü
lönben mint képiró azon fresco-föstvények által, 
mellyeket ő a’ Vatikánban, az úgynevezett Sistina 
kápolnában bevégzett; e1 művészeti remek min
denkit, ki e’ nagy mester’ szelleraerejét voltakép 
felfogni képes, bámulással tölt-el. Hozzá hasonló

művészi genievel a’ világ tnég eddig nem dicsek- 
hetik. Angelo meghalt Komában 1564; holt tete
mei illő gyászpompával Florenczbe vitettek *s itt 
a’ Santa Croce nevű egyház’ alboltjában nyertek 
örök nyugalmat. Sovák Dúnitl  arch ihk tu t .

(Folytatását adni fogjuk.)
/

KG Y AMERIKAI TENGERIRABLÓ’ KALANDJA.
(Angol időszak-írásból.)

Azon hírneves tengerirablók vagy kalózok közt, 
kik még ma is élnek Amerikában, mint vezércsil
lag ragyog M i t c h e l l ,  e’ kalandortársa a’ ret
tentő Gibbnek. O a’ szövetséges státusokban szüle
tett , jelesül Belfastben, Maine megye’ egyik vá
rosában. Szüléi mindenkép ügyekeztek őt jól ne
veltetni; de az ifjú a’ művészet ’s tudományokhoz 
nem érzett különös vonzalmat; a’ mit ő leginkább 
kedvelt, a’ mihez bátor ’s inerény lelke őt szenve- 
delmesen voná : az a’ kalandos ’s veszélyteljes ha
jós-élet volt. M i t c h e l l  tehát egy tengeri rabló
hajóra ment, hol magát társai közt,  reítenhetlen 
bátorság ’s merészség által annyira kitüntető, hogy 
rövid idő alatt tizennyolcz kalóznak vezérfejévé 
lón, kiken ő teljes, független hatalmat gyakorla. 
Neki mint kapitánynak volt egy altisztje is, ki 
hadnagy czíinet viselt ’s keblében hasonló bátor 
szivet hordozott. A’ mexikói tengeréből volt ama’ 
térhely , hol Mitchell az ő kalózcsapatjával cziká- 
zott s mindenféle rablást s vakmerő megrohanást 
tőn. — Cuba sziget1 éjszaknyugoti széle olly fek
véssel bír, mellynél a’ természet alig jelölhet ka
lózok’ számára kedvezőbbet. Innét, rontott elő Mit
chell az ő martalékba; ’s ha őt veszély fenyege- 
t e , akkor az erdők s a’ sziget’ meredeg partjai 
szolgáltak neki biztos menedékül. Egyébaránt a’ 
spanyol kormány’ gondatlansága ’s gyöngeségének 
is tulajdoníthatni, hogy Mitchell ’s kalóztársai a1 
sziget' e’ részében független uraságot gyakorlottak 
’s több éviglen a’ legvakmerőbb rablásokat követ- 
ték-el. Ok a’ hajókat rendszerint egy 18 evedzős 
kompon támadák-meg; e’ kompot különös, ritka 
ügyességgel igazgatták, ’s csöndes időben akár- 
melly hajóhoz közelíthettek, a’ nélkül hogy annak 
álgyuitól legkevésbé is kelle félniök. Különösen 
megjegyzést érdemel, hogy Mitchell minden nyak- 
törős merényletiben sokat tartott a1 becsület-érzés
re , egy tulajdonra t. i . , melly illy emberek’ mes
terségivei legkevésbé férhet-meg ; ’s midőn imígy a’
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legirtór.tatóbb rablásokat üzc, folyvást mint leg
műveltebb férfi, s/.orosan követte az udvarisag’ 
mindazon szabályait, mellyekre őt a’ születés és 
nevelőház tanitá.

Azon eset, mellyet itt elbeszélendünk, némi
leg meg fogja ösmértetni velünk e’ tengeri kalóz’ 
különös charakterét. Mitchell egynap hírt von, 
hogy Jamaika’ szigetén egy hajó Kingstonbul An
gliába indult ’s egy matróz , ki ugyanazon kikö
tőből jőve, esküivel bizonyító, hogy ő ezen hajón 
öt ládát tízezer dollár pénzzel látott ’s e’ ládák 
a’ hajó’ aljában vannak elrejtve. Miután Mitchell 
e’ kedves tudósítást vévé ’s arról is pontosan érte
sítve lön: milly időtájon induit-el a’ hajó ’s mikor 
érkezhetik a’ cubai partokhoz, parancsoló a’ ka
lózcsapatnak, hogy gondosan figyeljen ’s mihelyt 
a’ hajó mutatkozni fog, neki mint vezérnek tüstént 
adják tudtára. Egy világos estvén, mingyárt nap
alkony után, jelenti a’ kiállított őr, hogy a’ lát
határon vitorlát vesz észre ; ’s midőn ez most mint
egy 5 tengeri mérföldre közelgett a’ parthoz, a’ 
jelekből ki lehetett ismerni, hogy ez ugyanazon 
hajó, mellyet Mitchell az ő kalózczéljaul kitűzött. 
A’ komp , melly egy kőálgyuval ellátva a’ rejtek- 
ben veszteglett, Mitchell’ húsz kalóztársa áltál 
tüstént tengersíkra hajtaték; az evedzők egész 
erővel dolgoztak ‘s néhány pillanat múlva a’ komp 
eléré a’ kalmái hajót. „Hej ** brigg! hogy van M* 
kapitány?“ — így szólítá-meg azt Mitchell. — 
,,Igen jól, uram, köszönöm — volt a’ felelet. — 
De nekem nincs szerencsém az urat ismerni, ám
bár meg kell vallanom, hogy nevemet helyesen 
mondja.“ — ,,Engem Mitchellnek hínak; kérem 
kedves kapitány ur , tétesse-ki csolnakját, a’ ha
jóra szeretnék jőni ’s Kegyed’ társaságában egy 
palaczk bort ürítni.“ — A’ kapitány, ki különös 
éles elme nélkül is kitalálható , hogy húsz, tetőtül 
talpig fegyverzett, vakmerő kalózficzkó' körmei 
közé jutott, áltlátá azonnal , hogy itt minden el
lenállás hasztalan — ’s azért a csolnakot kitéteté. 
Erre Mitchell csakhamar a’ brigg’ födelén termett, 
hol is a’ kapitánnyal következő párbeszédet kez- 
de: „Van é Kegyednek jó szele, mióta elindult 
Kingstonból?“ — „Tűrhető ! ’s Mitchell urnák mint 
szolgál egészsége ? hogy folynak dolgai ?“ — „Kö
szönöm kérdését; egészségem igen jó ; csupán egy 
bajom van, Cuba’ szigetén igen szűk a" pénz, er. 
szényem többnyire lapos.“ — „Ah! a’ pénzszükség,

Mitchell ur, most köz nyavalya ’s nemcsak Cuban, 
de világszerte uralkodik; tessék elhinni , igen rósz 
idők járnák , még soha sem volt a1 pénz olly rit
kaság.“ — „Oh igaz, nagyon igaz ; ’s épen ez 
kényszerit engem Kegyedhez járulni azon bizodal- 
mas kéréssel: költsönözné nekem ama’ tízezer dol
lárt, melly jelenleg hajóján van.“ — „Ah, kedves 
ur! az én hajómon most 10,000 kispénz sincs.“ — 
„Engedjen-meg kapitány ur, hogy állításának el
lent kell mondanom; e’ brigg 10,000 dollárt visz,, 
és pedig 5 ládában J. J. jegy alatt; e’ ládák a’ 
hajó-aljban vannak a’ kétszersült i (Zwieback) hor
dók közt. Hogy őszintén szóljak ’s hosszú beszéd
del ne fárasszam kapitány urat, engedje nekem e’ 
kis pénzecskét áltál; mert az éj már közelget, em
bereim igen nyersek , ők majd akaratom ellen is 
a’ hajóra jőnek ; Kegyed pedig, úgy tartom szereti, 
ha illy zordon vendégektől mentten maradhat.“
— Mit tehete most valljon a’ kapitány? látta az 
erőszakot ’s azt is, hogy ellenszegülni bizonyos 
halai. A pénzt tehát a’ hajóaljból felhozatá ’s a’ 
kalózok’ kompjába rakatá-le. Mitchell ezzel meg 
■nem elégedvén, kéré a’ kapitányt, vezesse őt a’ 
hajóterembe, hol neki majd az általvett pénzről 
nyugtatványt adand. 6  ezen cselekvésnél a’ kapi
tány iránt folyvást a’ legnagyobb kímélést ’s rész
vevő figyelmet bizonyító , mondván egyszersmind : 
hogy igenigen fogná sajnálni, ha ezen pénz miatt, 
mellyet mostani megszorult állapotjában neki köl
csönözni olly szives volt, a’ követelő fél által va- 
lamelly kedvetlenségei támadnának ; hogy tehát őt 
minden felelet’ terhe alul fölmentse, illőnek tar
tó, következő tartalmú nyugtatványt szolgáltatni 
kezéhez: ,,A’ cubai kikötőben . . . 18kán. Alulirt 
bizonyítom, hogy ** brigg’ kapitányától M* úrtól, 
JJ. betűkkel jegyzett 5 ladaban 10.000, azaz tíz
ezer dollárt fölvettem ; ’s noha e’ pénzt nem volt 
időm megolvasni, de a’ kapitány’ becsület-szavára
azt telj es számban elfogadom. J. Mitchell.“ — _
Mindazáltal ne talán valaki ezt csak alacsony 
gónyjátéknak vélje , szükéges megemlítnünk, hogy 
Mitchell a’ kapitány’ sorsán valóban megindultnak 
látszék; mert mielőtt tőle búcsút vön, zsebéből 
egy 100 guineevel teli erszényt huzott-ki ’s a’ ka
pitánynak ajánlá azon kéréssel: fogadja-el egy kis 
kárpótlásul, ha talán ezen eset’ következésiben 
tisztétől megfosztatnék. A’ kapitány azt adá vála
szul, hogy ő ez erszényt maga számára nem ve-



heti által, hanem követelőjének fogja kezéhez, ad
ni. Ezt Mitchell nem akará, mondván: a’ tulajdo
nosak iránt nem szükséges olly nagy ügyelettel 
lenni; mert ezek úgy is vagyonukat való értéken 
felül biztosíttatják. „Vagy talán — szála tovább 
Mitchell — inkább tetszik Kegyednek ezen óra, 
mintsem ezen erszény?“ ’s itt a’ kapitányt egy 
nagybecsű arany zsebórával kinálá-meg. A’ kapi
tány ezen ajándékot is hasonló okbul visszaiga/.í- 
tá. Erre Mitchell megszorító kezét ’s szerencsés 
utat kívánva elhagyó a’ hajót, kompjába szökött 
’s a’ kalózok néhány pillanat múlva a’ part-kanya
rok mögött elvesztek a’ brigg’ szeme elől, — ma
gokkal vivén a’ 10,000 dollárt! —

(Vége következik.)

V I L Á G I  Á R N Y É K - K É P E K .
Egy gazdag örökösné, egyszemű , púpos és 

sánta, különben igen szép; gazdagon hímzett nyug
ágyon ül, körében számos imádói, kik a’ ritka szép
ségnek minden ötletét csudaljak ’s félszemét , púp
ját, idom!alan labait nem látni erőködnek. Egy 
nem épen elmétlen alkalmi költő lép-be az ajtón ’s 
áltnyujtott verseiben megmutatja, hogy Vénus egy 
szemre vak, a’ Grácziák púposak, Heléna pedig 
egyik lábára sánta volt.

Megszületett a’ nagyreményű gyermek, kit a’ 
jövőt előre által álmodott szüle legalább is ország
bírójának szánt. Van vendégség ’s az örvendő apa, 
hogy vendégit betegekké tehesse, fülig adósságba 
veri magát. Az egyik komaasszony ligyclmesen 
vizsgálván a’ kis kedvest, apját látja benne újra 
föléledni, a’ másik édes anyja’ képéből mondja ki- 
szakasztottnak: pedig apja barna és sasorrú, anyja 
szőke és pisze.

IV. tisztviselőnek névnapja van ‘s számtalan jó 
és roszakaró jelenti azonvaló örömét ’s üdvözle
tét ,  hogy Mátyásnak született. — Egy ifjú tiszt
viselő gyöngéd kézszoritással kíván neki hosszú 
eletet s minden jót, ámbár halalara mar öt év óta 
epedve vár. Egy becsületes egyszerű ifjú, hivatalos 
dolgai közt elfelejt neki tisztelkedni , — ’s im nem 
léphet előre !

Bajok, bu es bánat, keserv és nyomorúság 
K* ur éltének láncszemei ’s napjai’ koszorújában 
csak egy mosolygó virágot sem talál, melly illat
jával élesztené. Nem egyszer volt a’ fegyver kezé

ben, hogy önélte’ fonalát elszakítsa, de győzött 
eddig vallásos bizodalma és philosophiája. Születése’ 
napján eljőnek az emberek ’s — gratulálnak neki.

Tóth L.

B U D A I  C S E P P E K .
E g/ asztalosmester, magoktól telő ’s csak 

annyit, a’ mennyi szükséges, belsejükből kivenni 
hagyó pénzes ládájit ajánlja h i t e l b e n  fiatal ’s 
a’ kor’ szelleméhez képest gazdálkodó házasoknak 
meghatározott legillőbb áron.

A’ pekingi udvari újságban süketnéma asszo
nyoknak szárított nyelve ajánltatik gyógyszerül — 
még férfiaknak-is — a’ rendkívüli, érdektelen be
szédesség (besz-diih- v. fecsegés) ellen.

Ugyanazon újságban olvashatni az égi biroda
lom’ urának egy parancsolatjai, mellyben a’ ha
mis haj viselés a’ chinai nőknek kemény bünte
tés alatt tilalmaztatik; minthogy — a’ parancs’ sa
ját szavai szerint — úgyis «lóg h a m i s  van kö
rültök , rajtuk és bennük.

Minden igazhitű muselmannak a’ törvény’ be
tűje szerint szabad négy feleséget tartani; de több
nyire eggyel is megelégszenek — talán ezt is so
kalják néha — és csak a’ nagykereskedők tarta
nak négyet: egyet t. i. Stambulban, a’ másikat 
Diarbekben , a’ harmadikat Mossulban, a’ negyedi
ket végre Bagdadban ; ’s következőleg igy kereske
dési főutazásikban mindig egy szerető nő’ gyengéd 
karjai közt pihennek békével — de rövid időre !!

Rogy Ignúlt.

R E J T E T T S Z á .
Első tagommal vegyes az 

Állatok’ minden neme,
’S többnyire mindig ezeké 

Az elsőse'g' érdeme.
Másodikon! ha búzával,

Gabonával megtelik T 
Ur mint jobbágy, örömüket 

Benne egyaránt lelik.
Egészem nélkül a’ gyors mén,
Öntetszésit követve mén , —

Szökdel, üget, pihen, kef —
’S lovagjának tűrni kell.

Donútrul Ti1. S.
A* SOdik számbeli rejtettszók: V arsó . Se mmi .  * 3

T o v á b b i  h o z á s o k  a’ se h a d i j á t é k b a n .
3) Fejér futó F 1. — C. 4.

Fekete ló F 8. —- C. ő

Szerkezteti H e l m e n  y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ É SZ ’S A’ s z í v .
Hah! szivem, te nyughatatlan!

Kínzód e’ kebelt ?
Nem látod, hogy gerjedelmed 

Tiltott szívre lelt ?

j,Hát mi tiltott e’ világon 
’S ki tilt engemet ?

Istenünk a' sorsra bízta 
Földi kéj einet“

Es ha nincs a’ büszke szívbe*
Viszon-érzelem ? —

Akkor ! — akkor lángszerelmed 
Kínos gyötrelem 1

Így az ész; — ’s a’ szív epedve 
Uj mentséget ad —

És nem látja, hogy csalatva 
Egyszer megszakad ! —

Malies Imre.

R Ó Z S Á H O Z .
Rózsa! tüzet kívánsz, melly lángba lobogva nem éget? — 

llly tűz : hogyha feléd int mosolyogva szemem.
Rózsa! tüzet kívánsz, melly nem lángolva is éget? 

llly tűz : hogyha kezed5 hő kezeimbe csukom.

Rózsa! szemed’ sugara szivemben mély sebet ejte : 
Gyógyszere, e’ sebnek, Rózsa! lön a’ te szemed.

Rozsa! rabod lettem, vígan mosolyogva kínoztál;
E’ mosoly, e’ vígság könnyeim’ árja leve.

Rózsa! örömkönnyet látok most néha szemedben :
Es e’ szerelmi könyű engem örömre fakaszt!

Hazucha.

A’ L O N D O N I  B E D L A M .  
Londonban mintegy 150 ispotály vagy kórház 

van ’s ezek közt legjelesb az őrültek’ szállása, 
mellynek neve B e d l a m .  Ezen ház a’ „st. Geor- 
ges-Fields“ nevű város-osztályban áll, 1812ben 
Lewi ur’ terve szerint é p ü lt , két szárnya van ’s 
egész hossza 180 lábnyi. Homloktérén láthatóikét 
jeles szépségű szobrot Cajus Cibbertől , a’ hasonló 
nevű költésznek atyjától; a’ szobrok’ egyike a* 
szilaj őrjöngést, másika pedig a’ csöndes, szelíd té- 
bolyodást képezi. E’ csudálatos, különös nemű in
tézetnek nincs mása Európában. Ide nem közönsé
ges észbetegek, tébolyodottak záratnak, azaz: nem.

ollyanok, kiknek elméjüket holmi váratlan esetek 
’s viszonyok’ befolyása háboritá-meg ; itt csak vét
kes bódultság, gálád őrültség tanyáz, szóval: olly 
emberi elvetemültség, melly minden emberi fogal
mat túlhalad. — K i, Angliában az országutakon 
rabol, vágytársát meggyilkolja, vagy alacsony ha
szonkeresetből kezeit embervérrel fertőzteti, azt a’ 
törvény vesztőfára Ítéli ; ha ellenben a’ vétségek 
igen különös neműek, okozták legyen bár a' leg- 
ocsniányabb szenvedélyek, a’ legförtelmesb hajlan
dóságok ’s buja ingerek : akkor az eskütt birák a’ 
bevadlottat őrültnek nyilatkoztalják ’s holtaiglan 
a’ bedlami kórházba küldik ; mert rendkívüli go
noszságoknál csupán az őrültséget akarják indító
oknak elismerni. Azon szerencsétlenek közül, kik 
Bedlam’ termeibe holtiglan bezárvák, legalább ki- 
lencz tizedrész csupa kegyetlenség’, bujaság’ ’s más 
vad gonoszság’ rémcsudája, kik éltök’ megtartását 
egyedül gaztetteik’ hallatlan nagyságának köszönik.

1811 ben jelen valék a’ fenyítő törvényszék’ 
egyik ülésében, egy, itten ítélet alá vett pörnek kü
lönös körülményeit soha sem fogom elfeledni. Egy 
ősz ember arról vádoltatott, hogy feleségét, kivel 
már 14 magzatot nemzett, meg akará gyilkolni. 
Egyik fija katona volt ’s bebizonyított vitézsége’ 
jutalmául a’ keletindiai seregnél hadnagyi tisztsé
get nyert. Miután az ősz férj már negyven évi há
zasságban élt feleségével, ezt ágyában megölni ki- 
váná ’s rajta egy késsel több veszedelmes sebet is 
ejtett. Az asszony bevádolá férjét, ’s a’ dolog be
bizonyult. A’ férj tettét egyszerűn tagadá, mi is 
a’ vétséget még sulyosbá tévé. Midőn az istenfélő, 
élemedett asszony hallotta , hogy férje az elköve
tett rosszat folyvást makacsul tagadja, a’ vasros
tély felé közelített, melly a’ bevádlottakat a’ bí
róktól ’s ügyészektől elkülönzi ’s ünnepélyes han
gon így szólt hozzá: „Ah, John! tehát még meg 
is akarsz engem hazudtolni? Nem elég súlyos rosz- 
szat követtél úgy is el ? Uraim ’s asszonyaim! es
küszöm, ő megtébolyodott! ő valóban megtébolyo- 
dott!“ — És most a’ nézőket egy szívrázó jelenés 
lepé-meg ; a’ gyilkos ’s a’ szerencsétlen öregasszony, 
kinek életére tört, az ő erőtlen , száraz karjaikat



egymás fele terjesztek, az 6 ránczos, könybe fü-
JÖsztütt arczuk egymáshoz közelíte, ’s görcsös ölel
kezések közt mindkettő feledé szerencsétlenségét; 
a’ birak, jogtudósak, ’s fegyveres őrök mindnyájan 
megindultak ez érzékeny látványra.

„Az asszonytól — megszólal a’ biró — imént 
azon állítást haliám, hogy férje megtébolyodott; 
szóljon világosabban.44 — ..Kegyelmes ur — vála
szolt egy öreg szomszéd, félénk tekintettel ’s aka
dozó hangon — e’ szegény embernek esze soha se 
volt egészen helyén. Igen sajnálom, hogy ellene 
mint tanú kell föllépnem ; de az igazság úgy kí
vánja.44 — A’ bírák, esküttek ’s ügyészek itt egy
szerre fölkelének székeikről. „Mi ezen ősz embert, 
ki a’ tanúk’ vallomása szerint tébolyodott — fel
kiált a’ biró, — már halálra akarók Ítélni.44 — 
„Nem, nem! én tébolyodott nem vagyok, nem is 
voltam soha — közbe szólott itt az ősz férli , föl
emelvén hófejét a’ jámbor aggnő’ vállairól. — Még 
egyszer mondom : én tébolyodott nem vagyok. Kosz 
gondolatok keltek agyamban , én meguntam őt ’s 
azért vesztére törekvém ; tekintsen bódultnak , a’ 
ki akar , de én legjobban tudom, hogy e’ dologban 
mi igaz , mi nem.44 — — ’S a’ bírák a’ gyilkos 
szándékot úgy tekintek, mint őrültség’ munkáját, 
az ősz embert Bedlambe küldék, hol még ma is 
nyomorán tölti maradék életét.

Nem rég kedvem jött Londonban vizsgálódá
sokat tenni ’s a’ hatalmas ujságinger, mellyet el 
nem fojthaték , a’ gonoszságnak e’ menedékhelyét 
is megnézeté velem. Itt pillantani meg újra amaz 
ősz embert, kire, noha már igen elvénült, azon
nal rá ismertem. O egy szűk kis teremben ült ’s 
midőn hozzá közeliték , épen ümögújait facsará-ki, 
mellyekből a1 viz a’ padlatra csurgott. A’ gondvi
selő itt következő szavakkal ébresztő figyelmem": 
„Mióta ezen ember itt van, még meg nem szűnt a’ 
sirástól, 's méltán lehetne mondani , hogy ő hó
tisztára mossa magát vétkének szenyjétől. Mivel 
zsebkendői nem elegendők felfogni konyeit, tehát 
még ümögujai is nedvesek ‘s ő , a’ mint Kegyed 
épen most latja, mindent elkövet, hogy ruháját 
szaritgassa.44

Meg kell vallanom, hogy midőn a* kétségbe
esésnek e’ különös comikai jelenségit latám, el 
nem fojthattam magamban a’ nevetést. Jó kedvem’ 
merész hangjai a’ szomszéd teremben fölkelték Ked- 
lamnek egy másik lakosat, egy olaszt, ki sajat

leányát megfertőzteté ‘s azután megfojtotta. Alig 
ébredt-föl, tüstént egy afrikai tigris’ vad dühével 
szökött a’ szűk börtönben ide ’s tova. Kn ezen em
berben a’ halálos harcz’ ‘s ördögi kétségbeesés’ leg
borzasztóbb képét látám. Angelo Mihály a’ men
nyekből letaszított sátánt , az istent káromló go
nosz arkangyalt szörnyebb alakban nem föstheté. 
Toskanában születvén, olly \ad szitkokat dörgött, 
mellyek nem tartoztak emberi nyelvhöz; az ő te
kintete ’s azon hangok, mellyeket száján kibocsá
tott, elsápíták arc/.omat — „Van Kedlamnekmég 
sok illy természetű lakosa?44 kérdém a’ gondvise
lőtől. „Nincs uram — lön a’ válasz — ez inkább 
fenevad, mint ember. A’ legundokabb gonosztevők 
is, kiket a’ törvényszékek’ Ítélete hozzánk küld, 
többnyire békével ’s csöndesen viselik magokat mint 
gyermekek. Nézze Kegyed p. o. e' kicsiny, száraz, 
vékony embert i tt ,  ki szürke kabátban, kurta 
nadrágban ’s csíkos harisnyában, keresztbevetett 
karokkal fel ‘s alájár ; az ő legfőbb gyönyörűsége 
gyilkolni. O különben igen szelíd, csöndes termé
szetű, soha sem lop, és ha nem létezne ama’ gyó- 
gyíthatlan monomania benne, melly őt egy szegény 
házaló ember’ ’s két gyermek’ megölésére készté, 
úgy a’ vele társalkodás igen kellemes volna. Ne 
menjen Uraságod közel hozzá , ő szint olly öröm
mel fogná Kegyedet a’ világból kiirtani, a’ miily 
örömmel körmeit egy fiatal macska az egér’ húsá
ba vágja.44 •—■ „Ne higyje, ne higyje az ur — ki- 
áltoza a’ kis ember — ezen férli, ki épen most az 
úrral beszél, egy gonosztevő, egy szörnyeteg. O 
ma reggel engem rettenetesen összekinzott, teste
met ostorszíjával olly vékonnyá verte , hogy már 
egy iczés palaczkban is megférhetnék.44 —

(Vége következik!)

EGY AMERIKAI TENGER1RAHLÓ5 KALANDJA.
(Vége.)

Miután Mitchell a’ tengeren kalózcsinyai által 
sok kincset gyűjtött, szándéka jött e’ veszély tel
jes életpályát elhagyni ’s a’ szövetséges tartomá
nyokba vonulni vissza. () itt meggondolá egyszers
mind , hogy e’ gyűjtött kincs, ha hadnagyával azt 
megosztandja, mindkettőnek elég leend a’ kényel
mes életre; mindazáltal az osztályrész igen meg
csökkenne, ha a’ zsákmányt húsz kalandor közt 
egyaránt kell felosztani. A’ hadnagynak, kivel 
szándékát közié , hasonló nézetei voltak ‘s úgy ve'-



lekedett, hogy csöndes időben a* kapitánynak ’s 
neki könnyű leend a* gyűjtött kincseket hajóba 
rakni *s kalóztársaik’ segedelme nélkül Florida’ 
partjait elemi. „Mindazáltal — c/.t teve hozzá — 
a’ józan okosság parancsolja, hogy magunkat min
denkép bosszuállásuk ellen biztosítsuk ; mert ha 
magokat majd ama’ résztől, melly őket. a’ zsák
mányból illeti, megfosztatva látják, könnyen áru
lóinkká vájhatnak ’s i'gy valóban van okunk, nagy 
okunk haragjoktul felni. Csak a’ halottak nem szól
hatnak“ monda végre halkabb hangon. Mitchell 
igen jól érté ezen intést; ’s ők csakhamar elvégzők 
egymás közt, hogy az egész csapatot kiirtják. A 
rabló-genie nem sokáig kereső: mi módon?. — 
Mindegyik kalóztárs különféle űrügy vagy okszín 
alatt, másmás dologgal bízatott-meg; ’s miután 
imígy egymástól el voltak szakasztva, Mitchell ’s 
érdemes segédje a’ tizennyolcz életet egymás után 
gyilokhegyre szedő. Ez megtörténvén , a’ két ka
lózfő a’ véresen öröklött kincset kompba takarító 
’s Florida felé tártának , hol folyvást part-hosz- 
szant, egész a’ Missisippi’ torkolatáig mentek, 
szándékuk levőn Uj-Orleansnál kikötni. Azonban 
egy ládákkal rakott, tizenhat lapátos komp 9 mel- 
lyet csupán két ember vezetett, méltán szembe
tűnt ‘s nem kis gyanút gerjeszte ; és midőn Mit
chell ’s társa egy falu mellett, nem messze Uj-

, Orleanstól kiszállott, élelem-beszerzés végett, itt ~ 
termett a’ helybeli politzia ’s a’ kompot gyanús 
terhével együtt lefoglalá. A’ két kalandor imígy 
kénytelen volt a’ véres verítékkel gyűjtött kincset 
odahagyni ’s még áldhaták a’ szerencsét, melly 
nekik a’ szomszéd erdőkben menedéket adott.

így juta Mitchell egy csapással tönkre; igy 
látá magát a’ legnagyobb Ínségnek martalékul 
adatva. Egy ideig Uj-Orleansban bujdoklott foly
vást életveszélyek közt; mert a’ politzia mindig 
sarkában volt ’s magas termete ’s bélyegzett ar- 
cza őt könnyen elárulhaták. Mindazáltal e’ város
ban néhány könnyelmű leány hosszabb ideig rejtve 
tartá ’s a’ kémszolgák’ minden törekvése, hogy 
rejtekhelyét kinyomozhassák, siker nélkül maradt. 
Egyszer azonban még is kitudatott, hogy közel a’ 
városhoz egy öreg asszony’ hajlékában lappang ’s 
egy osztály katonaság utasítást nyert, rögtön oda 
indulni ’s a’ ház’ minden szöglyukát kifürkészni. 
De e’ vitéz csapat legkisebb kedvét sem mutató, 
egy ollyan emberrel, kinek nagy ereje ’s bősz-
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merészsége közösen tudva volt, megverekedni; ők 
eléglék: puskáikkal a’ házba tüzelni ’s ugyan itt 
egy golyó Mitchell’ bal karját öszve is szakít a. 
De a’ nélkül, hogy Mitchell a’ második puskát űzet 
bevárná , mint fürge ősz kiugrott az ablakon 's h 
sürü bokrok közt keres vala rejteket. —

Későbben Mitchellt Louisiana tartományba!' , 
Mobile városban tál;íljuk-fel ismét, hol egy vitor
la-gyárban dolgozik; ‘s ámbár ő, mint igen hihető, 
e* munka’ nemét soha sem tanulta , még is abban 
rendkívül ügyesnek bizonyító magát. Nem sokára 
azután maga állított egy vitorla-gyárt ’s egy va
gyonos fiatal özvegyet vön feleségül. Mitchell imígy 
Mobileben két évig csöndesen élt *s igen jól folyt 
dolga. Mindazáltal korábbi életéből ez ’s amaz is 
hirszárnyra kapott; megtudák, hogy ki ’s mi volt, 
és most a’ városbeli kereskedők félvén, netalán a’ 
vén kalóz más veszedelmes embereket is maga kö
rül Öszvegyüjtsön ’s imígy minden viszonyikba be
avattatván , tengeri kereskedésüknek ártalmassá 
váljék, öszveszólalkozának, hogy vitorla-gyárából 
ezentúl semmit sem vesznek; míg végre őt külön
féle útonmódon a’ városból is elmozdíták. — Mit
chell imígy Mobiléból száműzetve , a’ bahamai szi
getek felé vette útját ’s innét Charlestonbe, hihe
tőleg azon szándékkal, hogy miután a’ polgári tár
saságból kitaszítatott, előbbi kalózpályáját még na
gyobb elkeseredéssel folytassa.

Sokszor kelle csudálkoznom — mond az angol 
közlő — midőn illy veszedelmes kalandort nyilván 
föllépni láték, ki legkevésbé sem tart vala attól, 
hogy az igazság’ büntető kezei közé jut. Hallóm 
azonban , hogy illy bonyolódott , szövényes dol
gokban , miilyen p. o. a’ tengeri rablók iránti tör
vényes procedura, igen bajos, elégséges tanukat 
szerezni ’s azért illy nyomozások többnyire siktr 
nélkül is folynak-le. Közös azon vélemény Ameri
kában, hogy a’ mexikói tengeröböl a’ kalózoktól, 
kik azt olly bizonytalanná teszik, meg nem fog 
tisztulni, valamig csak Cuba sziget a’ spanyolénál 
szilárdabb ’s erősb kormány’ kezébe nem kerül.

A’ K Ó - K V Ó.

Dr. B u h ver  az ő .,Man transformed“ czimü 
munkájában imez igen érdekletes történetet beszé
li: ,,Én nem rég egy 30 esztendős olasz embert Já
ték Londonban, neve Battalia Ferencz, ki, midőn 
világra jött, mindkét keze kövekkel volt ellátvji.



Mihelyt megszületett, vonakodott anyja’ emlőit el
fogadni ‘s midőn őt gyermekpéppel akarák táplál
ni , ezt is szintúgy eltolá magától. A’ dajka e's 
bába erre több orvoshoz elmentek , megkérdezni : 
hogy illy különös esetben mitevők legyenek ? — 
Midőn az orvosok láttak, hogy a’ gyermek min
den rendes táplálékot megvet, oda nyilatkozának- 
ki, hogy a’ gyermek az ő étkét magával hozta a’ 
világra ’s ennélfogvást azt kövekkel kell táplálni. 
A’ próbát megtevék ’s ő egymás után elnyelő ama’ 
három követ, mellyet születésekor kezében tartott. 
A’ dajka most csupán apró kövecsekkel tápláló a’ 
gyermeket, ’s ebből állott az ő kemény eledele 
nemcsak bölcsőjétől kezdve a’ férlikorig, hanem 
egész életén keresztül.“ — De Bulvver, ki őt 30 
esztendős korában látta, igy szól továbbá: ,.() kö
zönségesen három vagy négy követ rak egy kanál
ra, azt szájába veszi ’s igy egyiket a \  másik után 
lenyeli. Azután egy pohár sert iszik reá. O nap
jában egy icze kövecset eszik-meg , és ha gyomrá
ra üt vagy testét megrázza, hallhatni a’ kövek’ 
zörgését, mintha valamelly zsákban volnának. Hu
szonnégy óra alatt valamennyi kő fel van oszlatva 
’s miután azokat inegemészté , a’ kövekre uj étvá
gyat érez, szintúgy, miként mi főzött vagy sült 
étkeinkhez. O próbált kenyeret, levest, tejet ’s 
más étket is enni , de meg nem emésztheti, sőt 
meg sem maradnak gyomrában. Ezen ember egy sö
tétbarna , alacsony, munkás és izmos ficzkó, kato
na volt Irlandban, hol ezen természeti sajátság 
nem kis hasznára szolgált; mert miután egészen 
máskép táplálkozék, mint egyéb katonatársai, 
tehát a’ részére kiosztott élésnemeket mindig jó 
áron eladhatta. Úgy látszik, hogy midőn Battalia 
legelsőszer Angliába jött, embercsalónak tárták; 
a’ kormány’ parancsára tömlöczbe záratott , egy 
egész hónapig 2 korsó ser ’s 1 lat dohány volt 
napi éleim«. Egy hónap múlva szabadon ereszték ’s 
a’ csalás’ minden gyanúja alól feloldoztatott. ( B—o 
v. U.J Ha illy kő-evő katonákból állna egy tábor, 
akkor szintolly könnyű volna e' vagy ama’ várat 
’s erősséget bevenni, mint p. o. a’ krähwinkeli ka- 
tonakormányzó b e v e t t e  ar raarczipán-várat..

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
A’ j é g p a l o t a .  Norvégiában a’ scandinaviat 

havasok’ lakosi az 1831diki táncz-űnnepet igen

különös módon üllötték-meg. Ok bizonyos térhe
lyen egy 200 lábnyi magas jégpyramist emeltek. 
Ezen jégépület, miként az egyiptomi pyramisok, 
eo-ész csúcsig lépcsőkkel volt ellátva s felső vé^én 
egy karzattal díszítve. Alól az iszonyú jégtömeg
ben, félgolyó formára egy szörnyű nagy táncztereiu 
vájatott-ki , inelly több csinos melléktermekbe ve
zetett. A’ terem' falait vízzel Öntözék ’s ezáltal 
mint tükörfalak ragyogtak, ’s róluk a’ számtalan 
függő gyertyatartó tündérvilágzattal ütközött vissza. 
A’ pyramis’ csúcsán egy fáklya égett, fényt áraszt
va, mint valamelly világító toronyrul. Mintegy 
2000 személy különféle álruhában látogatá-meg e’ 
jégpalotát, s részesült a’ táncz és társas öröm’ 
kedviben.— De mi lehet valljon mindez, ama’ hires 
jégteremhez képest, melly tavaly Pesten a’ város
ligetben épült 's a’ nézők’ fogait vaczogtatá !

Bizonyos Smith nevű ur Londonban egy rop
pant épületet hozat létre, melly mint mondják, 
egyetlen leend a’ maga nemében. Az épület két 
nagy szárnnyal bír ’s mindennemű kalmár-áruk- ’s 
művészeti tárgyaknak raktárul ’s eladó-helyül szol- 
gáland. Éjszaki szárnya 510 lábnyi hosszú, 60 1. 
széles ’s 93 1. magos; délszaki szárnya pedig 222 
lábnyi hosszix, ’s az egész csupa öntöttvasból van 
alkotva, kivevőn a’ lépcsőket, mellyek kövekből 
rakvák ; még a’ padolat is öntött vasból készült, 
nem különben a’ kandallók ’s kémények is. Az egész 
épületen egyetlen darab fa sem találkozik ’s ennél
fogvást a’ tüztől ‘s tüzkármentő társaságtól egy
aránt meg van mentve. Kérdés: meg van é a’ 
mennykőtől is?

R E J T E T T S Z Ó .
A’ takácsot munkájában

Kérdezzed bár: mit mivel?
’S agy találod, fő tagommal 

Kérdésedre megfelel.
Másik tagom’ a’ vadászok 

Általábau szeretik ,
Kivált ha a’ futó nyíltat 

Cső’ hegyére vehetik.
’S egész testem’ gerezdjéből,
Ennek avult jó nedvéből

A’ ki mikor ’s mennyit vesz,
Öröm ’s bánat aként lesz.

Badic* Utcán.

A’ 87dik számbeli rejtettszó: Kant ár .

Szerkezteti He l me c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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T A N Á C S .
Bort és szerelmet hogyha kívánsz híven 
’S kellemmel, Endrém! dallani, somlai 

Csillogjon agg kancsóban — és a’
Vén Badacsonynak arany szülöttje

Előtted ; ékes szűz koszorúzza-föl 
Myrtuszfüzérrel lantodat, ajkaid’

Lángcsókok érjék. — Ah, ne higy, ne!
A' görög és Tyberis’ fény éri n

Költött meséknek! — Nem csupa viz szőkéit 
Szárnyas Pegáznak körme után ; ’s Tibur’

Dallója forrón nem karolta,
Hidd , Helikon’ mese-élt leányit.

A’ barna Dóris’ hölgyei adtanak 
Pindár’ dalának lángfolyamot; ’s Chios’

Nectára szült tüzet dalában 
A’ buja féjuszi énekesnek.

Cs— úr.

EG Y  K Ü L F Ö L D I N E K  L E V E L E
a z  a r á b  l o v a k ’ t e n y é s z t é s i r ő l  L e n g y e l t ó t i 

b a n ,  S o m o g y b á n . * )

Már a’ minap futólag köziem hazánkfiaival 
báró Fechtig urnák Lengyeltótiban Somogybán tar
tott aráb lovai árverési eladatását, ‘s mi messze 
ment azok’ tenyésztésiben , mi haszonnal gyakorié 
nevelésüket ’s mi jeles példát nyújtott egyéb honi 
birtokosoknak hasonló iparkodás’ utánzatára. A’ 
minden dicséretes példán örvendő külföld’ szemei
ben is feltűnő volt ezen jelenés ’s azt egy ollyan 
utazó le is irta. — Minthogy e1 levél hazánkra nézve 
felette érdekes , azt hazánkfiaival közleni kíván
tam". A’ levél igy következik:

„Utazásom’ alkalmával megigérém az urnák, 
hogy Magyarországról, főkép háróFechtig’ eredeti 
aráb ménesi lovainak árverési eladatásukról némelly 
utazási tapasztalásimról tett jegyzékeket adandók. 
Ezennel tehát teljesítem Ígéretem’ ; ha azonban 
azt kielégítőnek nem találandja uraságod, tulajdo
nítsa kérem azon nagy sietségnek , mellyel utazá

*) Lásd ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Nr. 
64. Landwirtschaft Nr. 54. 1833. 170. Landwirtschaft
liche Berichte. Ungarn. Hrn- Baron Fechtig’s arabisches 
Gestütt und Licitation seiner arabischen Pferde zu Len
gyeltóti, verglichen 1833. Nr. 23. S 184.

sómat folytattam ’s ez szolgáljon mentségemül. — 
Ma gyarországban e’ jelen évben általányosan, a’ 
tavalyival egyenesen ellenkező, silányabb nyirés kö- 
vetkezésiről panaszolkodnak. A’ különbség 10—15 
sőt 20 p.ctre tétetik. Ezen, a’ birkás gazdákra nézve 
olly kellemetlen következést a’ téli s^iileség’ cse
kélységének tulajdonítják, mellynek a’ tavalyi szűk 
gyűjtésből szükségkép erednie kellelt. Ha ezen 
sziileségi hijánynak már múlt évben olly nagy be
folyása volt a’ gyapjú-tenyésztésre, mit várhatunk 
a’ következő nyírásból? — Holott: mint általá
nyosan látáin ’s hallám, majd minden szüleség a’ 
nagy hőség ’s tartós szárazság által úgy szólván 
kiégett ’s már is itt ott nagyon aggódnak a’ ba
romnak miképen lehető eltartásáról. Hol a’ termés 
jó, alig haladja felét a’ tavalyi szüleségnek. Mi le
szen ennek kimenete ? Isten tudja ! — Ennek mind- 
azáltal legtermészetesb fő következése szűkségkép 
a’ barmok’ kevesbitése lesz, hogy tudniillik a’ mar
ha éhséget ne szenvedjen ’s az éhség’ folyton kö
vetkezése, a’ pusztító dög, megelőztessék. — De 
a’ megtartandó marhákat-is szűk tartásra kell fog
ni. Illy körülmények közt, mit várhatni itt a’ leg
közelebbi nyirésből ? — Ezen érezhető veszteség a’ 
gyapjú’ jövedelmi tekintetében a’ jövő években hi- 
hetőleg nem egyedüli leend , melly a’ mezei gaz
dát érdekelni fogja ; a’gabonára nézvc-is soványabb 
leend a’ jövedelem , ha azt más részről nagyobb 
ár ki nem pótolandja’s a’ dolgot arány-súlyba nem 
helyzendi; mert a* téli vetésre nézve csak középsze
rű aratás várathatik ’s a’ tavaszi még soványabb , 
sőt némelly helyeken mit sem ér. Ezekből az tet- 
szik-ki, hogy általányosan rósz aratást ’s ennek 
következésiben a’gabona’ árának följebb emelkedését 
várhatni. Nagyobb világosságra fog azonban a’ do
log. év lefolyfa közt jőni. —

Illy jegyzéseket tevék ’s hallék , midőn báró 
Fechtig’ méneséhez utaztam a’ Balaton mellé (fitt 
közlöm az eladásra szánt lovak’ jegyzékét, melly 
az uraságodhoz küldött árverési jegyzékben egyéb- 
iránt-is foglaltatik.Igazsággal van legfelül ki
téve, hogy valamennyi 50 eladandó lovak’ koronája, 
a’ legjobb hágó-mén El-Bedavi. Ki ezen lovat nem
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látta, az eredeti arab lovat nem látott. Ez valódi kép
viselője egy arabnak s mindenektől, még báró Biel- 
től-is annak minden kifogás nélkül elisinértetett; 
(ki a* dologhoz ért, méltányozni tudja, mit ez 
által értek.) Ezen állat bizonyos lehet a’ győztes- 
ségról, mellyet a’ versenyzésben faja’ dicsőségére 
minden egyéb lovak felett nyerend: ő neki bizon
nyal még a’ legdicsértebb angol ló is engedni fog
s ’ részre nem hajló ’s dologhoz értő férfiú, a már 
feljebb tisztelt b. Biel ur nyilván megismerte ezt 
í5a’ lovakról“ irt müvében, Dresdában 1832. — 
Ez, kinek az angol lovak iránti vonzódása olly 
xiagy, hogy azokat minden törekvéssel Meklen- 
burgba behozni ügyekszik, kinek az angol lovak 
iránt ismeretes forró szeretete, úgy szólván , köz
mondássá vált, ezen báró Biel, El-Bedavit az egész 
szaraz földön látóit minden lovak közt legérdeme
sebb arábiainak ismerte. Ezen lóismerőink’ legel- 
sőbbikének imez ítélete, mivel az részre nem haj
ló, igen nagy becsületére válik ’s mindenek áltál 
önkényleg helybenhagyatik. Igazán szólva, nekünk 
igen kevés ismeretségi tudományunk van az aráb 
lovakról, mert úgy szólván semmi alkalmatossá
gunk sincs, jelesebb ’s kitiinőbb aráb lovat lát
hatnunk. A’ nálunk úgynevezett aráb lovak épen 
nem termettek arra, hogy jelesb példányul szolgál
janak. De vajmi igen különbözik El.Bedavi a’ többi 
úgy nevezett arab lovaktól! — Az ő, bécsi mérték 
szerint 15 maroknyi és 1 hiivelknyi magassaga, 
erős izmos alkotása, főnemessége‘s azon tulajdon
sági , mellyek a’ mi úgy nevezett aráb lovainknál 
hibáznak, őt a’ legjelesb lovak’ sorába helyezik. 
Mind a’ mellett, hogy korára 11 esztendős, az ő 
ára helyesnek találtatott; és báró Coildihuel ur
nák, ki ő Fels, a’ Francziak’ királya’ részéről ezen 
árverésre küldetett, mély belátása ’s ezen dolog
hoz értése , a’ választásnál és vételnél mutatott 
bánásmódja nem talalá föleslegnek meghatalmazott- 
ságara nézve, hogy azt a’ franczia kormány’ szá
mara 1450 darab aranyon megvásárolja.

Sokan csudálkoztak a’jelenvoltak közül, hogy 
b. Fechtig ur az ő legbecsesb nemző lovát ’s egész 
ménesében legjobb ménjét eladá; de egész nyilt- 
szivüséggel ’s egyenességgel, melly ezen magyar
hon csinosító hazafinak tulajdona, nyilatkoztatá- 
k i , hogy azért v álhat meg lovainak ezen gyöngyé
től , mivel annak fiai az egész ménest atyjok’ hi- 
jányával-is tökéletesen kipótoljak. Altaljában ma

radnak a’ ménes" számára 18 darab 1. 2. 3. évii 
és öregebb mének, kik El-Bedavinak egészen tiszta 
vérű maradványi ’s mellyek az ő hijanyát kielégi- 
tőleg helyreállítják. Egyszersmind ezen fő hágó
ménjének eladatása által nyilványossá kívánja b. 
Fechtig ur tenni azt is: mi erősen meg van alapítva 
az ő tenyészeti rendelkezése. Természetes dolog, 
hogy a’ ménes’ hitelének és becsének az által ki- 
mondhatlanul nagyobbodnia kell, ha az bebizonyo- 
dik: hogy El-Bedaví magát maradékiban úgy meg
örökítette, hogy önmagából olly tenyészetet ha
gyott, melly a’ törzsök - atyához becsére is min
den tekintetben hasonló. Ezen becses állatnak te
hat eladatása legnagyobb és Iegbizonyosb kezességet 
nyújt magának a ménesnek eredetiségéről, jóságá
ról ’s tisztaságáról. Igaz, hogy El-Bedavi mint tag 
hibázni fog, de nem mint fajnemző törzsök, nem mint 
nevendékeinek alapítójuk és atyjok; az ő vére, 
szelleme ott nyilványos marad ’s maradékiból soha 
ki nem enyészik. —

Két fiait, a’ jegyzékben 5. szám alatt, öt évii 
Illavie II. mént, és a’ 3. évű Coheilt nr. 7. O Ex
cellent iaja Gen. Feldmarsch. Lieut, gr. Flardeck a’ 
cs. kir. bábolnai katonai ménes számára vette-meso
1050 aranyon; az első Hiavie I. atyja’ nagyságá
val 15. mar. egy hüveikkel bir bécsi mérték sze
rint. í me , bebizonyítása az előbb állított szoros 
és bizonyos ménesi nemesítés’ alapításának ! — De 
még méltóbb jegyzésre, és érdekesebb az, hogy 
b. Fechtig ur az ő lovaiban, nevezetesen a’ feljebb 
mondott 3. évii Coheilben, megmutatta: mikép le
het eredeti tiszta aráb lovaknál, inellyeknek eredetük 
és származásuk, mint b. Fechtig ménesében, tud
va van, jó ’s czélirányos táplálással, és nem ké
nyeztetett, hanem okos tartassa! már az első nem- 
zési ízben négy és több hüvelknyi magasságra 
vinni. De ez csak olly nemes aráb lovaknál lehet
séges, mint El-Bedavi ’s annak faja, és olly czéli- 
ranyos bánással, mint b. Fechtignél szokás, kinek 
méltán becsületére ’s dicsőségére válik az aráb-ló 
tenyésztés; innen hogy ő ezen tenyésztésnek hite
lét már most fel is tudja tartani, reméllhető. — 

( lég e  következik.) Horváth Eltk.

A ’ L O N D O N I  B E D L A M .
(Vége.)

Bedlam’ legnevesb lakosai közé tartoznak: 
M a r t i n  a’ gyújtogató, éltesb testvére M a r t i n  
föstésznek, és B l a k e ,  kit közönségesen Látónak
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Innak. Miután a* háznak gonosz, őrjöngő zsellé- 
rit mind rendre látogattam ’s élénk vizsgálat alá 
vettem, kérém a’ gondviselőt, vezessen engem 
Blake’ termébe. En itt egy nagy, száraz, hala- 
vány férfit pillanték-meg, ki igen tisztán, értel
mesen ’s ihletés tűzzel beszélt. Ha a’ daernonolo- 
gia’ minden krónikáit keresztül futnák , nem talál
hatnánk nevezetesb képeket, mint mellyek Blake’ 
látásait (Visio) tárgyazzák. Ez nála legkevésbé 
sem volt szemfényvesztés , ő erősen ’s kétségtele
nül hitte látásinak igazságát; ő majd Angelo Mi
hállyal mulatozott, majd Mózessel beszélt, majd 
viszont Semiramis királynéval ebédelt; ez nem tet
tetés vala , belőle teljes meggyőződés szólt. A’ múlt 
felnyitó előtte sötét kapuit, az árnyékvilág feléje 
özönlött, ’s minden, a’ mi nagy, jeles vagy rend
kívüli volt, megjelent Blakenek. — E’ férfi a’ 
szellem- vagy árnyékvilág’ festőjévé lön ; asztalán 
raj/.toll ’s ecset mindig készen fekütt, hogy papi
rosra jegyezhesse azon hősek’ arczvonalinit ’s külön 
állásit, kiket— mint mondá — korán seinőhí-meg, 
hanem kik magok jőnek önkényleg hozzá ’s könyö
rögnek neki,  hogy főssé őket. A agy, vastag köte
tek feküttek mar asztalán csupa illy képekből ’s 
ezek közt vala szerencsém az ördögét ’s ördög’ 
anyjáét is láthatni. Midőn a’ terembe hozzá belép
tem , épen egy bolhát rajzolt, mellynek árnyéka, 
mint állttá, megjelent előtte. — Illdik Eduárd ki
rály őt igen gyakran szokta meglátogatni ’s Blake 
e királyi fölség’ szives leereszkedését azzal hálálta, 
hogy képét háromszori ülés alatt olajba föstötte. 
En holmi kérdéseket tevék, mellyek mint gondo
lám, őt majd zavarba hozzák, de mellyekre ő rög
tön egész nyíltsággal , legkisebb habozás vagy 
megütközés nélkül felelt. „Szokják é ezen urak 
Kegyednél magokat béjelentetni ? — kérdém tőle 
— ’s küld é az ur nekik, mint illik, meghívó bil
iétet is?14 — „Nem, de én nyomban megismérem 
őket, ha megjelennek. Tegnap estve épen nem va- 
lék elkészülve, hogy Marcus Antoniust lássam; 
de alig lépett-be ajtóm’ küszöbén , tüstént meg- 
ismerém benne a’ nagy rómait.44 — „És milly óra
tájon szokják e’ fönséges halottak Kegyedet láto
gatni:?44 — „Egy órakor; az ő látogatásuk majd 
hosszabb, majd rövidebb ideig tart. Tegnap előtt 
a’ szegény Hiob volt nálam; ő csupán két perezíg 
akart mulatni ’s nekem alig maradt annyi időm, 
hogy képét egykét vonással papirosra tegyem; ’s

később csakugyan a’ hijányos vázlatot ki is tör lőt
tem. De lassan , ihol jő Illdik Richard !4< — ,,’S 
hol látja az ur őt ?44 — „Épen Kegyeddel általellen- 
ben , az asztal’ másik végében. O ma előszer jő 
hozzám.44 — ,,’S mint tudja Kegyed, hogy ő az?44 
— „Az én lelkem rá ismer ; hogyan , azt nem tu
dom.44 — „Minő az ő tekintete?44 — „Zordon, de 
még is szép mint egy hősé; én még csak oldalké
pét látom; most már arczának három negyedré
szét; ah! most egészen felém fordul, — borzasztó 
reá tekinteni !44 — „Kérdezhet é Kegyed valamit 
tőle?44 — „Miért nem, ’s mit kíván Uraságod, hogy 
kérdezzek tőle?44 — „Valljon hiszi é , hogy iga
zolhatja mindazon gyilkosságokat, mellyeket elkö
vetett éltében ?44 — „O Kegyed’ kérdését már meg
értette , mi úgy beszélünk egymással mint szellem 
szellemmel, nézlet és magnetismus által ; szavak
ra nincs szükségünk.44 — ,,’S mit válaszol a’ ki
rály?44 — „Ihol a’ válasz; kevéssé hosszabb, mint
sem ő azt velem közié , különben Kegyed a’ szel
lemek’ nyelvét nem fogná érteni. 0  azt mondja, 
hogy a’ mit Kegyed gyilkosságnak ’s vérfürdőnek 
nevez, az csupa semmi ; hogy az ember, ha tizenöt 
vagy húsz ezer embert megfojt vagy agyon ver, 
legkisebb rosszat sem követ-el ; hogy az ember’ lé
nyének halandó része nemcsak fönmarad, hanem 
egy jobb világba is általmegy; és hogy a’ gyilkol- 
tatott a’ hálátlanság’ legnagyobb vétkivel terhelné 
magát, ha gyilkosát szemrehányásokkal akarná 
illetni: mivel ez őt egy kényelinesb lakhelyre ’s 
tökéletesb létre segité. — De kérem, maradjon 
Kegyed egykét pillanatig csöndesen , most a’ ki
rály ecsetemhez igen kedvezőleg ül ’s ha Kegyed 
még egy szót kibocsájt ajakin, úgy a’ szellem el
távozik.44 —

Én elhagyám ezen férfit, kit épen semmiben 
sem lehete gáncsolni ’s ki nemcsak mint képiró, de 
mint rézmetsző is nem utolsó ügyességgel bírt. — 
Most Martint, a’ híres g y u j t o g a t ó t  akaram 
megnézni ’s hogy termébe juthassak, az épület’ vala
mennyi udvarán végig kelle mennem. A’ vezető 
engem útközben az őrültség’ különféle ritka nemei
re tőn figyelmessé. Egy ember, ki anyját méreg 
által megölte, életét örökös keringések (pirouette) 
közt tölté; midőn egyik lába elfáradt, ezt földre 
eresztő ’s ismét a’ másikkal kezdé keringés forgá
sát. Társai közül egyik tiz lépést tőn, azután levevé 
kalapját ’s felhagyítá azt magasra, térdére omlott
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’s imígy kiáltoza: „Fogd-meg, fogd-meg kalapo
mat nagy Isten ! fogd-meg !“ — Egy másik őrült 
ismét azt hívé magáról, hogy egy thea-kannává 
változott által; az ó csípejére feszített balkarja 
fülét képzé, kinyújtott jobbja pedig száját az e- 
dénynek. — Most egy gránit-hágcsón föllépék ’s 
itt megnyilt ajtaja azon teremnek, hol Martin la
kott. — Ezen embert, ki fanatismusból Angliának 
egyik legszebb épületét felgyújtotta és szent falai 
közül az angol papok’ kiűzetésére nem talált jobb 
’s emberibb módot, mint a’ papokat az épülettel 
együtt a’ lángoknak martalékul adni ; — ezen
Martint, ki szintolly hires lón, valamint bátyja, 
úgy képzelém magamnak, mint egy másik Heros- 
tratust, mintegy nagyszerű, veszedelmes bolondot, 
’s azért egy hatalmas irtózás kapott-meg, midőn a’ 
gondviselő, ki velem mint ismerősével bánt, az 
ajtót reám zárd ’s engem e’ bolonddal egyedül ha
gyott. — Egy alacsony ‘s mérték felett kövér em
berke — rézvörös arczával, fényes és sima hom
lokkal ’s gyermek-ostoba tekintettel — ült egy fejér 
asztalka mellett ’s rajzolt; az ő nézése által teljes 
hizodalom fogamszék az emberben , mert arczvonal- 
miban több mint gyermeki együgyűség mutatkozott. 
Szavaiból a’ gondolkodó léleknek egy gyöngéd sú
góra sem villant-elő; még soha sem láttam illy 
csekély, illy semmi embert. Kérdezőm tőle: ha kí
ván é valamit? „En boldog vagyok — ez lön vá
lasza — ha el nem fogy plajbászom ’s föstékem.“
— O mint rajzoló és föstész a’ legnyomorúbb kon
tár volt, az ő vázlatiban szintúgy, mint beszédi- 
ben csak nyoma sem látszott a’ képzelő erőnek. 
Ezen ember az ő anabaptistái vak buzgalmában azt 
Ilivé, hogy egy templom átok és kárhozat’ helye
— ’s ennélfogvást azt fel is gyújtotta.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á lt A.
A spanyol királyok’ ’s királyi család’ temet

kezőhelye az úgy nevezett Eskurial; ez egy klas- 
trom és palota , mellyet Ildik Fülöp 1557ben a’ St. 
Quentin mellett nyert ütközet után hitfogadásul 
épitetett. Eskurial 6 mer fül dny i távolságra fekszik 
Madrittól , 17 osztálya van,  22 nagy udvara,
36,000 ablaka ’s 14,000 ajtója. E’ temetkező.hely
nek legnemesb része Pantheon nevet visel ’s a’ ró
mai Pantheon után van építve; itt csak a’ királyok 
s azon királynék nyugosznak, kiknek gyermekeik

voltak. A' korona-örökösek ’s királynék pedig, kik 
magzat nélkül halnak-meg , egy más elkülönzött 
helyre temettetnek, miután testük bizonyos fal- 
zatban kiszárítaték vagy porrá vált; e’ falzat por
iás’ helyének neveztetik és saját, e’ czélra hatá
rozott üregekkel bír. A" Yendomei herczeg’ teste 
is , ki Yignarolban megholt, e’ poriás’ helyére ho
zatott ’s még máig is ott van. (A —e.}

A’ legnagyobb gőzhajó, melly eddig készült, 
nem rég eresztetett a’ Themse folyóra. Neve 
„Monarch“ ’s rendeltetése London ‘s Edinburgh 
közt futni pályáját. E’ hajó, mint számitgatják , 
útját 30 óra alatt fogja bevégezni ’s imígy azon 
időbül, mellyet eddig közönségesen ezen ut kívánt, 
6 óra nyereség leend. E’ gyorsaság mindent meg
halad, valamit csak eddig gőzhajók által véghez 
vitt az emberi ész, sőt még a’ vasut-kocsik’ sebes
ségén is kitesz. E’ „Monarch“ az ő egész hosszá
ban 20G lábnyi, födelének szélessége 37 1.; széles
sége pedig a’ kerekektől mérve 55 1.; a’ hajóge- 
rincz’ mélysége 18 lábnyi. — 1200 tonna terhet 
visz, 140 ággyal van ellátva az utasok’ számára 
’s az asztalnál 100 személynek van helye. Erőmü
vei közül mindegyik 200 vonó ló’ erejével bír.

Aken ur , a’ hires vadállat-sereglet’ (Menage
rie} tulajdonosa felszámító, hogy ha Európának 
minden állatseregletiből a’ fenevadakat szabadon 
bocsátnak ’s egy nagy erdőbe eresztenék össze, ezen 
erdőnek 225 oroszlán, 280 tigris, 772 párduez, 80 
tigrismacska, 76 bölény, 67 elefánt, 10 szarv orrir 
(rhinoceros}, 1400 medve, 2700 farkas, 78 csörgő 
kigyó, 210 óriáskígyó, 1040 hyäna ’s 96 krokodil
lakosokkal fogna bírni. E’ fenevadakat egy 50,000 
főnyi fegyvertelen embertömeg le nem győzhetné. 
— Hát ha még az úgy nevezett „kis világból“ 
gyűjthetnék egy helyre a’ vérszopó tigrist, a‘ ke
gyetlen hyaenát, ravasz hiiízt, áskáló kígyót, maró 
viperát ’s a’ t . , kérdés: nem volna é keskeny tér
ség Afrikának határa ?

R E J T E T T S Z Ó .
A’ székely-föld' kebelében

Szült hat anya engemet,
És a’ közel folyam adta 

Szép vezeték-nevemet.
Ámde keresztnevem furcsább :

Mert bár három tag vagyok,
Van saram , helyem, vásárom —

Es kedvelnek sok Nagyok.
Kúrolyvúrról.

A’ SSdik számbeli rejtettszó: S z ő l ő .

Szerkezteti II e Íme ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
P e s t ,  november’ 9dikén

Ó H A J T  O Z Á S .
(Schiller után.)

Oh! ha e’ ködlepte völgj'bül 
A’ kijárást lelhetném,

Éltem’ sorsát mint halandó
Milly boldognak érzeném !

Ott — ott látok én örökké1 I
Zöld , tavaszló halmokat;

Oda szállne'k én ’s röpülnék,
Csak fűzhetnék szárnyakat!

Báj-zenék hatnak fülemhez,/
Égi be'ke-hangzatok,

Játszi szellők’ lenge szárnyin 
Jőnek balzam-illatok.

Lomb közűi arany gyümölcsöt 
Látok én ragyogni ott —

’S a’ virág, melly kelyhet ott nyit,
Elhervadni nem szokott.

Ah! milly üdv — lakhatni ottan 
A’ nap’ örök fényiben,

Ah! mi kéj — ott hűtözhetni 
Lepke szellők’ enyhiben ! —

Hajh, de egy folyam’ vad árja 
Tiltja általkeltemet,

A’ dagályos szörnyű habvész 
Megdöbbenti lelkemet!

Csolnak ing hullám’ tetőin,
Ah! de révész nincs vele:

Mint ragadják a’ vitorlák —
Rajta, rajta! szállj bele. 

istenektől nincs kezesség; *
Néked bíznod ’s merned kell!

Csak csudák által jutandhatsz 
A’ szép tündér-honba e l !

Múctai Sámuel.

AZ ASSZONY RENDELTETÉSE’ PÁLYÁJÁN.
Szép, mikor élte’ körét, érezve betölti az Asszon}1!

Kettős disz, ha erős férti-erényre hévül.
Nem vesz-el olly nemzet, hol nők is honni tüzökben

llly elszánt hévvel védik az árva Hazár.
Mousy István.

EG Y K Ü L F Ö L D I N E K  L E V E L E  
az arab l o v a k ’ t e n y é s z t é s i r ő l  L e n g y e l t ó t  i- 

• I) an,  S o mo g y b á n .
(Vége.)

F’ tapasztalás után sokkal belátóbbaknak ’s 
nem olly könnyelműeknek kell mar lennünk, hogy

minden lovat, melly farkat visel ‘s helyes fejjel 
bír, elcsábítva a’ nyerekedni-vágyő lókereskedő 
uraktól, arabnak higyünk , mint többnyire, es faj
dalom meg most is, olly gyakran megtörténik. — 
Csuda volt é ,  ha valaki magát várakozásiban meg
csalatottnak látta ? ha az illy kereskedésbeli arab- 
lovak’ nemzései a’ legszebb reményt annyiszor meg- 
hiusiták?; csuda volt é, ha illy rósz következésektől 
visszatartóztatva, az aráblovak mindig ros/.abb és 
rosszabb hitelüekké váltanak ’s elnyomattak az an
gol lovak által, mellyeknek eredetiségükről csak
ugyan még is inkább ’s könnyebben meggyőződhe- 
ténk ? A’ lovaknak, kivált aráb szárrnazatuaknak, 
valamint a’ juhoknak nevelése— minthogy eredeti
ségükről ’s nemességükről bizonyosak nem lehe
tünk — igen szigoní ’s meg nem elégítő kimenetű, s 
azért az egész unyászoltatik. Lengyeltóti, mint 
ennek tettleges nagy kivivója, megbecsülhetlcn.

A’ már feljebb dicsért El-Bedavin kívül még 
egy négy-évü ménlovat és öt öregebb kanczát vett- 
meg a’ franczia kormányszék 50,000 francon. A’ 
két évű mének 200tól 300 aranyig keltek-el; a’ 
20 darab két évű ’s öregebb kanczák’ ára lOOtól 
400 aranyig ment. A’ két évű méneket jobbadán 
kisebb ménesek’ magyar birtokosi és más haszon
bérlők vevék-meg. — A’ megjelent számos lókeres
kedő , kiket mindnyáját b. Fechtig ur legszívesebb 
barátsággal fogadott ’s megvendégelt (nála pedig 
a’ világszerte isméretes magyar vendégszeretet fö
lötte fényes lakomákban tünt-fel) egyes értelemmel 
b. Fechtig’ aráb ménesét a’ maga nemében elsőnek 
ismerték ; de ezek sem nyögheték-el azon kérdést: 
honnan lön az , hogy Fechtig ur nemes lovait egy
szerre illy falkásan tökélé eladni ?. És mivel tudom, 
hogy ezen kérdés igen gyakran, sőt majd mindenki
től, ki az árverési hirdetményt olvasta, szóba ho- 
zatott, úgy gondolom: igen érdekes dolgot cse
lekszem, sőt az által igen soknak nem utolsó szolgá
latot is teszek , ha azon nyilatkozást 9 mellyet ez 
iránt b. Fechtig ur előttünk adott, közlendem. — 
B. Fechtig urnák eltökélt szándéka juhnyáját rövid 
idő alatt majd felénél többre szaporítani. Mint azon
ban tudva van : illy esetben a’ szüleség’ tenyész-
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lese nem oily hamar terjesztethetik ; ennélfogvást 
iám lehete máskép tennie , mint ménesét hamar
jában megkevesbíteni, nem azért, hogy azt jöven
dőre nézve is olly kevés szambán tartsa; épennem: 
hanem hogy csupán ezen esetben hamari segítség 
nyujtassék a’ több és elégséges szüleség’ megszer
zésire. Azon közben a’ szüleségtermesztés időt és 
helyet nyer, valamint az arab ménes is, melly is
mét az eladott lovak után szaporodik ’s nemsokára 
előbbi állapotjára jutandhat. Tehát a’ jövendőre 
nézve minden bizonnyal nagyobb virágoztát és sza
porodását várhatni ezen jeles ménesnek.

Jelenleg az egész ménes még 80 teljes vérii és 
120 félvérü lovakból áll. E’ mellett jegyzésre mél- 
lo leginkább az, hogy ezen egész ménes számára 
nincs több 80 hold legelőnél; ’s a’ mi több, ennek 
e g y  harmadán széna csak egyszer kaszáltatik. Ez 
a ' közönséges uralkodó véleménnyel ellenkezni lát
ói k,  melly szerint a’ ménes, kivált az arábi, csak 
nagy legelőtéren nevelkedhetik’s tenyészhet. Jech- 
tig ur minden jelenvoltaknak bebizonyította: hogy 
az ő 200 lovának csak 80 hold legelőre van szük
sége. De ez csak úgy lehetséges, ha a’ félvérü 
anyakanczák jobbadán a’ gazdasági munkára fogat
nak-be. Azoknak, kik azt gondolják, hogy a’ mé
nes és gazdaság össze nem illenek ’s vagy egyik
nek vagy másiknak szenvednie kell, azon tanácsot 
adhatjuk: hogy Lengyeltótiban ellenkezőről győ- 
ződhetnek-meg. Ezen összeköttetés minden tekin
tetben a’ legszeretiesésb következést szülte ; a’ gaz
daság’ folytatása mellett bemutatja az olly szép és 
erős ménes, milly alaptalan legyen azon előítélet: 
liogy t. i. ménesbeli lovak folyvásti munkára nem 
hasznaitathatnak. De az egész dolgot csak ahoz 
tetőknek kell gyakorolniok.

Azt leginkább sajnálom, hogy olly szűk határ 
közé szorított időm nem engedő a’ gazdálkodás’ 
belsőjét közelebbről kitanulhatnom. Mi felette ta- 
núságos ’s érdekletes volna, ha mit én e’ helyütt 
leírni óhajtanék, valaki, ki Lengyeltótit tökéle
tesebben isméri, az ottani egész gazdálkodásról—' 
ideértvén a’ marhanevelést, föld- ’s legelőmüvelést, 
— altalányosan s különösen érintve egy hűséges raj- 
Vot adna. Azon csekélység, mit én a’ lengyeltótii 
gazdálkodásról hallottam 's láttam, Lfraságod’ pon
tosabb ismeretire nézve megjegyzésre méltóbbá le- 
t nd. Nyolcz év előtt vévé által báró Fechtig ur 
ezen birtokot, legroszabb állapotban ; 2500 közön

séges juhval és mintegy 200 darab szarvas marhá
val. Most itt a’ marha’ száma több mint 200 lo
bul, 500 szarvas marhából és 10.000 darabnál több, 
igen nemesített juhból áll, mellyeknek rövid idő 
alatt 15,000 darabra kell szaporodniok. — Mint 
haliám, b. Fechtig ur Möglinben Thaer úrtól igen 
nemes juhokat vásárlóit, de még nem hajtattak 
Lengyeltótiba; azért tehát még azokról semmit 
sem szólhatok.“ — íme! milly benyomást tőn a’ 
lengyeltóti.i gazdálkodás e' külföldi férfiúban; mi
dőn hazánknak fijai azt minden érdek nélkül te
kintve elhallgaták ! — Valljon nem igy enyésznek 
é el számtalan jelességek honunkban, káros feledés
sel födözve ? ! Horcúlk FIA.

FÜZÉR, A’ M A G Y A R  T Ö R V É N Y T U D O M Á N Y B Ó L .

( F o l y t a t á s . )

Egy angol kereskedő város’ küldöttei udva
rolván a’ ministernek, ő lordsága kérdezni méltóz- 
tatott: mit kívánnának általa tétetni kereskedé
sük’ előmozdítására? Mire ők felelték: Azt,  hogy 
lordságod se j ó , se rósz czélból soha rólunk ne 
emlékezzék. A mit ők a’ kereskedésről mondának, 
az a' mezei gazdaságról is igaz ; egy felvilágoso
dott nemzetnél a’ tulajdonos maga többnyire elta
lálja a’ jót ’s az ő haszna — legtöbb esetekben 
megegyezik a’ köztársaságéval. De ezen szabály 
sincs ki \ étel nélkül; nevezetesen az e r d e i  gaz
daságra nézve, melly a' gazdaság’ többi ágaitól 
sokban különbözik; mert: 1.) A’ fa az élet’ első 
szükségei közzé tartozik, még is átszállíttatása egy 
helyről másikra nehéz; legyen egy vármegye ga
bona’ híjával, más vidékből visznek majd oda: de 
fát több mérföldnyi távolságra hordani, hacsak 
arra alkalmas folyam nincsen, csak nem lehetet
len. Azért a’ törvényhozásnak arra kell ügyelni, 
hogy egy része az országnak se maradjon fa nél
kül. — 2.) Az egyszer elpusztított erdő isméd 
felnövése sok esztendőbe telik, azért egy rósz gaz
da itt annyi roszat tehet- hogy azt csak századok 
alatt hozhatni helyre. — 3.3 Csupán élésre vágyó 
korunk nagyon hajiadó az utókor’ javait előre 
megemészteni ‘s keveset gondol a’ jövendővel. — 
4<3 Sokszor az erdőtulajdonos’ haszna valósággal 
ellenkezik a’ köz társaságéval; így H a r t i g  meg- 
győzőleg mutatá meg , hogy az úgy nevezett m a- 
g a s  e r d ő k  ^Hochwaldungen3 100 esztendő alatt 
több fát adnak, mint az aljas, gyökérből csírázó
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erdők (Niederwaldungen); de ezen utóbbiak 100 
esztendő alatt háromszor négyszer is kivágathat
ván, a’ tulajdonosnak többet kamatoznak, holott 
amazok fentartatása a’ köztársaságra nézve ohajt- 
hatóbb. Itten tehát a’ tulajdonos’ érdeke nyilván 
ellenkezik a’ köztársaságéval. — 5.) Még a’ kü
lönben jó gazda is hazánk’ mostani állapotában 
sokszor kísérteibe jő, erdeit mérték felett hasz
nálni, p. o. atyjáról rá szállott, vagy a’ hitelező
től hirtelen felmondott adósságait le akarván fizet
ni , — csupán férfi-ágot illető jószágát, fia nem 
lévén, leányai számára pénzzé akar* an változtat
ni ’s t. eflf.

Mit tettek eddigi törvényink ezek ellen? Az 
erdőpusztítónak sequestrumot rendeltek, de mikor? 
„Ubi res per eos, quos successions, compossessorii 
vei alio quocunque titulo concernit. Comitatui de- 
tecta fuerit“ így szól a’ 21 : 1807. De hat ha sen
ki nem jelenti? Ki bántja meg örömest azt, kitől 
örökséget vár? ’S akkor is csupán ollykor van 
helye a’ sequestrumnak , ha t. i. a’ birtokos szein- 
betünőleg (manifeste) tűlhágott a’ mértéken; te
hát akkor, midőn a’ rósz, már megtörtént. Ámde 
megelőző törvényre van szükségünk, p. o a) Min
den vármegyének legyen erdőmestere, kinek híre 
’s megegyezése nélkül semmi bármilly urnák vagy 
uradalomnak se legyen szabad, erdejének bármilly 
kis részét is levágni. Kötelességében álljon továb
bá: aJ megyebeli erdőket szüntelen megjárni ’s 
minden tudtára esendő gáncsot tüstént a’ várme
gyének béjelenteni, még pedig tulajdon felelet-ter- 
he alatt. Ez bizonyosan szintolly szükséges , sót 
falán szükségesb személy, mint az utak’ igazga
tója, vagy a’ földmérő. Hogy pedig önkényével 
ne zaklathassa a’ földes uraságokat, legyen a’ nm, 
Helytartó-tanácsnál egy biztosság, dologhoz ér
tő férfiakból alkotva , kire a’ tulajdonos appellál- 
hasson. — b) Világos törvény által, büntetés a- 
latt tiltva legyen , fe j  s z é v e 1 f á t  v á g n i  fű
r é s z  n é l k ü l ;  mert így minden hatodik öl min- 
gyárt az erdőben haszonvehetlenül elvész. Egy or
szágban, melly esztendő alatt 6 millióm ölet vág, 
1 millióm öl a’ veszteség; — t ű z i  f á t  c s a k  
a k k o r  v á g n i ,  m i k o r  már  a z t  é g e t n i  
k e l l ,  mert nedves fából két annyi szükséges mint 
szárazból, azonkívül bűze árt az egészségnek is; 
— é p ü l e t r e  v a l ó  f á t  n y á r b a n  v á g n i ,  
mert úgy 10 esztendő alatt megrothad ’s ismét uj

épület kell. Több más illy est fognak az erdőszök 
mondhatni. — c) A’ ki a’ levágott erdő’ uj növesz
tésével nem gondol, vagy ollyan helyeken pusz
tít , mellyek más hasznot nem hajtanak , annak a’ 
törvény sequestrumot rendel, de minden sanctio 
nélkül: állapíttassák tehát meg, hogy a’ varme
gye’ erdőmestere az illyen levágott erdőt a’ t ul a j -  
d o n o s ’ k ö l t s  é g i r e  fával vettesse vagy ültet- 
tessc-bé. — d) A’ ki az élőfát levágja, megveszi 
’s a’ t. annak ne legyen szabad a’ fa’ gyökerét 
földben hagyni (kivevén az olly fajtát, melly ter
mészete szerint gyökérből újra fakad) hanem tar
tozzék azt kiásni, hogy rothadásnak ne induljon 
’s az uj fácskák’ növését ne gátolja, hanem az em
beriségnek hasznot hajtson.

,,De mind ezek megsértenék a’ sajátsági jo
got !“ így fognak itt sokan felkiáltani. Jól van; 
de hát ha, valaki város vagy falu’ közepén álló fa
házat meg akarná gyújtani, vagy pedig konyhája’ 
kéményében tiz mázsa puskaport szárítani a’ saját
sági jog* ürügye alatt, megengednétek é azt neki? 
Nincs e a’ sajátsági jog másutt is bölcs törvények 
által korlátozva, úgymint a’vadászatban, hol a’ föl- 
desur csak fél erdejét tilalmazhatja meg, de nem az 
egészet?; — a’ malmokban, mellyet tulajdon tel
kén sem szabad építni.a’ szomszéd kárával ?. Emlé
kezzünk egy kissé meg, milly keserves sajátságot 
fogunk majd unokáinkra hagyni, ha takarékos 
apáinktól reánk maradott erdeinket mind egy tö
vig kipusztítjuk. Salus publica suprema lex est. —

Fabriczy Sámuel.

P A R A L L E L - V O N Á S O K .
Vogt Miklós, „európai köztársaság-4 czírnü 

munkájában (Frankfurt am Main 1787) XIV. L a
j o s  franczia királyt Xlldik K á r o l y  svéd királ
lyal irnígy hasonlítja össze: , ,Egyik sem birt ugyan 
olly utálatos maximákkal, mint millyeket Ildik 
Fülöp spanyol király követett: de mégis cseleke
deteik *s terveik inkább fénylők mint nagyok való
nak. Lajos mindenben tündökleni akart, Károly 
csak vitéz lenni. Lajos nagy ministereinek ’s ve- 
zérinek tetteiben dicsőkedék, Károly önmaga ál
tal vala minden. Lajos látszatni szerete, Károly 
ellenben az lenni, a’ minek látszott. Amaz, elvek, 
bői volt despota, ez vitézsége’ érzelmiből. Lajos 
mindazon isméretekkel birt, mellyek egy nagy ki
rályban megkivántatnak, de nem volt a’ természet
től nagy királynak alkotva; Károlyt ellenben a’
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természet alkotá nagynak, de nem birt ahoz szük
séges ismeretekkel. Ha olvassuk Lajos’ történetit, 
sajnáljuk hogy maximáji füstbe oszlottak , nem le
ven önmaga nagy ember ; Károlynál pedig sajnál
juk a’ nagy ember’ elvesztét, nem birván jó maxi
mákkal. Mindketten nyomák ’s elerőtlenite'k az or
szágot ’s Európát: Lajos aze'rt, mert a’ terme'szet 
keveset tőn érette; Károly azért, mert a’ mester
ségben nem igen volt jártas.

Iíállay Ferencz, m. akad. rend. tag.

V I L Á G I  Á R N Y É K - K É P E K .

Hideg szél fú , záporeső hull, az emberek ka- 
lap-emelve köszöntik egymást ’srheumát, vapeurö- 
k et , migraint ’s más e’féle magyar nyavalyákat 
visznek magokkal haza. Egy szokásinkba avatatlan 
Török, papucsát huzza-le, — ’s kinevetik sze
génykét.

Házasodik a’ felserdült legény — elérni az em
beriség’ legszentebb czélját ’s jó rendbe szedni házi 
körülményit. Pazarlás bélyegzi az ünnepi lakodal
mat ’s a’ legény, hogy házi állapotját gyarapítsa, 
fülig adósságba veri magát. Félig ittas násznagy 
uram pedig ömleszti rá a’ sok jó tanácsot.

„Legkészebb szolgája Kegyednek“ mondá hoz
zám a’ dús D*. — „Oh csak száz forintig szolgál
jon Uraságod — mondám kérésemmel elibe járulva 
— kamatjával fizetem rendelt időre vissza.“ — R# 
ur igen sajnáld, hogy nincs kezei köztt, a’ mivel 
szolgálhasson — ’s elsietett. Azt mondja a’ tradi
tio, ha ugyan hihetünk neki, hogy eldődink nem 
ismertek illy czifra complimenteket ’s szolgailag 
bántak volna azzal, ki elég szemtelen volt volna 
magát szolgájuknak nevezni, de azért még is igaz 
barátok és segítők voltak a’ szükségben.

Tóth L.

K Ü L Ö N F É L É K 5 T Á R A .

Vidocq hires politiatiszt Párisban, kiről ta
valy a’ hirlevelek azt terjesztgeték, hogy megté- 
bolyodott, ez idén annál kitiinőbb jeleit adá a’ ta
lálós észnek. Ü a’ kormánytól privilégiumot ka
pott olly p ap i r o,s -gyártásra, mellyre ha egy
szer valami Írva vagy nyomtatva van , azt többé

gy

árról el nem törülhetni. E’ találmányra már hosz- 
szabb idő óta jutalom vala kitéve.

October 3kán — mint a’ budai „gern. Blätter“ 
közlik — Berlinben az úgy nevezett Tivoliban az 
úgynevezett borünnepet, úgynevezett berlini borral 
üllötték. A’ publicum számnélkül (zahllos) jelent- 
meg. A* jelesRellstab ezt mondja róla: „En a’ bor- 
bul ugyan nem ittam, de annyit még is mondha
tok , hogy azokat, kik ittak belőle , néhány órá
val később még életben látám.“ Végezetül pedig 
igy szól: ,,A’ kávét, étket és bort kivevén, e’ bor
ünnepen minden fényes és kielégítő volt.“

Az éjszakamerikai szövetséges tartományok
ban, pontos felszámítás szerint, van 400,000 ci- 
garroszivó , 600,000 dohányrágó ’s 500,000 tobák- 
szippantó ember; ’s e’ füstölés’, rágcsálás , és tüs
szentés’ kéje évenként mintegy 7 millió dollárba 
kerül. — Quantum in rebus inane ! —

A f r i k á b a n .  A* darfuri sultán’ legjelesb 
czimneve: „Ökör, — ökör’ ivadéka — minden ökrök’ 
ökre — a’ legnagyobb erejű elefánt.“

D E M O C R I T U S I  C S E P P .
„Ahol megy Sz.... ur, a’ democritusi cseppek’ 

írója — mondá Cs.. ur egy kövérhasu alföldi ur
nák , kit ő a’ pesti vásárban mint Cicerone vezet
getett — ha kívánja a’ ten’s ur megismerni , meg
szólítom.44 — „Nem , nem — viszonzá hevenyében 
a’ s z e l e s  t e s t - t e r ü l e t ű  — mert még majd 
e n g e m  is c s e p p b e  tenne.“

Szekrényeit/.

„En nem tudom — mondá valaki sopánykodva 
— miért nem tűrhetik most már némellyek alkalmi 
beszédinket ’s verseinket; hisz ha azok megszűn
nek , nagy emberink’ száma is megcsökken.“

P,.,.ta Károly.
R E J T E T T S Z Ó .

Négy első betűmben van egy nemzet rejtve,
Nekem is, neked is van ez visszán ejtve. —
Két lába, fordítva ’s vontán állat lészen,
’S eledelt leginkább az egészből vészen.

Peterdy L a jo s .
A’ 89dik számbeli rejtettszó: M a r o s v á s á r h e l y .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c h a c h j á t é k b a n .
4) (Rerlin) Fejér paraszt C. 2. — C. 3.

(Hamb.) Fekete ló G. 8. — F. G.

Szerkezteti H e l m e c Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M I É R T ?  É S  M E R T .
Tiszta hajnal’ rózsafe'nyin 

Elpiruló kárpitok 1 
Mért szivem’ hő érzeményin 

Most nem égnek lángitok?
Mért a’ reggel báj-alakban

Nem mutatja most magát?
’S mért az estve ridulatlan 

Szórja tenger-csillagát?
Hajh! azért nem érdekelnek 

Csillagok! sugáritok,
Mert hatalmasb bájok kelnek 

Itt alant, mint lángitok.
A’ leányka’ kellemének 

Elragadtak bájai,
’S fényetek csak szép szemének 

Visszavert sugárai. —

Mért hogy most nem érdekelnek 
A’ virágos parlagok?

Életet mért nem lehelnek 
Ott a’ balzam-illatok,

A* hol egykor olly vidámon 
Folytának szép napjaim y 

Hol dalok lebegve számon —
Teljesültek vágyaim?

Hajh! azért nem érdekelnek 
A’ virágos parlagok,

’S bájt azért most nem lehelnek 
Ott a’ balzam-illatok :

Mert a’ lányka’ gyönge keblén 
Nyílik a’ szép rózsakert,

’S illat-ajka’ bíborán én
Szebb virágra tettem szert!

í ihary Elek.

A’ G Á L Y A R  A B - L Á N C Z .
(l'tazási töredék Francziaországból 182fi.)

Több nap óta már hi're terjengett, hogy a’ 
gályarabláncz Bi^etre-ből el fog utazni; ’s ez 
nem sokára meg is valósult. A’ gonosztevők , kik
nek együtt kell vala indulniok, összehivattak ’s a’ 
fogház’ leghátulsó udvarába vonulván, ott az uti- 
ruhákat, mellyek szürke vászonból ke'szültek, ne
kik kiosztották. Mindegyik kijegyzett rab azt fel
vevő magára. Kendeles szerint hajókat tövig le 
kelle nyiretniök, hogy a’ megszökés’ esetében an
nál könnyebben rájuk lehessen ismérni. E’ szolgá

lj  Fenyítékház Paris mellett..

latot egymásnak már előre kölcsönösen megtevők. 
Mint bizonyos dolgot beszélik felőlük, hogy ők 
valami szörnyű gyalázatnak tartanák, ha idegen kéz 
által fosztatnáriak-meg hajoktól. — Kis váltatva 
azután, midőn Vidocqnak ’s ágenseinek jelenlétében 
már megvizsgáltattak, kiléptek a’ hosszú sorból ’s 
az udvar’ közepére mentek, hol egy üllővas mel
lett bizonyos tág szekrény volt, mellyben emléke
zethaladó idők óta vasakat szokás tartogatni azok’ 
számára, kiket a’ törvényhatóság kényszerítő mun
kákra ítél. Ugyanezen üllőn történik aztán az ösz- 
szeházasítás (saját kifejezésök szerint}. Ekkor le
térdelnek ’s ezen helyzetben rájok illesztetik a’ vas 
nyakkarika , úgy a’ mint az ennek vagy amannak 
nyakára legszabatosb. Azon pillanatig , miglen a’ 
háromszeg-vasat nyakukon bezárják, társaikkal 
folyvást hangosan vihognak ’s devajkodnak; egy
mást gálád nyelvükön mindenféle csípős gunyszók- 
kal illetik. De nem sokára bekövetkezik a’ ször
nyű csend, az iszonyú hallgatás; midőn t. i. a’ ka
lapács’ kettőztetett ütéseit érzik, melly a’ vasat az 
üllőn nyakok köré kovácsolja. Legcsekélyebb moz
dulat vagy félrehajlás ekkor agyukat szakasztaná- 
be. — Mindegyik pár illymódon egy lánczra csa- 
toltatik , melly mint egy 20—30 embert foglal 
össze ’s rajta a’ foglyok csak tömegben mozdul
hatnak. Ezen munka közel két óráig tartott. Het
ven hat gonosztevőt fűztek így össze. Három csa
patra valónak felosztva. Az első és második csa
patban a’ legnyugtalanabb fejek, a’ harmadikban 
pedig a’ némileg jámborabbak foglalkoztak. Mind
egyik csapat letelepült azon padokra , mellyek az 
udvaron körösleg valának — ’s a’ felügyelők most 
visszavonultak.

Azt hinnők , hogy az ember illy rettentő fog
ságban ’s illy mostoha jövendőnek kapujánál ar 
fájdalmak’ súlya alatt szükségkép összeroskad. De 
itt annak legkisebb jele sem mutatkozék; és e’ 
nyomoruk, kiknek egész jövendő sorsuk csak kí
nos rabságban’s megvettetésben áll vala, aként vi
selek magokat , mintha valamelly nagy ünnepre 
gyülekeztek volna össze. Közülök csak három lát
szott nyomorúságának súlyát érezni. A’ többi.-
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mint ugyanannyi oktalan állat, zajgott ’s rival- 
gott; egymással legdurvább módon enyelegtek, 
majd holcni csúf neveket osztogattak egymásnak, 
majd viszont holmi erőtetett pajzán tréfákat űztek 
vagy önmagokkal vagy ruházatikkal. Ámde e’ bo
hózatok’ képe annyira ocsrnány volt, hogy csak 
hasonló elfajult embert készthete nevetni. — Most 
Bouchernek , ki korábban bérkocsis (Tiacre volt 
*s egy \ ad csínyért örökös gályarabságra Ítélte
tett,  meghívására fölkelt az első csapat, hogy az 
udvaron egyszerkétszer körülsétáljon. Az altala 
adott jelre mindnyájan megragadok lánczaikat ’s 
körül lépdeltek az udvaron. Ezt követé a’ második 
és végié a’ harmadik csapat, melly csak kénytelen 
engedett a’ többség’ kívánaténak. Azon súly, mel- 
lyet mindegyiknek hordoznia kellett, mintegy ti
zenkét font vala; de Boucher ’s ennek érdemes 
társa Gérard, legalább is 20 fontos vasat czipelt. 
A’ törvényhatóság kénytelen volt ezen elővigyá- 
zattalélni, mert a’ derék coriphüusok már több Íz
ben tevének próbát az elilianásra. „Él ljünk-le!“ — 
mondá Boucher ; ’s legott letelepültek az udvar’ 
közepén álló szekrény körül. Épen Savette-ot ké
szültek játszani, midőn egy vén felügyelő hozzá
juk iráinlik, botot emel reájuk ’s őket fölkelni 
kényszeríti. En csudalkozám a’ felügyelőnek ezen 
bánásmódján s kérdém tőle: miért cselekszi ezt? 
A‘ válasz ez lön : ,,En már 32 esztendeig folyvást 
őrzöm már e‘ kutya rósz embereket, már 30,0ütínél 
többet küldöztem gályákra, *s illy tapasztalt vén 
rókát, mint én vagyok, nem olly könnyen szed
hetni reá. Lássa az ur, ők azért telepedtek oda, 
hogy a‘ ráspolyokat, mellyek a’ szekrényben van
nak, kicsenhessék. A’ jövő éjszakán \asaikat szé
pen lereszelték volna s holnap reggel aztán ennek 
is amannak is hült helyét láthatnám. E’ gazokon 
csak illy békebirő segít (páJczájat mutatván) ’s 
mihelyt közülök valamellyik motszan, ugyr kap, a’ 
mint karom bírja.“

Most a’ gonosztevők egy zordon kar-éneket 
kezdének, mellynok végeztével ismét a’ padokra 
ülték s közülük többen el is aluttak. Esti öt óra
kor megjelent egy eleműit lelkiatya két papneven- 
dékkel , hogy ezen szerencsétleneknek , kik csa
ladjaik köréből örökre elszakadtak, némi vigasz

*) A.’ kocsisoknak ezen neme, melly Parisban 1680 körül 
jött elős/.er divatba, onnan vévé nevezetét, hogy a’ „St. 
Fiacre“ czíiuii fogadóban szoktak rendszerint tanyázni.

talást nyújtson. Mindnyájan élénk figyelemmel hall
gatok a’ tisztes ősz férfi’ szivreható szavait. Külö
nösen sokáig mulatott a’ lelkész egy Dutrec nevű 
huszonkét esztendős ifjúval, kinek szemébe az is
tenes vigasztalás könnyeket idéz vala elő. Gonosz
telte lopás volt,  elkövetve olly czélból, hogy sze
gény beteg anyjának kenyeret és segedelmet sze
rezzen. O nem önsorsát siratta, hanem az ő sze
gény, gyám nélkül maradt anyjáét, kinek neve 
folyvást ajakin lebegett ’s a’ ki — mint mondá — 
fájdalmában meg fog halni. — Ezen ifjú ember 
kétségkívül súlyos vétket követhetett-el , mivel 
illy keményen lakolt; de vajmi szívrepesztő azon 
gondolat, hogy illy fő gonoszak közt majd ő is 
nem sokára szintugy meg fog romlani, holott még 
most lágyabb fenyíték és bánásmód mellett olly 
könnyű lett volna őt az erény’ útjára, mellyről 
elsikamlott, visszatéríteni. — ügy hittem, hogy 
Boucher és Gérard majd csak csúfolkodva fognának 
felelni a’ lelkiatya’ jámbor intésire; de mint csu
dáikóztam , latvan azon tisztelet ’s ájtatosság’ je
leit, mellyek arezukon rögtön előtünetkeztek, mi
dőn a’ pap hozzájuk közelednék. Az első buzgón 
figyelt a’ vigasztalás’ szavaira , ’s ő szivébe édes 
Örömest engedett volna azoknak behatást, ámde 
azon meggyőződés ál tal , hogy a’ reá kimondott 
ítélet örökre őt rablánczhoz fűzi , szivétől ismét 
y issz at or látták. 0  így nyilatkoztatá-ki magát: 
„Kedves tisztel, ur ! én tudom, hogy vétkeztem, 
minthogy itt vagyok ; és ha lehet iparkodni fogok 
. . . .  igen, minden bizonnyal; de mit használhat 
az nekem ? Én ki vagyok taszítva — örökre — 
a’ jobb emberek’ köréből.“ — Mi visszavonulónk 
’s másoktól haliam utóbb , hogy e’ lánczrafüzött 
csapatok az éjszakát a’ tág folyosókra hintett szal
mán töltőt ték-el.

Masnap reggel hatodfél órakor szint azon hely
zetben leiéin őket, mint múlt estve, midőn távo. 
zám tőlük, csakhogy most kevésbé valónak vígak. 
Ámde bizonyos újságot hallottak ’s ez nekik egy
szerre igen nagy örömül szolgait. A’ törvényszék 
t. i. még néhány nyomorát jegyzett-ki, kiknek 
hasonlokép meg kellett a’ láncczal indulni. A’ két 
első nem sokára meg is jelent. Egyikben egy rend
kívül durva ’s neveletlen embert pillanték-meg , a’ 
másikat pedig Mignon Jakabnak nevezek, ki eleinte 
jószág-igazgató volt Corbeilban, később ugyanazon 
törvényszéknél biró; végre pedig lSICban béke-
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bíróvá Ion. Ő bizonyos irományokat hamisított- 
ineg , s e’ miatt 1821 ben apr. 5kén gályára Ítél
tetett. Arczát sűrű, mely ránczok boríták, mel- 
lyeket reá nehe'z bú ’s fájdalom völgyeit. Őt es tár
sát nagy tapsok ’s örömzajgások közt kovácsolak 
Össze. Alig hogy ez megtörtént, Boucher felszó
lalt: „Ez még nem elég; hol marad a’ prókátor, 
hej?44 — „Talán azt hiszi a’ szemüveges íiczkó — 
mond viszont egy másik — hogy mi őt majd örök
ké betegnek tartjuk ?44 — Es itt mindnyáján még 
élénkebb hangon kiáltozák: „Ki vele csak! ide a’ 
prókátorral! semmi kegyelem a’ prókátornak !44 ’S 
én csak hamar meglátám a’ szerencsétlent, ki oka 
volt e fektelen rivalgásnak. Ö egy harminczöt esz
tendős férfi lehetett, neve Key; prókátornak eskü- 
dött-fel ’s Couloiuiersben lakott ; vétsége neki is 
abban állt, hogy hamis leveleket készített. A’ ház
nak néhány őrszolgaja őt nagy bajjal vezeté elő. 
Halál íilt arczán ’s szemét nem meré fölvetni. A’ 
többi gonosz őt csúfsággal és rút szidalmakkal 
halmozá, minden lépten földbe látszott süllyedni 
akarni. En közelebb járulék hozzá, hogy mint fe
lebarát némileg vigasztaljam. „Ah! egyetlen re
ményem csak az — viszonzá a’ boldogtalan — hogy 
nem sokára a’ nyomorúság és kétségbeesés győzni 
fog rajtam. Bizonyos vagyok benne, hogy az Isten 
kevés napok alatt meghallgat, és talán, mielőtt 
még Brestbe érkezném , kiszólít e’ siralom’ völ
gyéből !44

Hét órakor a’ rabokat nevenként szólíták elő 
s miután mindegyik felelt, három sorba rendel- 
keztek-el. Ekkor megvizsgáltattak vasaik, azután 
egy széles labtón hosszú szekerekre felhágván, azo
kon háttal összefordulva ’s labaikat alálóggatva 
foglalónak helyet. — Illy helyzetben fognak ők 
mintegy 120 mérfüldnyi tért beutazni; éjszakákon 
áltál ped ig nagy nyilványos épületekbe /.aratnak.

Keggeli ö órától kezdve már tömérdek nép se
reglel t-össze a’ fontainebleau-i sorompók előtt, nem 
különben bosszant a’ nagy utczákon, várván a’ 
gályarabláncz’ elmenetét; e’ nap a’ szent márki 
külvárosnak mindig valóságos ünnepül szolgáit. 
Hús-árusok, sütők ’s a’ t. kocsijokkal állapodtak 
ott meg ’s jó barátik’ számára helyet tartanak ké
szen. Találkozott a’ seregben itt ott egy édes anya 
is az ő gyermekeivel, intvén ezeket , hogy e’ bor
zasztó látványból jövendő éltükre komoly ’s üd\es 
erkölcsi tanúságot vegyenek. — A’ gonosztevők

látván a* népet, melly kedvökért illy számosán se- 
reglett-össze , pajkos vidorságnak eredtek, ők ki- 
váncsilag kaptak minden olly körülményen , melly 
nekik alkalmul szolgait holmi gúnyra ’s fajtalan 
elmésségre. Csak kevés iigyekezett arczát a’ nép 
előtt elrejteni; ők többnyire kevélyek voltak ar
ra, hogy az emberek’ figyelmét illy nagy mérték
ben gerjesztik magok iránt — ’s buzogtak is, szo
kott nyelvök ’s módjuk szerint, magokat szembe
tüntetni. E’ jelenés mély szomorúságba süllyeszté 
leikemet ‘s én azon erős meggyőződéssel tértem haj
lékomba vissza: „hogy ama’ büntetések , ineliyek- 
kel a’ törvényhatóság a’ gonosztetteket illeti, rit
kán bírnak olly foganattal, mint minőt a’ társaság 
külön tekintetben azokból reményi. — Egyébiránt 
a’ gályarabokra nézve még azt jegyezhetni-meg, 
hogy az ő sorsuk korán sem olly sanyarú többé, 
mint volt a’ régibb időkben ; ők nincsenek ma már 
kinteljes hajóhuzasra kárhoztatva — , legfeljebb a 
fegy\ergyarok körül holmi erősebb munkákat vé
geznek. 1 c

TÖKÖK SZULTÁNOK’ ÖltÖK KINCSTÁRA.
Ősi szokás a’ töröknél , hogy minden Nagy- 

ur egy kincstárt állít uralkodása’ folytaban, melly- 
nek neve khasné; ’s ez magában foglal minden eggyes 
kincseket, miket különféle módon össvetetézhet. 
Minden év’ végén a’ kislár-aga , a’ heréit feketék’ 
vezére, számba veszi az össvegyült zsákmányokat, 
bezárja ezeket egy szekrénybe, a’ nagyur ünnepi 
szertartással megjelenik ’s az illy szekrényre pe
csétjét ráüti. A’ nagyur’ halálakor e’ kincsek’ rak- 
helyét bezárják, a’ nagyvezér ’s más fő tisztviselő 
leköti pecsétjével ’s a’ bejárás’ felibe arany hetük
kel e’ felírás tétetik; „Itt fekszik N. szultán’ kin
cse.“ — Minél több kincset gyűjthet valamelly 
nagyur, annál szerencsésbnek ’s aldottabbnak tart
juk uralkodását. A’ kincstárokban fekvő drágasá
gok majd hihetlen becsüek ’s nagy szerencsétlen
ségnek tekintik, ha mar az elődök’ kincseihez 
kell nyúlni; mert a’szerail’ kincstára szentegyház
ként szokott tiszteltetni. Csak legnyoinosb szükség, 
ben , ha t. i. az ország’ java van veszélyben ’s altal
jában csak rendkívüli esetekben szabad a' letett 
kincseket használni. A’ nagyur készebb volna bár- 
milly égbekiáltó erőszakhoz folyamodni, mintsem 
a’ khasnét felnyissa. — Ha fölvesszük, hogy II. Mo
hammed óta, ki 1454ben a’görög birodalmat felfor- 
ditotta, már mintegy 40 nagyur uralkodott: ki
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lehet számítani, hogy ezen 40 fiók-kincstár már 
legalább is 480 milliót foglal magaban , mert egy 
szultánra 12 milliót biztosan tehetünk. Ide szám
lálván még a’ drágaköveket, nagybecsű ajándéko
kat, basák’ ’s jobbágyok’ elkobzott ^confiscált) ja
vait’s a’ nagyur’ esztendei jövedelmit — ’s képzel
hető: mennyi kincs fekszik ott napfény elől elrejt
ve, örök, soha nem zavart csöndességben, legki
sebb haszon ’s gyümölcsöz és nélkül. — Hány vi
lágfi, kinek az urasághoz csak pénz hibázik, ér
tené azt kellő forgásba hozni ?! (Beauvoisin tabl. 
de la eour. ottom.}.

P O G Á N Y  D U L Á S.
17S8ban a’ Török becsapván Hunyad várme

gyébe, sok rablást’s pusztítást követett-el. Miu
tán eltakaradott, följegyzék hivatalosan a’ kárt, 
’s arról illy mutatótáblát adának-be a’ vármegye’ 
gyűlésének: Elégett házak’ száma 1751; csűrök 
’s istállóké 1686; megölettek keresztyének 122; 
elfogattak 794; ökör elhajtatott 4503; ló 742; juh 
11,875 ; kecske 20. Arpakalangyákat elégettek 
26,4S0; árpát szemben 4089 vékát; kölest 6638 
vékát ; szénát 4289 szekérrel. — Milly régen volt, 
hogy Schuller irta: „Nos  de t u r c i c a  s e ne -  
c t u t e  p r a e s e n t i  non v a t i c i n i a  t a n t u  m, 
séd a l i a  e t i a m  i n d i c i a  r e d d u n t  c e r- 
t i s s i m o s !44

M A G Y A R R Á  K.
Miczike sokat tánczolt. Izzadtan tükör’ elibe 

állván, nem kevés zavarodással látá: hogy piros 
arczárói a’ kármin folydngál. ,.Ah anyám!44— mon
da remegve — egy mellék szobába kívánkozom — 
mert igen igen elfáradtam.44 — „De már az látszik 
— közbe szólt a’ kis Mihályka — hisz egészen a’ 
v é r e s  v e r í t é k i g  tánczolt...!44

Minap egy társaságban tüzesen vitatták Nagy 
Sándor maczedói királynak termetét; egyik nagyobb
nak, másik kisebbnek állítván: „Már én azt leg
jobban tudom — közbeszóla az eddig némán vesz
teglett Alajos urft — hisz tőszomszédságunkban 
lakik.44 —l„Kicsoda ?“ — kérdék a’ figyelmesekké lett 
vitatok.44 — „Hát Nagy Sándor, a’ csizmadia.44 —

„Ugyan tens ur , mi áron vette e’ fraknak rő- 
fét, — igen finom posztónak látszik?44 — „Biz an
nak rőfe 25 rhénes forint.44 — „No már ez méreg

drága! Soha sem fizetnék annyit érette.44 — „Bíz 
öcsém uram , én sem iizetem-meg.44 —

Su..

B U D A I  C S E P P E K .
X. országban minden — kivált igazságos — 

panaszt a’ szükség iránt, számkivetéssel ’s a’ bűnös 
minden vagyonának behúzásával büntetik, mint azt 
külföldi hírlapokban nyilván olvashatni.

Füző-vállaikat (^Mieder} ’s kalapjaikat kíván
ván kímélni előkelő dámáink ’s uraink , a’ mellet
tük elmenők’ köszöntésit inasaik ’s kocsisaik által 
viszonozhatják ; ’s ezek büszkék benne, hogy ura
ságiknál több becsületet látszanak tudni.

Az egész világ’ költőjinek , képiróinak ’s kő
faragóinak megtiltatott 24 óra lefolyta előtt a’ ku
tyát, mint hűség’ példáját énekelni, fösteni vagy 
faragni; minthogy szépeink azon fogadást tevék : 
hogy a’ fenn említett idő’ lefolyása alatt összetett 
iparral fogják bebizonyítni, hogy a’ hűség’ praedi- 
catuma egyedül csak őket illeti.

A'agy Ignálz.

S V É D  A N E K D O T A .
E g y e s  és t ö b b e s  s z á m. A' király hideg 

télen vadászván, mondja az udvari szolgának: „add 
ide köntösöm.44 Ezt meghallja egykori tanítója ’s 
figyelmezteti a’ királyt, hogy azt többes számban 
kellett volna parancsolnia, illy módon : „add idea’ 
mi felső köntösünket.44 A’ király e’ tanítást később
igyekezett követni ’s egyszer nagy fogfájása lé
vén, panaszkodik a’ hozzá belépő tanítónak , mond
ván: ,,a’ mi fogaink’ fájdalma kiállhatatlan.44 Mo
solyogva felel vissza a’ tanító , ki ekkor megfeled- 
kezék tanításáról, hogy az ő fogai nem fájnak. — 
„No most már értem a’ dolgot, jó tanítóm! — így 
szól a’ király — a’ f e l s ő  k ö n t ö s  m i é n k ;  a’ 
f o g f á j á s  p e d i g  e n y i m.44 K úllay F ért net.

R E J T E T T S Z Ó .
Első tagom csak vonva szó,
Használ sokat, ha szép, ha jó.

A’ másikom gyújt és hevít,
Még sírba is sokat segít.

Nincs ész egészemben ’s lélek,
Azért tőled nem is félek :

Bár hatalmad porrá tehet,
Szám ha ollyan, még is nevet.

Cf— ár.
A’ 90dik számbeli rejtettszó : J á s z o l .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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E G Y  L Á N Y K Á H O Z .
Mit nézsz , mit mosolygsz felém 

Mindig néma csak?
Nézz, mosolygj ; de néha szólj —

Szólj-is gyöngy alak !
Szavad édes, hajoló,

Üdvet ad nekem;
Szived oll}T jó, olly kegyes,

Érte gyúl szivem.

Mondd : felém mosolyg-e csak 
Szép kökény-szemed?

Illy szelíden engemet 
Áld-e csak kegyed ?

Szólj — ha esdem — szólj te szép 
Kék szemű leány! —

Óh — ne szólj, ha máshoz is 
Olly jó vagy talán.

Matics Imre.

LOMBARDIÁNAK ÖRÖM ’S TÁBORI ÜNNEPE.
Mailand, oct. 20kán 1833.

„Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci.4í 
Már múlt májusban rajokként kültözködtek-ki szo
kott téli, városi szállásikbul a* lombard-velenczei 
tartományban fekvő három , cs. k. haditest’ egyes 
osztályai a’ mezei téresb tanyákra, hol dandárokba 
egyesülvén egyegy hónapig a’ tettleges hadtudo
mányban vaktöltésü álgyuk ’s puskák’ sűrű robaji 
közt gyakoroltatván, ismét előbbeni városi lak
jaikba huzattak vissza ’s őket a’ várasokból ha
sonló számú más uj seregek váltak fel. Utóbb, úgy
mint august’ elején 4 lovas-ezred: a’ sardiniai —  
volt Radetzky — és Liechtenstein hg huszár , Fe- 
rencz cs. könnyű ’s bajor király’ nehéz lovas ez
redéi , a’ hozzájuk tartozó álgyu- ’s rakéttelepek- 
kel a’ sómai sík téren egyetemleg az uj lovagmoz
dulatokban gyakorlandók, úgy szinte más számosb 
gyalog e/redekbül álló haditestek egyéb táborokban 
már nagyobb hadmutatványokat (Manoeuver) ké- 
pezendők, huzattak-össze ’s ezen állásikban napon
ként számtalan bel ’s külföldi nézők’ jelenlétében 
két egész hónapig gyakoroltattak ; mig végre oct. 
Tikén a’ szinte Parmabul,. Piacenzábui ’s Bolog- 
nabul is ide gyűlt 3 nagy haditest Mantuához 18 
olasz mérföidnyire Monte chiari körül egyesülni

’s ott a’ Ticinónak két partján két ellenes hadi
testet képezni parancsot vőnek. Ugyan itt az első 
ütközet Monzambano ’s Montevento közt oct. 7kén 
eget hasogató álgyuropogások alatt a’ franczia és 
osztriai képezett seregek közt elkezdődvén és so
káig nagy hévvel folytattatván, a’ győzedelem e’kor 
(minthogy az ügyes franczia hidászok (pontoniers) 
az ellenségi sűrű tüz-esőnek daczára is a’ Ticinón 
35 perez alatt egy 30 öles hajóhidat vertek ’s azon 
félóra alatt mintegy 15,000 főnyi hadnépet, lovat, 
s álgyukat átfuttattak, kik az ellenséget jó hely

zetéből ki ’s 4 mérföidnyire az erdőbe hajtották, 
jo tanyájukat csaknem minden éléstárukkal együtt 
elfoglalók Js igy tönkre juttatók) a’ Francziák’ 
reszin állott. De csakhamar megfordult a’ szeren
cse , minthogy másnap azaz Skán az osztriai ha
dak” tartalékserege 's erős álgyutelepje Peschierá- 
bul hozzájok csatlakozván, a’ magát bátorságban 
vélt ’s így őrtüzük mellett nyugton alvó franczia 
hadat nem csak jó tanyájábul kiriasztotta, hanem 
a’ Ticinón is áltüzvén szinte az olajfák’ hegyéig 
Monte olivetóig hajtotta , honnan ismét Okén, alig 
hagyván ott, ha bár imádságban is eltölteni éjje- 
löket, szinte a’ medolei nagy térségig futtató, 
holis összeszedvén mind a’ két fél valamennyi ide 
s tova széllyedt erejét, a’ dolog egy elhatározó fő 

csatára került, mellyben mind a’ két rész végső 
elszánásig viaskodván, alkonyat felé, a’ győzede- 
lem — elfogyván az ellenfél’ lőpora — az osz
triai hadisereghez szegődött, az elrémült franczia 
ellenség földönfutóvá tétetvén. így lön vége azon 
nevezetes ütközetnek ’s háborúnak is, melly a’ bel 
’s külföldtől annyi ezer meg ezer nézőt csőditett 
e’ nagy térre, melly a’ környékbeli ’s e'kor több
nyire életárusokká — markotányosokká — vált la
kosokra csak jóllétet árasztott, a’ néző szemet 
ritka keccsel bájolá, a’ külföldi vendégeket az osz
triai hadfenyiték, csinosabb ruházkodás, deli ter
metű erős katonaság iránt ’s annak bármilly euró
pai hadnéppel nemcsak mérkezhető, de felül is 
múló hadtudománya végett bámulásra ’s becsiilés- 
re gerjesztő; melly nemcsak hogy senkinek egy 
csep vérébe, de a’ mi csudálatosb, a’ cs. k. hadi-
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pénztárnak egy pénzébe sem került. — ’S .mind 
ezt a* külföld , melly magát nálunk felségesen mulat
ta ’s itt pénzét gyönyörrel költötte-el; — a’ Fej
delem , ki ez úttal egy 70 ezernyi szintolly tanult 
’s ügyes hadisereghez jutott, mintha azt valami 
költséges ’s veszedelmes háborúból diadallal vezette 
volna vissza; — a’ szegény olasz földnép, ki en
nyi vidéki pénzzel tetemesen gyarapult’s mindenét 
jól pénzzé tehette ’s azért Fejedelmét hálásan áld
ja ; — maga a’ katonaság is, melly ez alkalommal 
igen sokat tanult, sokkal jobban élt,  mint téli 
szállásán ’s utazásiban is atyailag kiméltetett; — 
szóval: az egész lombard-velenczei tartomány, 
melly ez úttal az utak’ jobbulása, a’ kereskedés^ 
f elelevenülése, a’ cs. k. katonaság’mindennemű osz- 
talyival tett ösmerkedése által jóval csinosbult ’s 
a‘ cs. k. hadak iránt bizodalmasbá lön, mondom 
mindezen megbecsülhetlen jókat nmeit, gróf Ra- 
deczky József lovassági gen. O Excja’ , úgymint a’ 
lombard-velenczei tartomány’ fő hadiparancsnoka’ 
messziláló, bölcs kormányának, mély hadtudomá
nyának, megzavarhatlan lélek-éberségének ’s min
dent helyesen eligazitni képes parancsnoki ügyessé
gének köszöni, de köszönheti is ; mert még ez csak 
az u t i l e ,  hatra van még a’ d u l c e ,  vagyis fölsé- 
ges Fejdelmünk’ dicső névnapjának az egész olasz
országi hadsereggel és számtalan kiil- ’s belföldi 
ide sereglettekkel a’ legfényesb módon tartandó 
ünnepe, melly is oct. 11 k. (a’ seregek 4kén még utón 
azaz marschban voltak} következőleg ment végbe: 

Elkészíttetvén már eleve csupa fegyverszerek- 
bül a' medolei térség’ közepén egy hordott földbiil 
csinált dombon a’ diadalmi kápolna, oct. llkén  
mint Felséges Urunk’ névnapja’ 8kán reggeli 7 
órától fogva l l ig csapatosan gyülekvének a’ sz. 
alkotvány mellé a’ seregek ’s a’ körül mintegy 1000 
lépésnyi távolságra rendes négyszöget képezvén, 
mindegyik szögleten még egy közönséges tábori 
ponyva-kápolna alkottaték, hol is az egyes hadosz
tályok’ számára az arra rendelt tábori papok által 
egyegy csendes mise mondatott; míg végre meg- 
érkezvén castiglionei szállásokból déltájon a’ fön- 
séges és fő vendégek: O Felsége Mária Louise 
par mai nagy hgasszony, fényes udvarával, fönsé- 
ges cs. k. főhg IV. Ferencz de Este, modenai, mas- 
sai és cararai nagyhg, fönséges Rajner cs. k. főhg 
’s lombard-velenczei vicekirály, föns. hitvesével, 
Vilmos porosz királyi ’s a’ vaimari ’s meklenburgi

nagyhgek és sok más, mind a’ polgári, mind ka
tonai rendből e’ szemlére ide sereglett magyar 
(ezek közt gr. Haller Ferencz nápolyi utjából} an
gol, porosz, orosz, hannoverai ’s piemonti ’s a’ t. 
fő vendégek ’s a’ fenn nevezett ékes templom’ osz- 
lopi közt arannyal hímzett veres bársony térde- 
lőken helyet foglalván , az oltári Szentség’ kité
tele s a’ íegválogatottabb hangászkarok’ zengési 
alatt elkezdődött a nagy mise, mellyet fényes pa
pi kísérettel a hadak’ urának ’s királyok’ kirá
lyának sz. színe előtt mondott n. t. Kronperger 
Antal, a szardíniái király’ nevét viselő ódik ma
gyar lovas ezrednek buzgó lelkipásztora ’s Mai
landban a’ magyar nyelv’ tanítója , kit a’ nagymgu 
olaszországi főhadiparancsnokság e’ pompás tisz- 
telkedésre különösen kinevezett; a’ sz. mise’ végé
vel a’ szokott: „Isten tartsd-meg Ferencz császárt“ 
éneket maga az áldozó tábori pásztor ur’ előhan- 
goztatvan — intonalván — azt az egész 70,000 főnyi 
haditest térdenállva háromszor elzengette. Mellyre 
elénekelvén a’ szertartó hadipásztor a’ szokott 
imádságokat szeretett kegyes Fejdelmünk’ hosszas 
’s boldog uralkodásáért, az egész térdenálló had
seregre ’s egyéb több mint 100,000 jelenvolt ájta- 
toskodókra a’ sz. alkotmánynak három nyilasibul 
pápai áldást ada, mellyet is 216 álgyunak durranása 
követett; ’s ezen álgyuzás alatta’ fennevezett ál
dozó pap a’ Te Deumot, a’ fővendégekkel egye
temben hangos szóval elénekelvén, ezen fényes is
teni szolgálatot bérekesztette. Erre következett a’ 
templomban letelepült fenséges, és fő vendégek 
előtt az ünnepélyes elléptetés, delilirozás , a’ leg- 
diszesb formaruhában, melly szemet bájoló ritka 
látvány szinte délutáni 5 óráig tartván, annak vé
geztével a’ katonaság szokott szálláshelyeire, a’ 
fenséges és fő vendégek pedig a’ tábornoktesttel 
Castiglioneba költöztek, hol is a’ vendég-szerető 
főhadiparancsnok ur őket fényes ebéddel fogadván, 
e’ ritka nézőjátékot v ig , azaz viranatig tartott 
tánezmuiatság követte, melly után a’ fenséges fő 
vendégek honjaikba, a’ hadak pedig téli rendelte
tésük’ helyére tértek.

közli egy Mailandban, cs. k. szolgálatban 
tartózkodó magyar hazafi.

^ D U N Á N K ’ S Z I K L A S Z O R O S A I  FELŐL.
ARADI LE V ÉLTÖ RED ÉK  SEPT. E L E J É R Ő L .

Meguntam barátom Kis-Buzsák mulatóhelyün
ket, mint megszokottság’s ón egyformaság’ fészkét,
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's meliybe 'különben csak későbbén terem fenő fen- 
sőbb ízlés lelket. Tehát elhagyóin azt , gondolám, 
egy időre, ’s ámbár nem igen van helyette miben 
válogatnom , legalább oIly helyre rándulandok, hol 
csinosb műveltség vagy messze vidékiség miatt ér
dekes vendégi körök életet idéznek, és szellemi ta
vaszt a’ már beállott ebnapok’ idején. Engem e’ na
pok' heve henyévé tikkaszt , mutatással játszom-ki 
tehát őket,  valahányszor tehetem, lankadság he
lyett uj erőt szerezve. Meggondolásom rövid lön,  
kocsira ültem ’s pár nap múlva Mehadiában valék. 
Elgondolhatod barátom , milly érzelmek fogtak-el 
e’ helyre érkeztemmel.— Mehádiát először láttam! 
a’ már Rómaiak’ kedves fürdőjét , én ! másfél ezer 
esztendei későbbség! ’s azon halhatlan birtokosak
hoz nyelvre ugyan majd vesztemmel hálás, de aka
rat és cselekvésre tespedő örökös! Azonban szinte 
bánni kezdeni ez utóbbi gondolatomat, midőn ott 
mulattom’ harmad napján a’ vendégek közt Schnel
ler és Radosewich , (Amaz bánsági, ez péterváradi 
kát. parancsnok} társaságában véletlenül Széche
nyit pillantám-meg , ’s Cs. barátom , kivel szinte 
csak néhány percczel találkoztam előbb, beszélő: 
hogy a' ns gróf csak egynapra rándult ide Uj-Or- 
sova mellől a’ Dunáról, hol a’ dunai sziklák’ szét- 
hányatására ügyel. Én esdeklettem barátomnak: 
értesítene bővebben a’ dolog felől, mivel emlité , 
hogy személyes tanúja is volt már az ottani mun
kálatoknak ; ő tehát felvilágosításul még ezeket 
mondá : ,,A’ czél az: részletesen megvizsgálni, a’ 
Duna’ akadalyai mennyire árasztják a’ vizet, lehet-e 
e’ bajon segíteni? ’s egyébiránt mikép lehetne a* Duna 
kereskedési csatornánk? A’ Felsőség által kikül
dött vízmérők Vásárhelyi ur fősége alatt már tavai 
sok előkészületet megtettek, Islás egészen ki van 
sondirozva, ’s többen vannak ezen urak közül Oláh
országban is ([hol őket igen jól fogadták} szinte ki
mérni mélységi fokait a’Vaskapunak (úgy nevezik az 
ottani négy szikla-szorost}. Itt Orsovánál már is 
nt készül a’ legmerekedebb sziklákon, épen áltelle- 
nében a’ hajdani Traján’ utjának; naponként több 
dolgozik száz embernél, egymásra hallani a’ bá
nyász véső ’s kalapács-kopogásokat puskapor-dör
gésekkel vegyest, mcllyeket a’ magas Sterbecz szik
la hatszázszoros morajjal viszhangoz, mintegy ká- 
romlólag a’ gyors munkásokat, hogy világgal egyi
dős urodalmát alázni törekszenek. A’ vízben ugyan 
most bajosan dolgozhatnak, mert az majd egész nyá

ron aTíal szokatlan magas volt, A illy állapotban 
szorosak és sziklák közti dühössége mód-nélküli, 
mellyről némileg ítélhetni, ha pozsonyi ’s pesti Du
nánkat nézzük áradás Vagy zajlás" idejekor, ’s ha 
e’ munkálatoknak lehet valami akadályuk, a’ leg
főbb minden esetre ez lesz. — A’ munkavidéki la
kosság már is örül ’s dunamelléki lakását nem hi
szi más földdel fölcserélhetőnek, józanul sejtve, 
hogy kereskedés által majdan élet fog ülni a’ ha
lál’ helyébe. Valóban édes kilátás: Hazánkat a’ 
tengerrel összekapcsolva látni! Csak kapukat kell 
nyitnunk, vagy mint itt, törnünk, vaskosakat ugyan 
’s bár nem ember’kezeivel ’s nem lakatrá zártakat, 
de azért még is ember’ kezeivel kifeszithetőket, — 
’s tárán áll előttünk az egész v ilág— a’ tengerek’ 
sikja! Milly nagyon fognák e’ czélt a’ gőzhajók 
előbbre segitni; ’s pedig még itt sem keltek-el a’ 
duna pannóniai (gőzhajó} részvények! Azonban ne
hogy körön túl érzelegjek v. ábrándozzam, igy fe
jezd barátom beszédjét, minthogy genericumnal 
többet nem mondhatok, a’ mi e’ munkában eddig 
történt, történni fog ’s történhetnék, nem sokára 
megtudjuk Széchenyinktől; ő hihetőleg 1833-ban 
tett utazása ’s mostani ottléte után minden ada
tokkal fog visszatérni, — ha a’ fagy és tél elker
getik,— mellyek az egészet felvilágositandják. Ad
dig is bátorkodom azt, mit ő (Széchenyi} nekem 
személyesen Törökországból 1830-kori visszájötté- 
vel következő kérdésimre felelt, elmondani:

K é r d é s .  ’S valljon lehet é valaha Dunánk 
világ - közösülési csatornánk , ’s fognak é bírni ke
zeink mind azon szirtekkel, mellyek azon izmos 
vaskapukat alkotják?

F e l e l e t .  Ha azon munkának f e l é t  visszük 
végbe, azaz: ha csak f é l a n n y i t  fáradunk H a
z á n k é r t ,  mint Traján m e s s z e  Rom átül, egy 
barb ar n e m z e t ’ jobb alkalmáért, vagy annak 
meg- v. visszahódithatása miatt: akkor bizonyo
san megnyitjuk azon csatornát, inellynél különb 
tán a’ világon ninls; mert mióta puskapor és me- 
chanica avatkozik munkába, azóta egy ember an
nyi , mint ezelőtt húsz.

En forrón köszöntem barátomnak e’ kedves tu
dósítását, ’s mivel az ebnapok, mellyek elől Me- 
hadiába vonultam, csupán kalendáriumban tartot- 
ták-meg az idén aszaló mesterségüket, elhagyóin 
a’ fürdőt ’s lehajtaték a’ visszamennydörgő Ster- 
beczhöz. Talpig ködbe burkolva találtam őt apró



368

sziklaijaival együtt; — hijában! kiálték örömmel, 
a’ munkások dolgoznak, ’s ősz ködösség, időd ne
ked is kitelt! Szőrül szóra igazlom tehát előtted 
barátom’ szavait, szivesen, e's mivel személyesen 
láttam; sokkal többet mondhatnék, ha bizton nem 
hinném, hogy a’ visszatérő nemes gróf adatai min
den kétséget eloszlatandanak ’s ha az én, te ’s 
minden jobb elemű magyar kebel’ óhajtásai való
sulnak, úgy nem sokára nemcsak Hazánk’, hanem 
Alemannia’ hajóit is látandjuk le ’s föllebegni Du
nánkon ’s termékei ’s készitvényeiket Euxinra s in
nen tova ’s mindenszerte szállongani. Isten velünk 
barátom ’s vedd tudósításomat olly örömmel, inil- 
lyennel közlöm.

B O S Z O N K O D Á S O K .

Az ü g y v é d  b o s z a n k o d i k :  Midőn az al
es fölperes megbékülnek. — Midőn védencze’ kár- 
hoztatását olvassák-föl a’ közgyűlésen. — Midőn 
valamelly gazdagon ruházott inas — zsebe rakva 
írásokkal — lép hozzá ’s az uj pert reményiét — 
egy r ö v i d  i n s t a n t i a ’ írására kéri ‘s a’ t.

Hazucha.

B Ő S Z  AN TÓ ÉS Ö R V E N D E Z T E T Ő .

Nincs b o s z a n t ó b b ,  mint: Részegesnek kis 
pohár; — nagy dohányosnak kis pipa; — Írónak 
kritika ; — gyógyszeresnek homoeopathia ; — pénz- 
várónak üres levél; — vadásznak csütörtök; — 
újságírónak béke-idő ; — lánykának fukar dicsé
rő; — aggszűznek párta — ’s a’ t. Es nincs ö r- 
v e n d e t e s b ,  mint: Szerelmet vallónak a’ lányka’ 
„igen“ szava ; — üres erszényünek terno ; — kis
gyermeknek vásáríia ; — hiúnak dicséret; — or
vosnak cholera ; — űzött nyúlnak sűrű berek ; — 
szép leánynak farsang; uj házasoknak teli er
szény ’s a’ t. Hangolányi Demeter.

A P R Ó S Á G O K .

„Hány urfit hoz kelmed?“ kérdé Z . . . .  falu
ban a’ korcsmáros kocsisomat, ki egyik lovát is ur- 
iinak keresztelte. — „Kettőt — feleié emez — egyik 
a’ kocsiban van, másikat megnyergeltem.“

„Haltatok-e a’ cholerában ?“ tudakozd M.. fa- 
lu-biró Pista legényemtől. „Nem haltunk mi hála lé

gyen ! — felele emez — ’s hát biró uraimék haltak- 
e?“ — „No ! de csak láttad volna — t i z ü n k e t ,  
t i z e n ö t ü n k e t  v i t t e k  egyszerre a’ t e m e 
t ő  b e.“ H. Ferenci.

D e m o c r i t u s i  c s e pp.  A’ pesti redoutba 
— midőn a’ hires bécsi S t r a u s z musikált — 
F... v i l á g t a l a n ,  jeles organista is bévezetteté 
magát, hogy a* nagyhírű hangászt hallhassa; — 
megpillantván ezt egy elméncz a’ bálvendégek 
közt: ,,E’ világtalan művésznek — úgymond — 
igazság szerint a’ bémenetnek csak f e l e  árát kel
lett volna lefizetnie; mert ezen fiatal Strauszt — 
ezt a’ szemét, száját, szemöidökit, karját ’s mind 
két lábát szüntelen mozgató kedves p e r p e t u u m  
m o b i l é t  — csak ugyan félig l á t n i ,  félig pe
dig h a l l a n i  kell.“ Szekrényest/.

E P I G R A  M M  Á  K.

A Z  D J  M A C S K A  -  > Í E M .

A z  a n y a .

O l lyan  a' f é r f i ,  N i n á m ! v a la m in t  a ’ m a c s k a ,  ki m in d ig  

A' s z e m  e lő t t  h i z e l e g  ’s ha  s z e r é t  t e s z i  c s i p ,  vakar ,  áskál .

A ’ 1 e  á  n y .

A n n y i  eg é r r e l  van k a m a r á m  m o st  t e l v e ,  h o g y  i l ly e n  

H a s z n o s  f a j t á b ó l , m a m a !  én is  s z in t e  s z e r e t n é k .

Móricz..

R E J T E T T S Z Ó
N é g y  t a g  n e v e m ,  g y ó g y s z e r t á r  i s m e r i ,
K is  á l l a t ,  á m d e  o l l y  e rő t  m u t a t ,
H o g y  h a m v a im n a k  e n g e d  a ’ düh  is .
E l s ő  ta g o m  l é t e z  B u d á n ,  M u rá n y b a n  
’S m ind en  h e g y e n  —  m é g  a ’ K r iv á n o n  is.
A ’ m á s o d i k T e m e s ’ v id é k e in  
’S  b ő v eb b en  Á z s iá n a k  ‘s A fr ik á n a k  
T e r m é k - h a t á r a in  ta k a r ta t ik  ;
S o k fé l e k é p e n  ért i  a ’ s z a k á c s  
A z t  főzn i  és  fe ladni  a sz ta lu n k r a .
A ’ h a r m a d i k  m ind en  l i g e t  ’s  h arasz ton  
T ö m é n j t e l e n  n a g y  sz á m b a n  lá th a tó .
N e g y e d  t a g o m  té r e n  d i v a t k o z i k ,
A d á sv e v é s  l e h e t l e n  n é lk ü le ;
D e  v a r g a  i s  h a s z n á l j a  k é z m ü v é h e z ,
’S  van a ’ v i z e k n e k ,  k ínnak  és  g y ö n y ö r n e k .
H ly en  s a j á t j a ,  m e l l y  so k a t  j e le n t .

Hofjfik.

A ’ 9 I d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó  : S z o b o r .

Szerkezteti He Íme ez y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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I L O N K A .

É b r e d j - f e l  a n y á c s k á m !  é b r e d j - f e l  s z a p o r á n !

A z  a b l a k  a l a t t  k i n t  —  e g y  r é m  v a n ,  f e l é m  i n t .  

N e v e m e t  e m l í t i  , a z  a j t ó t  f e s z í t i  —

C s a k  s ó h a j t ,  c s a k  n y ö g  ő ;

A h  a n y á m ,  r e t t e n t ő !

„ K i *  l á n y o m  I l o n k á m  ! á l m o d b a n  s z ó l s z  t a l á n  ?

N i n c s e n  r é m  o d a  k i n t ,  m e l l y  b ú s a n  f e l é d  i n t ;

S z é l  n y ö g ,  s z é l  s o h a j t o z ,  k i s  e l m é d  á b r á n d o s .  

T a k a r d - b é  m e l l e d e t  — h ó f e j é r  k e b l e d e t - ,

S z e m e d ’ i s  j ó l  f o g d - b é  —

’S  f o r d u l j  a ’ f a l  f e l é . “

É b r e d j - f e l  a n y á c s k á m !  é b r e d j - f e l  s z a p o r á n !

C s i k o r o g  a ’ f a - z á r  ,  a z  a j t ó n  j ő n e k  m á r .

C g y  l á t o m ,  h o g y  f e l é m  l é p t e t  a ’ g y i l k o s  r é m .

N é z z d  k e r e k  o r c z á j á n  a ’ s z í n  n i i l l y  h a l o v á n y .

A ’ s z e m e  f e k e t e  ; —

H u h !  m i l l y  s z i k r á t  v e t e .

„ K i s  l á n y o m ,  I l o n k á m !  á l m o d b a n  s z ó l s z  t a l á n ?

A z  a j t ó n  s z é l  m o r o g  's  a ’ f a - z á r  c s i k o r o g .

K i s  m a c s k á d  k a l a n d o z  s ö t é t b e n  á g y a d h o z ;

’S  a ’ h a g y m á z  k é p z e l e t  j á t s z i k  c s u p á n  v e l e d .

I l o n k á m  a l u g y - e l ; n i n c s  m e s s z i  a ’ r e g g e l .  —

T a k a r d - b é  m e l l e d e t ,  h ó s z í n i i  k e b l e d e t ;

S z e m e d ’ i s  j ó l  f o g d - h é  —

’S  f o r d u l j  a ’ fa l  f e l é !“

A h  é d e s  a n y á c s k á m ! v e r  s z í v e m  , é g  a ’ s z á m !

N y ö g ,  s ó h a j t  k e b e l e m ,  —  a ’ c z i c z k a  v a n  v e l e m .

A ’ b a r n a  r é m  e l t ű n t  *s f é l e l m e m  i s  m e g s z ű n t .  

A n y á c s k á m !  a l u g y - e l ,  n i n c s  m e s s z i  a ’ r e g g e l .  

T a k a r d - b é  t e s t e d e t ,  m e g h ű t ö d  m e l l e d e t ;

S z e m e d ’ i s  j ó l  f o g d - b é  —

’S  f o r d u l j  a ’ f a l  f e l é !
Gyula S. Bányáról<

A* J Á T É K .

( A n g o l  f o r r á s b ó l . )

Soha sem fogom September’ 27két — e’ kár- 
ho/.atos napot — feledni; melyen van az, emléke
zetein’ táblájára vésve, ’s véres ecsettel írva szi
vembe. — Az irtózat’ és öröm’ csudás elegy érzel
mivel pillantok folyvást e’ napra vissza; irtózat- 
tal amaz átkos bűnnapokra ‘s áltvirasztott éjjelek
re, mellyeknek az — előkövetje voll ; 's örömmel 
ama’ folyvásti szép nyugalomra ’s édes önelégült

ségre, mellyet ugyanazon nap semmivé tőn — 
örökre !

Már mintegy félhőnapig tartózkodám Parisban 
— ’s én épen a’ palais royal’ kertjében sétálék ’s 
nézém a’ fölséges ugrókutat, melly annak közepén 
áll vala ’s mellynek aláhulló cseppei — beléjük 
ütközvén a’ nap’ arany sugári — egy kis szivár
ványt képeztek, midőn E* őrnagy, egy régi jó ba
rátom hozzám vetődött. — Midőn e’ váratlan ta- 
lalko zás’ örömhullámi ’s a’ kölcsönös baráti üdvöz
lések szűntek, mondám neki, hogy kedvem volna 
Pá ris’ különféle nevezetességit megnézni; mire 
még eddig nem volt időm, mivel alkalmas szállás
ról ’s háznépem’ illő letelepi'thetéséről kelle gon
doskodnom. A’ jó barát azonnal vezetőmül ajánl
kozott; ’s mondá hogy e’ hasznos sétát legjobb 
lesz mingyárt azon épületeknél, mellyek bennün
ket épen körülvevének, elkezdeni. — E’ házak’ 
történetit ’s amaz eseteket, mellyek által neveze
tesültek, mar ismerém; de belső szerkezetükről, 
melly azokat — barátom’ állítása után — a’ pári- 
siak előtt főkép érdekesekké teszi, még semmit 
sem tudtam.

M iután majd minden földfeletti intézeteket fu
tólag megtekinték , szives kalauzom némelly föld
alatti tanyakra’s csudahelyekre is elvezetett. Töb
bek közt figyelmemet voná magára a’ „Café du 
Sauvage“, hol egy férfi egész éjszakán által 6 
franc jutalomért egy vad ember’ szerepét játsza ’s 
e’ czélra egy iszonyú dobot őrjöngő gyanánt pör
get ; „a’ Café des Aveugles“ , mellynek nagy or- 
chestreje csupa világtalan férfi ’s asszony-szemé
lyekből áll ; továbbá a’ „Cafe des variét és“, melly
nek kisded játékszíne, táncztermei ’s bolygókertjet 
telvék sirenekkel, mint valának azonnimphák, kik 
egykor Ulyssest elcsábíták. — Midőn e’ kisérteti 
barlangokból , a’ szabad napvilágra ismét föllép
tünk, az utczákat nagy zaporeső mosta. Mi tehát 
még egyszer keresztül menénk a’ kőgallerián. Ve
zetőm hirtelen megallapodék ; nézi az ajtó felett a* 
ház’számát’s hangosan felszól: „Száz ötven négy! 
Valóban majd elmentünk, a’ nélkül, hogy ezek kö
zül legalább egyet meglátogattunk volna. 4 — „Já-
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teltházakat“ akará hihetőleg mondani; de ő ezen 
fczó helyett olly kifejezessél élt, miilyent fentebb 
Ízlésű embertől a’ kényesebb fül ritkán hall. — 
,.Még soha sem voltam — lön válaszom — illy 
undok barlangokban ’s nem is megyek soha. En e’ 
helyeket elvekből kerülöm ; dr. Johnson’ véralkata 
egyszersmind enyim is: lemondanom könnyű, de 
nehéz magam' mérsékelni; s mindenki tudja, hogy 
az óvakodas jobb és üdvesb , mint minden gyógy
szer.“ — „Nem jut Önnek eszébe — viszonzá őr
nagy barátom — mit mondott ugyan ezen dr. John
son egykor Boswellnek ? — Kedves Sir! bontakoz
zék az elöiteletekből. — Én nem kívánom , hogy 
Ön játszók; de azt,  még mint kis gyermek, nem 
egyszer olvashatta, hogy az embernek a’ vétket, 
raelly gyűlöletét érdemli, előbb latnia kell , ’s On 
hihetőleg emlékezni fog, hogy a’ Spártaiak olly- 
kor a* rabszolgákat le szoktak részegitni, hogy 
ez áltál magzatikat a’ részegség’ vétkétől vissza
ijesszék. Az erényszeretet a’ véteknek mint ellen- 
rnásanak gyülölése által legelőbb ver gyökeret, de 
hogy Ön a’ rosszat, gyűlölhesse, szükséges azt mégis 
fatnia. Ezen felül kívánandó, hogy a’ valódi mü
veit ember mindent lásson.“ — „Igen, de az em
ber rósz hirbe jő !“ szólék közbe. — „Pórnép-be- 
s/.éd! — viszonzá E* — mint hozhatna ez valakit 
rósz hírbe?! Én Önt olly intézetbe kisérem, melly 
a‘ kormánynak, e’ vallás’ és emberi társaság’ véd
jenek, tudta ’s ^ngedelmével all-fön ‘s melly neki 
«venként adó’ fejében hat millió franc-ot hoz-be. 
A’ mi pedig a’ társaságot illeti, becsületemre mond
hatom Önnek , hogy ott első rangú férfiakat fog 
találni minden vallási 's politikai felekezetből; mert, 
Erancziaorszagban mindenki nyilványos termekben 
játszik, kivevén a’ képmutatókat, kik a’ játék’ is
tenének csak saját szállásikon áldoznák.“ — Ö 
kezemet megfogta ’s a’ lépcsőkén maga után fölfelé 
húzott; követem tehát ót, de midőn a’ terem’ aj
tajához érénk, imezt sugám fülébe; „Barátom, én 
— én semmi esetro sem játszom !“ —

Ali egy előszobába léptünk, hol két vagy há
rom udvarló szolga tüstént szállongva jött — tőr 
lünk a’ kalapot ’s pálezat elszedni. Mi ezek helyett 
egy számjegyet kapank. A’ sok kalap és süveg , 
mellyeket a‘ falra sorban fölfüggesztve laték,  bi- 
»wnyitá, hogy mar igen nagy társaság van együtt. 
Az első teremben roulette-ot (^görgősditj játszanak. 
Egy hosszú , zöld asztal’közepén egy kerek völgye

let volt, hasonló egy arany medenezéhez (bassin). 
Középeit úgy volt készítve, hogy a’ machinát 
forgatni lehessen. Karimáján egy elefántcsont-go
lyó szaladt körül, melly végre a’ medencze’ fene
kére szállt alá. Itt több kis elosztások vannak ’s 
ezeknek mindegyikében másmás szám. E’ számok’ 
egyikén megállapodik a’ golyó ’s az illy szám az
tán fenhangou nyertesnek kialtatik. A’ medencze 
mellett mindkét oldalon számok valának kivarrva 
’s a’ játszók ezekre tevék pénzöket. A’ nyerőnek, 
kitett pénzét nem tudom hanyszorosan fizeték-ki. 
Ezen játék-oltár körül csak ke\és balványozót lá- 
ték ; ’s miután néhány pillanatig itt mulatánk ’s a’ 
terem’ izletteljes díszesítvényit megtekintők , ismét 
tovább mentünk. — „Ez itt — sugá E* fülembe; 
mert jóllehet az egész asztalt játékosak ülék kö
rül, még is a’ szó’ szoros érielmében sírcsend ural
kodott — ez itt az egyetlen ezüst-szoba; itt Ön 
egy ötfranc-ost is tehet. Ámde menjünk most ide 
a’ mellék terembe, hol olly társaság ül együtt, 
melly csak banknotákban ’s aranyban játszik.“ 
Futó pillanatot lövelvén a’ játszókra, kiknek sze- 
mök úgy szólván a’ kártyákba tapadt ’s olly igen 
el valanak foglalva, hogy reánk sem néztek — kö
vet ém az őrnagyot az arany Mammonnak e’ ko
moly hajlékába.

Itt egy úgy nevezett „rouge et noir-asztal“ va- 
la, szinte mint az előbbi teremben. Az asztal’ kö
zepén heggyé halmozva feküvék a’ sok arany, egyes 
darabokban ’s tekercsekben , ’s mindkét felől vas
tag banknóta-csomók. Az asztal* mindegyik oldalán 
a’ banknak egy részvényese ült ’s egy segéd, mint 
e’ hesperiai gyíimülcsek’ őralló sarkanyi. A’ nagy 
asztal körül csak egy szék sem volt üres. — E* 
megfejté nekem azon különféle személyek’ foglala- 
tossagit, kik a’ bank’ részéről a’ játéknál jelen 
voltak,  t. i. egy inspector’, croupier’, tailleur’ ’s 
a’ kamarások’ ’s a’ t. tisztét, nem különben a’ já
ték’ szabályait ’s azon irányt, mellyet valamennyi 
követett, mintha csak képesek voltak volna a’ sze
rencse’ játékát úgy vinni, hogy a' vak esetnek 
minden befolyását eltiltsák. Egyik sem mulatá-el, 
a’ sybilla-könyvek’ ezen nemétől tanácsot kérni. — 
Nem akarva is szomorú érzelmek szallak-meg keb
lemet, midőn e’ ritka élő-abrazolatot végig pillan
tani ’s azután egy nyílt mellék teremben azon pam- 
lagokra tűzném szemeim’, mellyeket a’ párisiak, 
kik mindenből tréfát űzni hajlandók, s e b e s ü l t e k ’
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riyos  g ó l y á i n a k  neveztek.el. Hány — gondo
lám magamban — hány veté már magát e’ pamla- 
gokra vérző szívvel ’s vad kétségbeeséssel küzdve, 
önmagát ’s a’ világot elátkozva , vagy veszteglett 
ama1 komor némaságba süllyedten, melly néha min
den szónál rettentőbb! Én gondolatomban össze- 
hasonlitám a’ szobák’ szép ’s pompás ékesítvényit 
azon vastag, fekete gőzzel, melly mindenütt a’ fa
lakat befogta. Ez mind ama’ gyönyörű lámpáktól 
ered, mellyek itt az éjjelt nappallá teszik ’s mel
lyek világánál olly sokan az élet’ örök éjét siet
tetik elő. — Midőn az ablak felé fordultam , meg- 
látám a napot, melly tisztán ’s világosan ragyog 
vala az égbolton. Az eső elmúlt; a’ madarak künn 
a lombok közt vígan csevegtek ’s a’ fák’ ágai ’s le
velei a langy szellőben gyöngén ingadoztak ide ’s 
tova. Kívül a’ természet’ derült szelídsége ’s itt 
benn a’ komor csend . a’ szenvedelmes állások , a’ 
zordon alakok’ vad pillantási — legrendkivülebb 
eontrasztbaii mutatkoztak. Egy férfi — nemzetére 
német — a balszerencse ellen itt többek közt olly 
nagy hévvel ’s vadmakacsul küzdött, hogy erszé
nyét s nyugalmát minden pillanattal nagyobb ve
szély éré. Arczát ugyan nem láthatóm , mert poin- 
tirkönyvére mélyen hajlott, alá; de azon egyes nagy 
veriték-cseppek, mellyek homlokán előtérének, 
eléggé elárulok lelki haborodasát. Mindegyik vesz
tes játszót ki lehetett ismerni; mert bármint ügye- 
keztek is egykedvűséget mutatni, még is néhanéha 
egy idegrangódás, a’ beharapott felső ajak, egy 
fanyar mosolygás, a’ szemnek egy mérges villaná
sa elarulak a’ belső harczot. A’ nyerők’ részéről 
pedig a’ szinleges nyugalmat ollykor rosszul takart 
győzedelem ’s egy vidor felkiáltás hazudtolá-meg. 
Kettő vagy három, kiknek erszényében Mammon’ 
áldása az utolsó fillérig kiapadt ’s így veszteglésre 
salának ítélve, kitűnő irigységgel hunyorgónak 
boldogabb szomszédikra. A’ banquier-k “s ezek’ se
gédei pedig folyvást a’ legnagyobb léleknyugalmat 
tarták-fön , mert az ő nyereségük bizonyos volt ; 
ámde halovány , duzzadt arczuk bizonyító a’ foly- 
vásti erőködést ’s alomtalan életet. — E* beszélő 
nekem, hogy mindaz, ki e’ házat látogatja, akár
mi étket vagy italt kíván,  szabadon hozathat ma
gának; azonban e’ vendégi joggal, mint látóm, 
senki sem élt; mert a’ pénzszomja annyira uralko
dott mindenkiben, hogy e’ szenvedelem elfojta ben
nük minden egyéb szükséget, vagy legalább felej.

tété velők , hogy más szükséget kielégítsenek. — 
Csak maga e’ gondolat is fellázító belsőmet. Ho
gyan? enni ’s inni illy gyűlöletes helyen, honnan 
a’ kétségbeesés már nem egy vendéget kergetett-ki, 
hogy mint öngyilkos, puskával vagy tőrheggyel 
életfonalat ketté szakassza, vagy a’ folyó’ sötét 
habjaiba temetkezzék ? ; — enni’s inni olly helyen, 
mellyet annyi szerencsében özvegy ’s gyámoltalan 
árvak, vérkönnyeket hullatva átkoznak?! E’ gon
dolattól megkapatva még egyszer végig tekintem 
mindezen arezokat s csak nehezen fojt hatám-el ma
gamban e’ fölkialtást: miliy szörnyű stúdiuma az 
emberi természetnek!

„Mi már — siígá E* fülembe — e’ mulatsá
got vagy inkább időtékozlást sokáig néztük ’s a’ 
jelenlevők bizonyosnak tartják, hogy mi is fogunk 
valamit merni. Én azért egy napoleonsdort kite
szek , sovány falatul a’ cerberus számára s 
azután, ha tetszik, Önt haza kisérem“ — „Nem
— felelék —- én jövők ide isméreteket gyűjteni , 
’s azon tanúság, mellyet vevők, e’ pénzt megér
demli; ihol egy arany, tegye-ki barátom ’s azntán 
menjünk tovább.“ — „Varjúnk legalább míg elvesz
tettük — válaszolt E* — addig is üljünk-le az 
asztalhoz “

Szégyen-láng csapó-meg arezomat, midőn le
telepedőm ; már hajlandó valék pénzemet vakon ki
tenni, ekkor az őrnagy kezem’ visszahúzta ’s kért: 
venném gondolára, hogy a’ fekete és vörös vegye
sen immár tizennégyszer nyert, hogy a' fekete most 
már huzamos idő óta áll ’s így a’ szerencse bizo
nyosan a’ vöröshez szegődik. Javasló tehát , hogy 
vörösre tegyek ’s én követéin tanácsát. — Azt kell 
hinnem, hogy Sir Barlaam’ ördöge, ki elcsabitni 
ü^yekszik, midőn az embert nem szegénnyé hanem 
gazdaggá teszi — lebegett e’ pillanatban fejem fö
lött. Kitett pénzem kettőztetve lón. Mar szándé
kom volt a’ nyert két arannyal eltávozni, de ba
rátom ösztönzött, hogy szerencsémet folytassam, 
mivel most bizonyosan a’ vörös fog többszer egy
más után nyerni. Én tehat pénzemet állni hagyám, 
mígnem tiz vagy tizenkétszer levők nyertes. „Most
— monda E* — ajánlom Önnek, vegye-fül pénzét ’s a’ 
nyereséggel elégedjék-meg.“ — Én úgy cselekvőm, 
mint barátom javasló — ’s eleinte nemcsak bará
tom’ szavának, de saját szemeimnek is alig hihe
tők, midőn a’ nyereséget banknótakban kezemhez 
adá ; láttam, hogy a' summa 20,000 franc-ra tér
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jed. Midőn E* azt nekem áltszolgáltatta , monda, 
hogy szerencse'm nem megvetendő.

Midőn imigy kissé zavarultan hazatérek , el- 
tökélém, hogy nőmet meglepem. A’ banknótakat 
egy kisasztalon kiszéljesztém ’s elbeszélőin neki: 
mi módon nyerém a’ pénzt, egyszersmind kérdezem 
tő le: ha Aladdin’ varázsláinpaja nyujhatott-é két 
három óra alatt szebb szerencsét? Azután a’ vá
ratlan nyereségnek egy nevezetes részét nőmnek 
adám ’s kérém őt: vegye tőlem azt születése’ nap
jára — ajándékul. — Yérpirosság boritá-el szere
tett nőm’ arczát, ’s majd ismét halovány lön, mint 
a’ halai O a’ banknótakat visszatolta ’s látható 
iszonnyal imigy szólt: „Szintolly örömest fogad- 
nám-el azon harmincz ezüst pénzt, mellyen Judás 
egykor elárulta isteni mesterét.“ Az ő tiszta alt
ható elméje rögtön sejté a* veszedelmet, mellynek 
magam’ könnyelmiileg kitevém ’s szive hirdető nyug
talanságot. De alig mult-el néhány perez, ’s a* ne
mes nő felém szaladt, karjait nyakam körül foná 
’s könnyes szemekkel imigy szólt : ,,Bocsáss meg 
kedves Károlynm! bocsásd-meg hevességem’, bo- 
csásd-meg hálátlanságom’! Én egy ajándékot ké
rek tőled; egy jótéteményért folyamodom hozzád; 
igérd-meg, hogy kérésem’ betöltőd!“ — „Tiszta 
szivemből, hacsak hatalmamban áll“ viszonzám.— 
„Igérd-meg tehát nekem, hogy soha sem játszol 
többé“ — mondó nejem. „Örömest!“ felelék azon
nal, mert hisz úgy is szándékom volt többé nem 
játszani. Érzékeny köszönettel ölelt és csókolt-meg 
engem a’ kedves feleség ’s vallá, hogy őt ezen fo
gadásom áltál kimondhatlanul boldoggá tevém. En 
hittem szavának, mert e’ pillanatban saját keblem 
is érző e’ boldogságot.

Mindazáltai egy tüzes ösztön, egy kinos érzés 
készte, tovább is folytai ni szerencsémet; igen is ,  
késztett mentségeket keresni, hahogy nőmnek tett 
fogadásomat megszegném, magamat pedig enmagam 
ellen mentegetni, akarmi csekélység is elégséges 
ok volt. Eh nőmnek igérém, hogy többé a z o n  
házban nem játszom. Ezt tehát betű szerint meg 
is tartom ’s ő szószegésnek nem veheti, ha talán 
egy má s i k  házban játszom. — Illy hatalmas ál- 
okoskodással övezve, elfordultam az idegenek’ 
gyülésterméhe vagy is a’ „Salon des Etrangers“-be 
’s a’ szerencse hozzám két óra alatt olly igen ked
velő lón, hogy másodszor is majd hasonló gazdag

nyereséggel tértem haza. E’.szerencsés következés 
bennem mérséklést szült. Egy jövendő nyereség’ 
reményében elhatározóm, hogy a’ játékot csak 
addig folytatom , mig 10,000 fontot nyertem. Ak
kor ez örvendetes újságot nőmnek tudtára akaróm 
adni, egyszersmind a’ játékról örökre lemondani. 
Én már tökéletesen bírni vélém azon titkot: nyer
n i,  mennyit csak akarok; — ’s ennélfogvást csu- 
dalam rendkívüli mérsékletem’ módját.

(Vége következik.)

M OL 1 E R E  ÉS V O L T A I R E .
A’ párisi képtárban egymáshoz közel állnak 

Moliére ’s Voltaire’ képszobrai. Moliére’ tekintete 
szelíd nyájas; keggyel mosolygó ajka ezt látszik 
mondani: „Is m é r l e k  t i t e k e t ,  jó b o h ó  e m
b e r e k ! “ Voltaire gúnyosan vonja-fel alsó ajakát 
’s lángoló, éles tekintete mintha így szólana : „Is
m é r l e k  t i t e k e t ,  g a z e m b e r e k !  —

E L M E - F U T T A T Á S .
Valamint egy fortepiánon, mellynek húrjai csu

pa f vagy g hangot adnak, lehetlen volna valami 
hangdarabot eljátszani: úgy egyenlő emberekkel 
nem jól állna fon a’ világ. Olly szükségesek tehát 
az egyenetlen emberek e’ világon, mint egyenetlen 
hangok a’ hangszeren; mert hol egyformaság van. 
ott nem lehet harmónia. — De annal botránkozta- 
tóbb lenne, ha az e g é s z  h a n g o k  megvetőleg 
néznének-le a’ f é l h a n g o k r a ,  mellyek tökéletes 
Összehangzásra nem kevésbé szükségesek ; ’s hason
lókép nevetséges: midőn a’ helyzetükkel elégület- 
len f é l h a n g o k  erővel e g é s z  h a n g o k  akar
nak lenni. ’S mivel ez a’ világon még is igy van : 
a’ világ’ fortepiánja — az élet’ hangszere — azért 
illy romlott, azért ad illy kedvetlen zürhangokat.

2'. L.
R E J T E T T S Z Ó .

Egy derék hadvezér* 5 neve bennem rejtve —
Nagy Sándor felé nézz, hogy meg legyen fejtre;
Két első tagom egy lányka* neve lészen;
Harmadikom lelhedd az erdőben készen.
Negyedikem* húzva — legjobb eledeled;
Ezt fordítva ostor- vagy szellőben leled.

Vj-Uarnróh
A5 92dik számbeli rejtettszó: Kő r i s b o g á r .

T o v á b b i  h o z á s o k  a’ s c ha c h  j á t é k b a n .
5) (Berlin) Fejér paraszt D 2. — D. 3.

(Hamb.) rocbade vasryis :
Fejér király H. 8. Torony F. 8.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÖRÖK ÁLGYÜBÓL ÖNTÖTT KERESZTYÉN HARANG. 

Sok halált okoztam, míg más forma voltam,
De minekutána a’ tengerbe holtam ,
Lemosta a’ tenger vad kötelességem’,
Holtom után lett már azon dicsőségem,
Hogy a’ tűz’ próbáján megtisztulva éljek,
Pogány hivatalból szelíddel cseréljek. —
Hivatalom lészen a’ keresztyéneket 
Összehíni, a’ hol zengjenek éneket;
Eddig széljelvertem! most összehirdetem 
A’ népet — mihelyt csak hangom’ ereszthetem.
De még sem vetkeztem olly nagyon tisztára,
Hogy halált ne szóljon hangom utoljára;
Kettős lehet tisztem! egy —- hogy az élőket 
Szentegyházba híjam az istenfélőket;
M ás! — hogy a’ kimultnak végső musikámmal 
Hirdessem elhunytat szomorú nótámmal.

Sx. Sz. J.

A’ J Á T É K .
(Angol forrásból. — Vége.)

En a’ szerencsének különös kedvencze levék, 
hogy később annál gyászosb legyen megbukásom. 
Frescati-ból, hol harmadszor ülék játékasztalhoz , 
olly nevezetes nyereséggel tértem haza, melly mind
azt, mit szerencsém a’ két előbbi napon juttatott, 
jóval felülmulá. Egy tigrisként, melly annál vér- 
szomjuzóbb lesz, minél több vért ivott, boszonko- 
dám multnapi józanabb feltételimért magamra ’s 
eltökélém, hogy nem sziinök-meg játszani, inig- 
esak két annyit nem nyertem. Ámde még ez sem 
fogott volna engem kielégitni. Az emberi nagyság’ 
zavaros képei lebegtek lelkem előtt; érzékim már 
a’ gazdagság’ ’s világi bőség’ árjában tobzódtak, 
az éjjeli álom e’ képeket egy szépítő tükörben ját
szat á vissza; ’s én másnap reggel egy őrültnek bá
torságával sieték a’ játék-asztalhoz. — Hagymáz 
képzelgések ! A’ szerencse-keréknek egyetlen for
dulta engem porba sújtott. Egyetlenegy szerencsét
len óra korábbi nyereségimnek felét elvette ; ’s a’ 
mi még sajnosb, nemcsak pénzemet vesztém-el, de 
nyugalmam’ ’s lélekébrültségem’ is ; vak hevemben 
minden tételt megkettőzteték, ’s midőn így egész 
éjszakát ébren töltvén , reggel felé a’ játékasztalt 
elhagynám, már nemcsak minden előbbi nyereségein 
oda volt, de még saját pénzemnek is egy nagy ré

sze. Most entapasztalásomból itélbetém-meg : milly 
keserű érzés szállá-meg azokat , kiket én korábbi 
nyerésim által kifosztogattam ’s kik belsőkép át
koztak egy szerencsét, melly csak mások’ közve
tetten kárabul ered. De én nem valék képes ezt 
hideg józansággal fontolni. En magam’ igaz tulaj
donomtól megfosztatva hivém ’s a’ boszuáilás’ lángja 
felforralá keblemet.

Ne kívánja senki, hogy én itt emberi vakult- 
ságom-, könnyelműségem-, balszerencsém ‘s nyomo
rúságomnak, mellynek emlékezete szivemben öl
döklő fulánk , hív leírását adjam. Elég, ha mon
dom , hogy bennem egy játékutáni szenvedelem , 
düh , sőt úgy szólván őrültség lelkem’ minden ere
jét fölemészté. Az én állapotom rosszabb volt, mint 
Prométheuszé. Engem egy belső tűz, mellyet sem
mi sem olthata, égetett ’s hamvasztott. A’ végső 
szegénység sem volt képes gonosz nyavalyámat 
orvosolni. Szörnyű vakságomban nem látám, nem 
érzém a’ rablást, mellyet nőmén 's gyermekimen el
követtem. Azt hivém előszer , hogy tiz vagy húsz
ezer fonttal majd megelégszem ’s ennek elnyertével 
őszintén fogadást teszek, többé nem játszani; de 
most midőn kedves övéimet a’ végromlás’ szélire 
vezetém; vétségem’ érzelme öldöklő bánattal tül- 
tött-el ’s elrabló lelkem’ nyugalmát. Még mindig 
hibázott részemről a’ bátorság, hogy körülmény i- 
met nőmnek megvalljam ’s végre is azt csak a’ jö
vőnek félelméből cselekvőm. —

Vajmi igazán mondja Deshouiíliéres asszony : 
,,a’ játékos megcsalatással kezdi ’s csalással vég
zi.“ En e’ mondást igazlani kívánom egy vallomá
som által, mellyet csak azon remény sajtói belő- 
lem-ki, hogy botlásom másoknak komoly tanúsá
gul ’s üdves óvásul szolgáland. Egy asszonyroko
nom hétszáz font sterlinget külde hozzám ’s meg
kért, váltassam-fel azt franczia pénzre. En a’ sum
mát zsebembe rejtőm ’s midőn a’ pénztőzséi hez me
nők , utam a’ „Salon des Etrangers“ mellett vitt
el. Egy gonosz lélek itt azt súgá: „most legked
vezőbb alkalom int, hogy veszteséged’ helyre üssd.“ 
Én kihúztam a’ váltóirást zsebemből, kitevőin az 
egész summát egyszerre — ’s elvesztettem l — E’
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csapás engeru földhez vert; kétségbeesés* nyugal
mával térek ö\éimhez vissza, elbeszéltem kevés 
szóval nőmnek mindent ’s illy nyilatkozással vég
zőm: Jó asszony! te mostan koldusszegény vagy, 
férjed periig örökre meggy alázva !44 — „Még nem, 
kedves Károiyom ! — viszonzá a’ nemeslelkü fele
ség ’s szemeiből felém bocsánat sugárzék — még 
nem! mi bízvást, azt mondhatjuk még, mit egy fran
c ia  király a1 páviai szerencsétlen ütközet után 
mondott: Minden elveszett, csak a’ becsület nem! 
— És mivel ez nekünk még megmaradt, minden 
veszteségünk csak fövényszem. A’ szerencse elpár
tolhat tőlünk, becsületünk’ vesztése csak minma- 
gunkból ered. Mi a’ hétszáz font sterlinget illeti, 
vedd-.által drágaköveim’ ’s asszonyi ékességim', te 
több pénzt fogsz azokért kapni, mintsem a’ hijány’ 
kipotlasára szükséges; — ’s ha téged e’ szeren
csétlenség arra bir, hogy Parist elhagyd ’s a’ já
ték’ szenvedelmét legyőzzd, úgy abból életünk’ jö
vendőjére még legfőbb áldás sarjadhat.44 — Csak egy 
feddő szó sem iebbent soha nőm’ ajakiról, még 
szemeiben sem látszott legkisebb neheztelés ; sze
líden, mint egy angyal, tűrt-el ő minden szüksé
get; sokszor látám, mint igyekezett még nehéz 
bánatomat is enybitni ’s mint fösté személyes vét
kem’ súlyát közös szerencsétlenségnek. Nemes, 
s/.éplejkü asszony! téged nem érhetett sanyarúbb 
büntetés , mint midőn a’ végzet velem c&atolt-ösz- 
sze; velem , ki minden szeméremből kivetkőztem 
V olly mód nélkül hálátlan voltam !

Nem fog é átkozni engem az olvasó ’s meg
utálni, meg nagyobb mértékben táján, mint en en- 
magamat, ha itt azon vallást teszem, hogy én en
nyi jóságnak halalatául elég gonosz valék, meg 
tovább is Párisban maradni? hogy a’ játékházakat 
még tovább is látogattam, ’s hogy végre az ezüst
banknál utolsó maradékpdnzeinet is kuc/.kára te* 
vem? — En mindenütt pontos visszafizetés’ Ígé
rete mellett holmi csekély summákat v evék köl
csön, noha tudtam jól, hogy azt visszatérítni nem 
vagyok képes ’s hogy magam’ nem sokára e' miatt 
ismerőseim’ részéről, utcza’ közepén a’ legnagyobb 
lealáztatásnak teszem-ki. — En a’ játéktermekben 
gyakori találkozás által sok előkelő úrral meg- 
ösmérkedém ’s velük bizonyos szoros!) barátságot 
kötöttem. Ezek közé tartozott lord T . , lord F . , 
sir G — W ., T — ezredes, és főkép a’ szegény 

t, mielőtt ez még vagyonát egészen elvesztette

’s a’ szélütés nyomoru éltének véget vetett. Ezenkí
vül más földieimmel is, kik a’ „rouge et noir*4’ átkos 
lidérezének változó szerencsével, de nagyobb saját 
értékkel áldoztanak, állék még barátságban. Ha 
e’ néhány sor egy vagy más barátomnak kezéhez 
jutand, kívánom: sarjadjon abból haszon számuk
ra , minden esetre pedig meggyőződhetnek e’ sorok
ból , hogy barátságukat még most is hálás szívvel 
ismérem-ineg. En baráti segedelmezésikkel, meg
vallom , visszaéltem ’s béketürelmöket kifárasz
tani , ámde nem sejtem soha azon gyilkos kínt » 
inellyet saját vagyonom’ vesztése ’s a’ lehetlenség, 
másoktól valamit kölcsön nyerni, később nekem 
okozott. — Veszteségem’ fájdalma, mély aláztatá- 
somi ’s lélekisméretemben az örökös vádféreg, hogy 
t. i. nőmet ’s gyermekimet a’ végromlás’ ürvényibe 
taszít ám: mindez semmi sem volt, épen semmi — 
azon marczongló tudathoz képest, hogy a’ játék
asztaloknál többé nincs helyem. Ez hihetlennek 
tetszhelik ugyan, de még is igaz. Üres zsebekkel 
asztal mellett ülni ’s nézni, mások mint játszanak, 
— nekem elviselhetlen vala. En még a’ legszeren
csétlenebb játszónak is ,  ki folyvást vesztett, de 
még pénze volt, irígylém sorsát. Ha egy verseny
társon! akadbata , én vele kész lettem volna egy 
szememre, lobomra , egy karomra, sőt még éle
temre is játszani. Ezer gonosz lelket érzék keblem
ben zajongni. Én úgy gondolom: őrült valék, sőt 
hiszem i s , hogy az voltam.

En emberi hanyatlásomat olly híven ’s őszintén 
iráui-le, mint azt egy Rousseau fogta volna csele
kedni; ’s kötelességemnek ismérem, semmit sem 
hallgatni-el. — Midőn egy egész éjszakát a’ fenn 
leirt érzelmek’ zajlási közt töltöttem, hajnaltájon 
a’ jénai bid felé (pont de Jena) ballagék ; mintha 
száraz ajakimat ’s égő agyvelőmet az eső, inelly 
épen akkor megered vala, enyhíthetné. A’ pórnép, 
melly falukról piaczra jött, dalolva ’s jókedvüleg 
huzódott-el mellettem; én ártatlan örömét gúny
nak .vélem ’s keblem’ irtóztató diihösség fogá-el.— 
Midőn a’ hídhoz értem, az eső megszűnt; a* fel
kelő nap a’ folyóra lövellé sugárit, a’ St. Cloud és 
Sévres melletti erdők bűbájos fényözönben úsztak; 
a’ madarak hangos víg csevegéssel tölték a’ leve
gőt. Én gyermekségem óta szenvedelmes tisztelője 
valék a’ természetnek ’s kellemei most is néhány 
pillanatra kicsaltak sötét ennembő!; de gondolatim 
e’ külső mennyből azonnal visszatértek a’ belső



375
pokolhoz. Fogaim’ öszveszori'tám ’s kettős keserrel 
érzem átkozott sorsomat. — — En mindig hittem, 
hogy vannak bizonyos ellenállhatatlan, rögtöni be
nyomások ; egy gondolat ez, melly azok előtt nem 
fog nevetségesnek tetszeni, kik az elkövetett igaz- 
talanságon érzett bánatot ismerik. A’ gyilkos Mal- 
eolm Sárának egy képe, mellyet sok év előtt Mul- 
grave lordnál láték, ösztönzött engem, hogy ezen 
asszonynak vétsége’ ’s elitéltetése’ leírását a’ newga- 
te-naptárban elolvassam; és én abból azon belső 
meggyőződést mentém, hogy benne a’ gyilkos aka
rat rögtön ’s legkisebb előleges meggondolás nél
kül támadt ’s hogy ő magát valamelly láthatlan 
hatalom által, ellenállhatlanúl érzé a’ tettre iz- 
gattatni. E’ megjegyzést sok hasonló eset igazolja 
’s hihetőleg nemcsak egy angol olvasó emlékezik 
még Bonar’ és Chiselhurst’ gyilkosának azon val
lomására, hogy tiz percczel az iszonyú tett előtt 
még legkisebb sejditése sem vol t , hanem a’ gon
dolat rögtön kelt benne ’s őt ellenállhatlanúl raga
dó a’ véres tettre. Tannak emberek, kik midőn 
egy tátongó mélységbe néznek , ösztönük jő belé 
ugorni. En ismerek egy szerető, szelid jó atyát, 
ki gyermekét karon tartva soha sem közelít a’ nyi
tott ablakhoz, a’ nélkül hogy magában kisértést 
érezzen — gyermekét az utczára levetni; 's ismé
rek egy derék . igen becsületes nemes embert, ki
nek vissza kell fordulni, vagy más mellékutca tér
nie, valahányszor előtte valaki az utczán elléptet, 
kinek zsebéből kicsiigg orrkendője; mert azonnal 
legyőzhet len ingert érez — a’ kendőt ellopni. — 
Ezen „vétség’ képei“ a* vétség’ végbevitelére iz
gatnak, mintegy enyhítésére azon irtózatnak, mel
lyet az ember illy képeknél érez. így adja fel a’ 
gonosztevő sokszormagát a’ törvényszéknek ön
ként ; mivel magát a’ halált is könnyebb elszen
vedni , mint a’ tőle való folyvásti rettegést. Azon
ban távol legyen tőlem , hogy bár kit is illy sze
rencsétlenek közül mentegetni kívánjak; én csupán 
a’ léleknek egy saját erejét bizonyítom-be, melly- 
nek enmagam feletti hatalmáról egy visszaborzasztó 
példát beszélhetek. —

Midőn a’ hídon állék ’s szemeimet azon két
ségbeesésben , mellyet imént leírtam, a’ gyönyörű 
szép tájzatról elfordítám, véletlenül a’ folyó’ hul
láimra szegültek, melly alattam csöndesen lejt va- 
la. A’ folyó engem meghíni látszott, hogy hüves 
árjaiban oltsam-el azon tüzet, melly keblem’ emész

tő. Értelmes szavakkal haliám a’ folyót susogni: 
„jer, az én lethe-habjaimban nyugalmat ’s feledést 
találsz!“; minden ideget testemben föllázaszta egy 
rögtönös benyomás, félperczenet múlva már a 
hidkorláton felmásztam, ’s fejjel buktatóm magam 
a’ foJyamba-le. — A’ habok’ moraja ’s száz m<*g- 
száz fény’ rezgése ’s pillogása azon utolsó, mire 
még emlékezem. Soha sem volt bátorságom , sza- 
badíttatásom’ módja felől kérdést tenni. Midőn esz
méletre jövék, honn saját ágyamon feküvém; nőm 
sírva állott oldalam mellett. De arczárói tüstént 
oszlott a’ szomorúság ’s ő beszélő nekem, hogy egy 
nagy veszélyből szerencsésen megszabadultam, hogy 
én a’ folyó’ szinén valami tárgyat élénken néze
gettem ’s ekkor a’ hidkorlátról véletlenül vízbe 
estem. —

Hogy nőm ezen eset’ körülményiről máskép 
volt értesítve, azt tudom bizonyosan; de ő erről 
folyvást hallgatott. O szivében ezt is vétségim’ 
hosszú lánczához fűzte, mellyekről ugyan soha 
sem tesz említést, de mellyeket soha el sem is fe
lejthet. — Egy pillanatra kiment a’ teremből; 
azonban csakhamar ismét visszatért ’s kézenfogva 
vezeté-be hozzám gyermekimet, üröm sikoltással 
szaladtak ezek ágyamhoz. Midőn az első csókért 
«/ivódtak , midőn könnyes szemekkel kérdezőnek 
minilétemről — akkor \ad tettem* érzelme egy ke
serű nehéz bánattal töltött-el, mellynek leírásához 
nincs szó. — O én szörnyek' szörnye! —

A’ W I N D S O R !  P AL OT A.

W i n d s o r t  többes tekintetben angol Versail- 
les-nak nevezhetni. A’ város huszonkét angol (vagy 
is négy német) méi földnyire fekszik Londontól egy 
felséges vidéken, zöldellő rétek’ közepett, mellye
ket a’ Themse’ vize öntöz; halk emelkedetü erdős 
halmok Övedzik, mellyek a’ város körül egy igen 
szép föstvényi karimát képeznek. E’ halmok’ egyi
kén áll a’ királyi vár vagy palota. Ezen ősz épület 
tanúja volt a’ régi lovagkor ünnepélyes fényének 
’s pompájának, tanúja az Eduárdok ’s Henrikek’ 
uralkodásának ; ’s még ma is , valamint hét század 
előtt, angol királyok’ lakhelye. A’ parliament most 
nem rég is tetemes költséget határozott, hogy a’ 
vár kijav itassák ’s kellőbb alakot nyerjen; egy 
pénzsommát, melly köz vélemény szerint jó ’s di
cséretes czélra lesz fordítva. A’ vár’ kápolnája, 
melly goth-sztilben épült és sz. Györgynek van
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szentelve, legfölségesb egész Angliában , sőt talán 
Európában is. E’ kápolnát a’ tizenötödik század’ 
vege fele kezdek épitni ’s a’ következett század’ 
első éveiben készült-el. A’ dísztermekhez egy hág
csó-erek (Terrasse) visz, honnan fölseges kilátás 
nyílik ; lehetetlen szebb *s regényesb tájat képzelni; 
’s a’ ki innét előszer tekint körül , annak lelkét e’ 
tündéres tájkép varázshatalommal ragadja-meg. — 
Hogy a’ windsori vár mikor épült, nem tudhatni, 
arról minden nyom elvész az előidők’ ködében. A’ 
hódító Vilmos ’s ennek fija a’ vörös Vilmos alatt , 
úgy látszik, katona-szállásul szolgált. A’ legendák 
Arthur királyt ’s kerek-asztali híres vitézeit ide 
helyezik ; Froissart mondja , hogy a’ hatodik szá
zadban e’ lovagrend’ ünnepeit itt üllötték. Mármint 
legyen is a’ dolog, annyi igaz , hogy llldik Edu- 
árd , ki uralkodása’ ISdik évében a’ rendet ismét 
visszaállítni akará. egy nagy, kerek termet, melly 
általmérőben 200 lépés vala , építtetett, hol aztán 
vitéztársival rendszerint ebédelt; e’ termet „kerek 
asztalinak nevezék. Surrey gróf, ki büntetésül 
Wind sor’ falai közé záratott, mivel böjti napon 
húst evett, egy nevezetes költeményt írt, melly- 
ben felfödözi: miért vettetett börtönbe ; egyszers
mind az angol udvarnak akkori szokásit kímélés 
nélkül rója-meg. — Windsor Erzsébet királyné’ 
legkedvesb mulatóhelye volt, ki az ország’ nyom- 
masztó , unalmas dolgai közt itt enyhet ’s felvidá- 
mulást keresett. Még most is tartogatnak \ \  ind- 
sorban egy fordítást Horáczból, melly Erzsébet ki
rályné’ munkája ’s mellytől aJ várban egyik gallé- 
ria maiglan nevet \isel. Igen érdekletes azon idő
beli számadásokat megtekinteni ’s beiőlök látni: 
minő költségek tétettek a’ vár’ javítására vagy 
lakosinak tartására. E’ számadásokból kiviláglik: 
hogy egy 15 vagy 16dik századbeli fejdelemnek 
koransem volt olly kényelmes állapotja, mint ma 
van a’ legegyszerűbb polgárnak. VlIIdik Henrik 
p. o. egy lakatost tartott udvarában, kinek esten- 
kint a’ király’ hálótermét kelle bezárnia, mivel 
az ajtón egy retesz hibázott. — A’ windsori vára’ 
szerencsétlen Iső Károlynak börtönül is szolgált, 
mire nézve a’ parliament őrsereget rendelt oda. 
Iső György ’s ennek utódja igen ritkán tartóz
kodtak itt. III. s 1̂  dik György mindazáltal nyo • 
mos javításokat tettek s a várra tetemes pénzt 
fordítottak. A’ dísztermekben felséges föstvényeket

láthatni Titián , Guido , Carracci Hannibal , van 
Dyck ’s más híres művészektől. Egyik e’ föstvé- 
nyek közül Ruben’ monorjában Ildik Károly’ udva
rának szépeit láttatja ’s ez , az alakzatok’ külön- 
félesége ’s eleven színadás miatt igen nevezetes 
kép. A’ szent György’ kápolnájában van a’ Char
lotte hgasszonynak állított síremlék; e’ szobrászati 
műnek némelly részei jók , azonban az egész nem 
bír kellő hatással. (A —1 —d.)

„NEMZETI NÓTÁK“ és „EREDETI NÉPDALOK.“ 
Illy külön czimzetü két füzetkével lepé-meg e’ 

napokban Grimm Yincze szépműárus a’ műveltebb 
magyar közönséget. Hazánkban illy nemű vállalat 
eddig ritkaság’s azért dicséretet, élénkebb pártolást 
érdemel. Az egyik füzet’ tartalma 6 magyar eredeti 
melódia, készíté ‘s pianofortera alkalmazd Rosen
thal Mark. — A’ másik füzetben foglalkozó nép
dalokat klavirra tévé Bartay András, nemzeti ked
velt hangászunk. Itt a’ melódiák valamint maga a’ 
textus, nem újak, hanem nép’ száján forgók ; azért 
nemzeti sajátsággal ajánlkoznak, csinos musikai 
köntösbe öltöztetve. Óhajtani lehet, hogy a’ ho
nunkban éledező részvét minden iránt, a’ mi n e m 
z e t i ,  e’ kisded intézménynek is kedvező sikerrel 
engedte legyen megnyitni hasznos pályáját; ~s ha 
már Kei* i n g ó i n k  vannak m a g y a r  s z e l l e m 
be n,  legyenek még inkább magyar szellemű da
laink, mellyek Szépeink’ rokonnyelvü aj kiről annyi 
kellemmel ’s oily szívrehatólag ömlenének ! A’ 
gyűjtemény’ csinos alakú két füzet kéje, melly Pes
ten Länderer Lajos könyvnyomtató’ intézetéből ke- 
rült-ki, külsejével is igen kínálkozik.

D E M O C R I T U S 1  C S E P P .  
Utigazitásban dolgozának a’ köz téren több 

raboskodók, egy falusi pór ezeknek szélsejével 
szóba kap , kit a’ raboskodó több szóváltások után 
e’kép igazíta-el: lódulj dolgodra nyomorult pór , 
nem tudod-e, hogy vármegye’ rabjával van dolgod?

R E J T E T T S Z Ó .
Fő tagom három jel, de csak kettőt tészen;
Végtagom kettőzve város’ neve lészen.
Négy elsőmért gyakran feltört honunk’ béke,
Bár egészen valék magyar szüzek’ éke.

Vcttrdy hajót.
A’ 93dik számbeli rejtettszó : L i s i ma k h u s .

Vetkezteti H e l m e c z y . Nyomtatja L ä n d e r e r .
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K Ö L T  É S Z E T .
B A N D I ’ D I C S V Ä G Y A.

Sértve Bandi mely haragba süllyed”,
Szikra pattog pillantásain , —
Égre néz, majd ismét földre dnlled,
Reszket a’ pór tii/.láng-átkain !
Szép hírét nevét homály takarja.,

( Más fölött nem fénylhet, mint akarja.

Tán megyéje’ fő székébe más ült,
Vagy nem őt küldők követnek el ?
Egy kaján tán terve ellen bőszült,
’S mnnkásb más, míg ő honn vesztegel”?
Nem! — máshol bukott-meg hő dics-vágya: 
Tö b b  pohár b o r t  bírt-e! Gyurka bátyja.

B A N D I ’ K E D V E .

Jő Bandi és megy ’s újra indúl,
Egy helyben, mint máskor nem vesztegel', 
Szemén szilaj kedv ég, de nem dúl, —
Vágyon, reményen csügg érzelmivel;
De szótalan dúdol csak é» fütyül,
És töltözik — sonkás szekrényiböl.

Mi érte őt, mi gyújtja lelkét?
Mért ölte bíbort kedve illy korán /
Tán szép reményben látja telket.
Es lelke mennybe leng — két Aurorán ?
Vagy éjiből fejlődik Hunnia? —
Nem ! — uj hó száll, — jó lesz n y u I á s z n i a !

K o r á i t  Pút,

N E L L  I H E Z.
Mért nézek oh leányka !
Mindig merőn szemedbe ?
Ámort lesem , belőle 
Rum nyilait lövellőt;. —
De ah I hiába nézem ,
Nincs már szemedben Ámor :
Kezdő szerelmem óta 
Keblembe költözők ő , 
rS  csak nyilait hagyá ott. —
Bár nékem is szemembe 
Uly nyilat adna Ámor;
M inő királyi kénnyel 
Szólnék: leányka! mért nézsz 
Mindig merőn szemembe ?

Hazucka.

M E R É S Z S É G ’ C S U D Á J A .
Midőn 1593ban Biron marsai, Fecamp’ erőssé

get a* Ligától elvette, kétségbeesének a' kálvinisták;
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mert e’ fontos helynek elvesztene által magokat 
tönkre téve látták. De míg a’ többse'g félemült szív
vel jajos panaszokra fakadt, addig Boisrose, egy 
bátor, vite'z e's cselszövényes férfi, ki lélekebrült- 
se'get a’ legbajosb körülmények közt sem veszté, 
titkon egy terven dolgozott: mint vehesse t. i. az 
ellenpárt’ kézéből az elfoglalt várat isme't vissza. 
A’ terv szerencse'sen ve'gre is hajtaték ’s B o i s 
r o s e ’ merész tette méltán vetekedhetik mindazon 
rendkívüli nagy példákkal, mellyeket a’ hajdankor’ 
regényes irói magasztalva emlitnek.

A’ fecampi várnak tengerre fekvő oldala — 
mint Sully az ő emlékiratiban megjegyzi — egy , 
hatszáz lábnyi magas és nveredek szikla. A’ tenger’ 
hullám! e’ sziklánál folyvást 12 lábnyira felcsap- 
kodnak, kivevén esztendőtszaka négy vagy öt 
napot, midőn a’ tenger visszahúzódik ’s ágyát né
hány órányi térközre szárazon hagyja. B o i s r o 
s e ,  kinek más utón lehetlen volt a’ várban ta
nyázó szemes őrsereget megtámadni, eltökéld ma
gában, hogy e’ megmászhatlannak ítélt szirt-ol- 
dalon lopódzik a’ várba. E’ végre a’ várbeli őrse
regből két katonát maga részére hódított “s ezek
nek azon utasítást adá, hogy a’ tenger-apálynak 
egész ideje alatt a’ sziklatetőn tartózkodjanak,, 
élénken figyelvén a’ majd adatandó jelre. Azután 
merész vállalatának kivitelére egy igen sötét éj
szakát választván-ki , 50 erős és merész legénnyel 
két csolnakon a’ szikla alá vonult. Egy nagy hajó
kötelet vön magához , melly a’ szikla-magassághoz 
képest egyenlő hosszú volt; e’ kötélen bizonyos 
távolságra csomókat kötvén, azokba kurta botokat 
húzott, hogy lábbal azokra hágni rs kézzel felka
paszkodni lehessen. A’ várbeli katona r kivel meg
egyezett , alig vévé az adott jelet észre, azonnal 
egy vékonyabb kötelet bocsájtott-ala, mellyhez az 
erős aladság köttetvén, azt a7 bástyafokra felhúzta 
’s ott egy arra készített vaskapocsra akasztatott. 
B o i s r o s e  előre két altisztet külde-föl, kiknek 
elszánt, merész lelkét ismeré, azután a’ hátralevő 
50 katonának parancsolta, hogy az altiszteket kö
vessék, fegyvereiket erősen kössék derekukra Ts 
igy egymás után ar kötél-lábfőn hágjanak-feí. O

P e s t ,  november’ 27dikén
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iiiâ -a legutolsó maradt, hogy a' csüggeüőket fossza 
meg a' visszatérhető*’ reményétől. Mindazáltal ez 
szükségtelen előgondo-skodíis volt, a* visszatérés 
csakhamar lehetlenn-é lón ; mert alig valónak a’ ka
tonák íeluton, mar a" tenger, melly azalatt hat 
labnyi magasra nőtt, a’ két csolnakot elragadó ’s 
a" kötél’ vége víz fölött úszott.

Idézzük most képzelő erőnkkel e’ borzasztó 
helyzetet, e’ szörnyű merénylet’ képét lelkünk’ 
eiibe! képzeljük: mint függött ötven három ka
landor, ég ’s föld közt a’ sötét semmiben, egy in
gó , szakadékony kötélre bízva éltüket; képzeljük, 
hogy a’ legcsekélyebb vigyáztalansóg, a félelem’ 
reszketegsége, vagy a’ várfokon álló őrkatona’ 
árulása a’ tenger’ örvényébe sodorhatá, vagy a’ 
sziklákon ízre porrá zúzható a’ vakmerőket; kép
zeljük még ide a’ habok’ vad zúgását, a’ magas 
szikla’ meredekségét, az éji madarak’ iszonyú vi- 
jogásit — ’s nem lehet merész tettüket nem csu- 
dalnunk, nem lehet tőlük a’ bátor, nagy szivet 
megtagadnunk ; nem fogunk csudálkozni, ha a’ leg
merészebbnek is szédülés fogta-el agyál. ’S ez va
lóban meg is történt azon altiszten, ki a’ lábtón 
legelső lépdelt: ő kinyilatkoztatta, hogy ereje lan
kad, a’ bátorság elhagyja ’s hogy feljebb lépni már 
nem képes, és nem is akar. B o i s r o s e ,  kihez e’ 
hír a" lábtó’ fokain szájról szájra lejutott ’s ki a’ 
félemedést már eleve gyanító, korán sem veszté-el 
reményét. () mind az ötven emberen, kik, előtte 
nagy bajjal léptettek, keresztül mászott egészen 
fel az elsőhez, mindnyáját tűrésre ’s állhatatos
ságra ösztönző ’s már az első csüggedőhez jutott
fel . ‘s mindenkép igyekszik ennek is uj erőt *s bá
torságot lehelni leikébe. De midőn látó, hogy szép 
szavakkal czélt nem érhet , gyilkot szegez a’ csüg
gedő’ mellének ’s e’ nyomos ösztönzés nem is ma
radt jó következés nélkül. Végre iszonyú erőködés 
és fáradság után, viranatkor, óhajtott vég koro
názó a’ nagyszerű merényletet. Az álomba merült 
orsereget könnyű volt leölni ’s Fecamp’ vára ismét 
\ issza foglalva lón. Es B o i s r o s e  megérdemli, 
hogy nevét a’ történetek’ musája e" hősi tettben 
halhatlanitsa.

N E R o.
(Példabeszéd.)

Lgv atya , nyugalmas hajlékában együtt üle 
gyermekivel ’s beszélgetnek vala az emberi szív’ 
változékonyságáról, azaz: mint veszti-el a‘ szív,

melly sokszor az ifjúnak keblében olly jó *s erénv- 
teljes, végre szép, eredeti bélyegét’s fajul gonosz- 
szá. Az atya nekik következő példát monda Komá
nak történetiből: — Claudius megholt. Az ifjú Nero 
— nevendéke bölcs Senecának — lépett a’ császá
ri-székre. A’ romai birodalom’ nagyai összegyűl
tek, hogy bóduljanak neki; a’ korcsosult tanács 
szolgai csiíszások közt üdvezlé az uj Istent, ’s a’ 
hízelgők jövőnek — a’ hatalmas nép-ur’ kegyel
miért esdekelni. Roppant teremben , gazdag, arany 
trónuson ült a’ virágzó fejdelem, mellette anyja a’ 
széplelkü Agrippina, ’s arczán öröm sugárzók, 
eredve e’ nap’ uj , szokatlan fényétől. A’ hizelke- 
dők trónja előtt leborulának , mondván: „Üdvez- 
lünk téged földi Istent! életünk, ’s minden, a’ 
mink van , tiéd; parancsolj és rabszolgáid hajolnak 
intésidre!“ — Ekkor a’ császár fölemelkedők bí
borszékéről ’s imígy szólt: „Nem úgy, barátim; 
én ember vagyok ’s engem is Istenek Ítélnek!“ — 
Es ő nem találó örömét a’ hizelkedőkön, hanem 
komoly arcczal fordul vala anyjához ’s monda: 
„Anyám! oltalmazzd szívem’ ezek ellen!“ — Az 
anya pedig megcsókoló a’ felséges ifjúnak arczát 
’s a’ bölcs Senecának , ki a’ terein’ egyik szögében 
vesztegelt ’s tanítványát élte’ legnyomosb órájá
ban megleső, szemében örömköny reszketett. Es 
midőn kiki bódult vala a’ császárnak, ő is előlé
pett , ’s férfiúi bátorsággal ’s önérzéssel közelíte a’ 
trónushoz. Es Nero leszállóit a’ fejdelrni székből, 
’s feledvén sorsa’ méltóságát, érzékenyen öleié - 
meg nevelőjét ’s e’ szavakat rebegte : „Atyám, 
atyám! mit cselekedjem, hogy uralkodásom boldog 
legyen, boldog mint volt Augustusé?“ — És Se
neca ünnepélyesen válaszolt: „Szeressd a’ bölcse- 
séget ’s kerüld a ’ hizelkedőket!“ — Nero komoly 
eskiivéssel fogadó , hogy tanácsát követendi ’s ta
nítóját még forróbban szorító szivéhez ’s trónja 
mellett jegyze neki helyet, kérvén: maradjon to
vább is ifjúságának bölcs gyámola. Seneca’ szivét 
pedig elborító az örömnek árja, mert látó, hogy 
Nero, ki az emberek közt legelső, — egyszersmind 
az emberek’ legjobbika kivan lenni. — Ez volt 
ugyan azon Nero — folyfatá beszédét az atya — 
ki néhány évvel későbben kezeit anyja’, nője’ , 
bátyja’ ’s hőn szeretett tanítója’ vérével undokí- 
t á ; ki élte’ virág-éveiben már reszketeg ősszé sor
vadt — ’s mint emberi nem’ fortéimé , önmagának 
gyilkosa lón.
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I J J S Á G - I R Ó I  C S Í N  Y.
C a mi l l e  a/, „annales d’arehitecture“ kiadója 

a’ „Journal des arts“ szerkesztőjével viszályban el
se n . ezt következő módon jáiszá-meg. O egy ja
vaslatot, mintha isme'retien kéz irta volna, kül
dői t-he az ulóbbi újság’ számára; e’ javaslat egy 
ujdon talált farkas-tőrt tárgyoza, mellynek alko
tása az akkor Francziaországban még uj ’s divat- 
lan mérték’ rendszerén (metres és décimétres-ben) 
vala leírva. Ezen mérték a’ közönség előtt nem igen 
lévén isméretes , a’ „Journal des arts“ kiadója nem 
vévé észre, hogy az ajánlott farkas-tőr torony- 
magasnyi legyen ’s azt újságában hiven közlötte. 
Ekkor Camille, örülvén szándéka’ teljesültén , he
vesen támadá-meg lapjaiban a’ „Journal des arts“ 
kiadóját , ’s mivel oily nagy ’s magas farkastőrt 
ajánlott , mint egy templom-torony, őt a’ közönség 
előtt nevetségessé tévé.

M a l t e b r u n  az „Annales des voyages“ kia
dója hasonló csínyt kÖvetett-el a’ „Journal de Pa
ris“ szerkesztőjén, ki amannak haragját némelly 
csípős bírálatok által voná magára. Maltebrun t. i. 
meg akará a’ közönségnek mutatni, hogy vetélke
dő tarsa a’ földleírásban egészen járatlan ; ennél- 
fogvást a’ „Journal de París“-t a’ kormány' álpö- 
csétje ’s ismeretlen név alatt bizonyos szigetek’ 
felfödöztetése felől tudósító, ’s közié vele az uj 
szigetek’ neveit is, mellyeket azoknak a’ felfedező 
oroszok adanak. A’ „Journal de Paris“ szerkesz
tője nem kételkedett a’ dolog’ valósága felől ’s 
azért azt minden vizsgalat és szemesebb nyomozat 
nélkül iningyárt másnap szorul szóra tudatta olva
sóival. Maltebrun rendkívül örvendett a’ „Journal 
de l’empire“-ben (m ost Journal des Débats) a’ 
..Journal de Paris“ kiadójának földleirási tudatlan
ságát megmutathatni; mivel azon szigetek, mel
lyeket ő most felfödözetteknek állított, Pétervár’ 
közepén vannak ’s mióta e’ város áll, mindenki 
ugyanazon említett nevükről isméri.

Hdgr.

L É L E K - É B R Ü L T S É G .
Midőn 1830. octoberben Minának utolsó bero

hanta Spanyolországba nem sikerült ’s a’ franczia 
földre visszavonulnia már lehetlen volt, legtaná- 
csosbnak veié kísérőit eloszlatni, hogy illymódon 
mindegyik magáról gondoskodhassék ’s a’ pyrenäi 
hegyszorosak közt könnyebben találjanak menek
vést üldözőik elől. A’ generál csupán három sze

mélyt tarta-meg maga mellett, úgymint adjután
sá t, egy élemült szerzetest ’s egy szolgát ; ’s ők 
négyen — minden szükségnek martalékul adatva — 
szerte bujdoklának a' hegy vadonban , minden nyo
mon félven, hogy halálos elleneik’ kezébe kerül
nek. Egynapon az adjutáns egy csapat royalistát 
láta feléjük közeledni; már ezek észre is vevék 
őket ’s így hasztalan volt a’ megfutamlás. Mina’ 
kiscrőtársait megsápítá a’ félelem , de a’ generál , 
ki általlátá, hogy itt csupán egy merész eltökélés 
adhat reményt a’ menekvésre , kéré őket: marad
janak csöndesen, ’s ő egyedül ment az ellenség’ 
elibe. „Mellyik haditesthez tartozik ezen osztály?“ 
imígy szólítá-meg a’ tisztet nyugalmas de paran
csoló hangon. Ez meglepetve lévén , hallgatott ; ő 
Minát nem ismeré 's el nem gondolható: ki legyen 
az, ki őt illy parancsnokhangon kérdi. Mina sejté 
a’ kapitány’ zavarodását’s szinlett haraggal ismétli 
a’ kérdést. A’ kapitány most már nem kétkedék, 
sőt erősen hivé, hogy egy főrangú elöljáróval áll 
szemben ’s némileg tikkadt hangon feleié: „Mi 
Juanito general’ seregéhez tartozunk.“ -  „No ’s 
tehát — folytató Mina — mi ördög hozza ide az 
urat? tüstént térjen a’ sereghez vissza!“ A’ tiszt
nek e’ parancs hihetőleg kissé váratlanul jőve ’s ő 
vonakodni látszék. „Ezer ördög! — újra felkiálta 
Mina — még egyszer mondjam ? vissza iningyárt a’ 
sereghez! ’s ha nem, az ur fejével adózik!“ — A’ 
kapitány mélyen meghajtó magát — ’s Mina né
hány pillanat múlva az ellentől megszabadult.

D É L E L Ő T T  É S  D É L U T Á N .

( A n t i t h e s i s . )

A’ d é l e l ő t t  és d é l u t á n  annyira különböz
nek egymástól, mint különbözik dél és éjszak, phan- 
tasia és értelem , költészet és valóság. Reggel az 
élet’ fája virágit mutatja , estve gyümölcseit. Dél 
előtt az ember ollyan, a’ miilyen; délután, mii
lyennek lennie kell. Az ember különösen a’ reggeli 
órákban vigyázzon magára, a’ mint ő ekkor a’ sze™ 
relem-, gyülölés-, szelídség-, remény- fájdalom- ’s 
örömben mutatkozik: ollyan ő valósággal. Már ő 
délután egészen más; ekkor az egyezkedési élet 
már elhaladt mellette ’s kérdésit elébe adá ; min
den szellemi ereje ’s szívtehetségei már ekkor job
badán kiegyeztetvék — ’s csupán az é j s z a k a ,  
a’ napnak ez utó-tavasza, adja ismét eredeti sa
játságát vissza. — A’ délelőtt kérdés; a’ délután 
felelet. Délelőtt regényszerzők vagyunk ; délután
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cíassieusok — ’s mint illyenek mindent a’ hármas 
egységnek, úgymint az időnek, helynek es cselek
vésnek — törvényéi köze' állítunk, midőn mint 
amazok csupán érzelgős lyrai szökéseket tettünk
’s a’ t.

S Z Á R A Z  C S E P P  ESŐFÉLBTEN.
Egy földesur Pestre menvén, bizonyos okból 

magával vitt egyet felföldi szálas jobbágyi közül; 
’s hogy azzal e’ fényes városnak dicsőségit láttas
sa, estve elküldé őt kocsisával együtt játékszínbe. 
Természetes dolog, hogy ők ott a’ legfensőbb he
lyet, hová csak lihegve juthatni, választék. A’ 
parasztnak — a’ kocsis már volt a’ pesti theatrom- 
ban — a’ negyedik emeletbe érvén, dobogott szíve 
részint a’ fáradságtól, részint ama’ tündérhely’ ’s 
alakok’ láthatása’ vágyától, mellyekért az egek 
felé olly sok lépcsőt kelle hágnia. Már az ajtóhoz 
közelíte, mellyen a' varázsteli palotába minélelőbb 
betoppanhatását alig várja. De szent Thalia! men
nyire megdöbben a’ te templomodba előszer belépni 
kívánó marahán ivadék, midőn az ajtó előtt álló 
őrasszony mérgesen elibe ugorván, amazt a’ héme- 
neteltől gátolja. Szinte borzad bele, midőn hirtelen 
eszébe Ötlik, hogy talán tilos is neki e’ dicső hely
re mennie? tán vakmerőségéért lakolnia is kell? ’s 
talán csak földesura akart vele tréfát űzni, ki az 
ő zavarodását valamellyik szegletből most jó izün 
kaczagja? Mindazáltal kocsis kalauzának intésére 
csakhamar rendbe hozza magát ’s megengeszteli a’ 
haragos őrnét egy darabka kemény papirossal — 
ahogy ő a’ biliétet nevező— mellyet az általvevén, 
szabadon bocsátja a’ majd kétségbeesőt. — Félve 
biczeg most be a’ képzelt tündér-házba. De nem 
sokára eloszlik félelme, midőn a’ félsötétben — 
minthogy a" játékszín’ közepén függő lámpa igen 
gyéren lövellő oda a’ magasra sugárit — még sem
mi rémletest nem sejt. Már tehát látni óhajtván 
a várton várt szemfényvesztő tüneményeket, ipar
kodnak előbbre nyomulni; mivel pedig a’ sötétben 
nyitásra nem akadtak a’ padok közt, csak amúgy 
botorkáznak azokon keresztül: hanem a’ hosszúlábú 
tót hamar megunó a’ padokat egyenkint lépdelni 
által , bátorságot von, két három pádon is egyszer
re keres/tül nyújtani száraz szárait, ’s mint ta- 
p a s / t a l a t lan nem tudja, hol van a’ non plus ultra

— *s csak folytatja lépteit merészen. — Rettene
te s ! már a’ karzatot is álthágta volt — tüstént a’ 
mélységbe alászállandó , ha kocsistársa izmos mar
kával karon nem kapja a’ már félig légben lebe- 
gőt. Szerencse, hogy le nem cseppent! különben 
nem egy széles dámakalapot ’s tornyos fejkötőt la
pított volna össze a’ parterre-en. **

B E D A I  C S E P P E K .
„Be kár, hogy olly rövid az élet!“ — kiált a’ 

piros pozsgás vígkedvű H* csillogó szemekkel, ’s a’ 
harmadik üveg pezsgő bort emeli szomjas ajaki
hoz. — „ ö  be hosszú e’ nyomom é le t!“ sóhajt 
rekedt hangon X* a’ sápult agg-ifju — ’s remegő ke
zekkel viszi fogatlan szájához a’ fanyar magnesiát!

A’ bölcseségnek két leánya van : az igazság t. i. 
és a’ szerencse. Mindkettőnek találkozott ugyan már 
elég kérője, de férj egy sem ; mert sokat az anya’ 
komoly intései, sokat pedig a’ szüzekhez vezető tö
vises pálya rettentnek-el.

Nem rég Otaheitiben azon törvény hozatott, 
hogy minden rágalmazó tartozzék saját költségin , 
mint a’ kormánynak tetszeni fog, vagy 2 öl hosz- 
szú csatornát, vagy kétszer olly hosszú utat ké
szíttetni. — IHy törvény által b i z o n y o s  ország’ 
nyakszegős utai vajmi hamar megjavulnának!

Az asszonyi szív — várhoz hasonló ; kaczérság 
bástyája, szemérem sáncza. Rohanással ritkán ve
hetni azt be, annál gyakrabban hadicsel által ; el- 
ménczség legyen a’ kém, ez fürkéssze-ki a’ vár’ 
leggyöngébb helyeit ; szinlett hidegség legyen az 
aknász , mert ez által dől-be leghamarébb a’ szív’ 
nyugalma; tüzes pillantások legyenek a’ pattantyú
sok; ajándékok a’ hidászok: mert ezek vernek hi
dat a’ szívhez, mellyen Amor mint hírnök bekötött 
szemmel csúszik a’ várba — ’s ez azután mindem 
alkupont nélkül hódul-meg a’ győzőnek.

Tanácsosi) egy öreg férfitól kérdezni : mikor 
fog me g h a l n i mi n t  aggastyán asszonytól: mikor 
született? — Kagy Ignátz.

R E J T E T T S Z Ó .
Elseje falba ragaszt rs fej nélkül fejben hatalmas, 
Másika szüntelenül sebeket szúr varga5 kezében —
5S hogyha te harmadikat is e’hez taglalva szorítod:. 
Boltba’ keressd pénzzel. Minden városban egésze 
Vérbe kevert kézzel szedi gyilkossága5 jutalmát.

Gyula  A1. Bányáról.
A ’ 9 4 d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t sz ó  : P á r t a .

SzeskeztetL H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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H A Z Á M H O Z .
Hir’ ’s szerencse’ rózsa-tájin 

Fenragyogló szép Hazám!
Honnan arczod’ bájsngára

Mennyel intve hat-le rám —
Vedd e’ kis dalt, mellyben értted 

Ömlenek sohajtatok,
Vedd e’ kis dalt lángszivemmel ;

Mind ez, a’ mit adhatok.

Hol te nem vagy, nincsen elet,
Puszta tér az , vad ’s kopár,

Minden éket báj vidéked 
Keble’ rejtekébe zár.

Szép nevedre szivem éled,
A’ borús arcz lángra gyúl,

'S menny derül tekintetének.
Hol sóhajtott part virul.

Ah! ki ad szerelmi könnyet?
És patakká ömlők én,

Csörgedezve szép Hazámnak 
Élet-osztó hiv ölén:

Hogy virágit balzamozván 
Illatozzék a’ kebel ,

’S messzi folyjon fény-sugára,
Mellyet így is báj lep-el.

Ah! ki adja-meg szivemnek ?
*S hangzatokká ömlök én —

Bájos ének-liangzatokká,
Lengve szép Hazám’ egén :

’S égi pályán gondolatként 
Csillagokhoz szárnyalok,

Hogy Hazámért lángszerelmem’
Lássák ott az angyalok.

Fényljék oh Hon ! égi képed 
Hir’, örök hir’ csillagán ,

Végy a' sorson győzedelmet 
’S a’ borongó éjszakán.

Hogy fiaddá tett a’ végzet,
Áldom én a’ Végtelent;

Lelkem értted, vérem értted,
Oh dicső Hon ! oh te szent!!

S z a b ó  J ó z s e f ’.

N E M Z E T I  U J  I P A R .
(Vizműleges-sajtók’ készítése Oláhpatakon Gömör várme

gyében.)
A' Társalkodó’ jelenévi 69dik szamában a’ zá

honyi czéklaczukorgyárról egy vázlat van közölve, 
mellyből a’ következme'nyt nagyából kiismerhetni 
ugyan, de nem egyszersmind az arra vezető ’s vi
szonyos hatásba jövő erőmüvek’ rs készületek’ mun
kásságit ’s czelirányos alkalmaztatásit, a’ mi egyéb- 
kint a’ dologban legtöbb érdekkel bír. — Czéklá- 
ból czukrot ke'szíteni már hazánkban is nem kis 
idő óta tettleg ismert dolog; húsz e'v előtt készül- 
tek immár e’ czélra inte'zetek, mellyek’ egyike né- 
hány esztendőig fen is tartá magát, de a’ minő- 
és mennyiségi rósz következetek’ tartóssága miatt 
ismét dugába dűlt; szintezen sors ere a’ többi ne'gj 
hasonló kezdeményt is. — E’ foganatlan küzdésnél 
oka, egyedül a’ sikeres hatású erőmüvek ’s készü- 
letek’ hijányában fekszik; mert czéklából a’ lehető 
legnagyobb mennyiségű nedvet kinyerni ’s a’ ned
vet egész magvasodásig szörppé főzni csak olly ké
születek mellett lehetséges, hol a’ munkások’ tu
datlanságának ’s vigyáztalanságának játékmező neu 
nyílik. E’hez pedig főkép szükségesek : a) czélirá. 
nyos reszelő müvek ; b) nagy erővel biró vízműié - 
ges sajtók ([hydio-mechanische Pressen) ; c) biztos 
gőz-készületek. Hol ezek egyenkint rendeltetésűk
hez képest foganattal forognak ’s helybeli nehéz, 
ségek nem gördülnek a’ sikerülés’ elibe, ott a’ 
czéklaczukor-gyárnak jó foganatja épen nem tarto
zik a’ csudamüvek’ sorába. — Azon erőmüvek ’s 
készületek, mellyek a’ záhonyi czukorgyár’ belse
jét díszesítik, öszvesen a’ külföld’ szorgalmának 
köszönik létöket; a’ reszelő erőmű különösen Fran- 
cziaországban , a’ vizműleges-sajtók pedig a’ szörp- 
gőzöltető készülettel együtt Londonban készültek, 
sőt a’ nedv’ lefőzésire szolgáló közönséges négy
szegű hosszudad üstöket is Bécsben csinálták ; ez 
utóbbi vagy a’ haza’ ’s benne gyakran találkozó 
műipar’ nem ismérését, vagy a’ honfiakba helye
zett igen csekély bizodalmát árulja-el, mert a’ jó 
réz szintúgy honos hazánkban ’s ügyes rézműve
sekben sem szenvedünk fogyatkozást. —

Ama’ kénytelenség, melly az elkerülhetlenül 
szükséges erőmüveket "s készületeket külföldről ho
zatja velünk, nálunk egyszersmind a’ inűszorga-
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lom’ több rendű ágazatinak, a’ nemzeti gazdálko
dás’ és műleges készítvények’ eductiói es productiói 
előmentének igen szoros határokat tüzött-ki. De 
szerencsénkre bizton reme'llhetni, hogy e’ kényte- 
lenség csak rövid ideig tartand. Altaliatták már a’ 
legmerészb vállalkozók is , hogy mind a’ hazára, 
mind a’ sikerre ne'zve sokkal üdvesb, magokat az 
erőmű-ke'szitő tudós mestereket — habár áldozattal 
is — a’ honba édesgetni , megtelepíteni, s általok 
a’ belföldi kézműveseket tanittatni: mintsem a kül
földön készült ’s nálunk elhasználni szokott, de 
hozzá-értők’ hijánya miatt ki nem javítható erő
müveiket fölösleg áron — pénzünk’ tömegét még 
inkább szűkítve — bevásárolni. — Valóban ezen 
elvkövetés által már el is jutottunk oda , hogy a' 
haza’ némelly részeiben képesek vagyunk minden 
ollynemü erőmüveket ’s készületeket, mint p. o. 
vizmüleges sajtókat, reszelő és gőzerő-müveket, 
minmagunk által építtetve előállítni, mellyek, anyag- 
zat’ jósága, czélirányos elrendelés ’s művészi vég
zetségük miatt nem sokára az angolföldiekkel mér
kőzhetnek. A’ mi pedig reánk nézve, mint foganat, 
legvigasztalóbb; hogy a’ honi készítés olcsóbban 
’s könnyebben hozzájuthatólag — ’s azáltal, hogy 
a’ külföldnek adózóji lenni e’ részben is megszű
nünk — nemzeti önérzésünket ébresztve történik.

Néhány hónap előtt történetből juta értésünk
re, hogy gróf Andrássy Károly bizonyos Newbueld 
nevű Scottnak vezérlete mellett Gömör vmgyében, 
Rozsnyótól a’ Sajó’ völgyén két órányi távolságra 
eső ’s vashámarokkal díszeskedő Oláhpatak’ hely
ségében egy intézetet állita-fel, mellyben több ne
mű, e’korig magyar hazánkban nem készült, erő
müvek volnának létre hozatandók ; remélljük, hogy 
ezen rég óhajtott ’s most megvalósult kivonatunkat 
elsők terjesztjük honfitársink’ méltó figyelme alá.

E‘ kisded intézet egy év előtt alapittatván, sok 
akadályt daczolva, számos nehézséget legyőzve — 
azon sokneniü szerszám és segéd erőmű mellett? 
mellyek mind helyben készültek , már a’ múlt he
tekben három vizmüleges sajtót tökéletesen bevé
gezve ’s mas kettőt az egy berakásig sikerülve ké
szen mutathatott. — Mivel ezen sajtókat hazánk
ban a’ czéklaczukor-gyártáson kívül különösen az 
olajütésre is hasznosan alkalmazhatni: ugyan azért 
az olajsajlókról gyűjtött csekély isméretinket köz
leni , azok’ alkatrészeit, mennyire a' hely’ szűke

engedi, azok’ kedviért, kik e* tárgyat talán csak 
nevéről ismerik, némi fogalom-szerzésül itt leírni
szándékunk. b . B. J.

(Vége következik.)

P A Z A R L Ó K .
Mit morogsz te balga lélek!

Hogyha én lakmározom?
Tudd-meg : a1 k ö z j ó n a k  élek,

Mert hasamban hordozom.
Sár dunapaP alapmondása.

Pazarlók voltak, vannak ’s lesznek is minden 
időben. Még a’ roszban is csudálni szoktuk a’ na
gyot , a’ rendkívülit. Ugyan azért nem lesz talán 
érdektelen a’ régi ’s újabbkor’ pazarlóji közül né
hány jelesebb hőst itt felhozni. Valamint nem ta
gadhatni, hogy némelly itt ott máig is hallható 
szitkokat igazi költői szellem fűszerez : úgy bizo
nyos , hogy némelly pazarlók, kicsapongásik köz
ben gazdag képzelőerőt ’s valódi poesist fejtének-ki.

A’ római császárok’ fényes sorában elég volt 
ugyan a’ pazarló mesterség’ avatottja, de egy sem 
érhetett ebben olly magas tökélyt, mint V e r u s  
császár és H e l i o g a b a l u s .  — Az elsőiül Julius 
Capitolinus e’ következő példát beszéli. Verus va
csorát ada, mellyhez az akkori szokás’ ellenére 
(melly szerint hét vendég tesz vendégséget, kilencz 
pedig zajgó társaságot) tizenkét vendéget mélta
tott — ’s ezen vacsora mostani pénzben 360,000 
forintnál többet elnyelt. Hogy történhetett ez? 
fogja sok olvasó mondani. Igen egyszerüleg, igen 
természetesen. Mindegyik vendég azon rabgyerme
ket , ki neki asztal körül szolgait , sőt a’ tálakat 
is , mellyekről evett,  ajándékul nyeré; továbbá aJ 
szelíd és vadállatok’ sok százféle fajából, mel
lyek mind igen ritkák valának ’s mellyeket az asz
talnál megízelt a’ nyalánk vendég, egyegy eleven 
példányt kapott; valahányszor ivásra került a’ sor, 
mindenki uj poharat kapott alexandriai kristály
ból, vagy egy, drágakövekkel kirakott arany vagy 
ezüst kelyhet. A’ számos kenőcs-edény mind tiszta 
aranyhói volt ’s minden vendég’ fejét egy másmás 
évszak’ virágiból fűzött ’s arany szalagokkal ált- 
foglalt koszorú árnyékozá. Eltelvén a’ tobzódás’ 
éje, minden vendég’ számára egy pompás hintó ál
la készen kocsissal ’s öszvérekkel, hogy ne legyen 
kénytelen gyalog haza tántorogni ; ’s a’ hintó — 
gazdag készületestül — a’ vendég’ tulajdona ma
radt. — Illy fényes és pazar vendégségekkel töltő
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idejét a’ buja Verus, inig a’ romai tábor uj meg uj 
veszteséget szenvedett, ’s nemes uralkodó társa, 
a’ halhatlan Marc Aurel’ sok jó tanácsa siker nél
kül pattant vissza az érzéketlennek kőkebléről; 
végre gyomrát megterhelvén, az ebből származott 
betegség elválasztó hízott testétől állati lelkét. — 
Azonban Yerus még kontár volt H e l i o g a b a l -  
h o z  hasonlítva. Ez meg nem elégedett azzal, hogy 
vendéginek a’ legritkább ’s legbecsesb nyalánkságo
kat ’s csemege-féléket rakatá-fel, hanem annyira vivé 
a’ harács töltözés’ kényét, hogy étkeit drágagyön
gyökkel liinteté-be, mellyek azután a’ vendégek’ 
birtokába jutottak. Nem volt elég, hogy az ebéd
lőtermet drága, jóillatu vizekkel megöntöztette ’s 
a’ legköltségesb külföldi virágokkal azt diszesít- 
tette, nem! ezenfelül még a’ teremboltozatról is 
illy virágok hullottak alá, és pedig olly tömérdek 
mennyiségben , hogy néhány vendég meg is fúladt. 
Mint most közhasznú találmányokra szoktak a‘ jó
zan kormányok, úgy hirdettetett ő jutalomdijt uj- 
nemü nyalánkságokra, nyilván mondogatván, hogy 
az étkek’ ingere csupán ezek’ drágaságában á l l ; ’s 
ezen elvnek megfelelni tettleg is iparkodott. Leg- 
kedvesb falatja pávák’ ’s papagájok’ agyveleje 
volt, ’s tengeri halakat csupán akkor evett, ha a’ 
tenger igen távol vala hozzá. Egy Ízben 600 strucz- 
fejet hozatott asztalra. ’S igy röviden elnyeré azon 
dicsőséget, hogy még Yerust is felülhaladá. Va
lamint Verus vendégeit rabszolgákkal ’s equipage- 
okkal ajándékozta, úgy Heliogabal részvényeket 
oszta-ki közöttük , mik által p. o. egyik tiz tevét, 
másik tiz medvét vagy struczmadarat ’s t. eíf. 
nyert. Könnyű megfogni, hogy ezen pazarlások a’ 
római birodalom’ közel romlásának előjelei valónak.

K l e o p a t r a ’ vacsorája isméretesb, semhogy 
itt említést kívánna. Nem annyira talán fürdői. O 
gyakran rózsavízbe szokta áztatni bájos szépségű 
tagjait; egyszer egész arany talentomon (pénzünk 
szerint 12.000 koronás talléron} fris rózsákat ve
tetett ’s azok nedvében fürdött; ez pedig korán 
sem rózsatermő évszakaszban történt. — Nero’ hit
vese, P o p p é a  szamártejben fürdött’s e’ czélra 
folyvást ötszáz nőszamarat tartott, mellyek őt 
utazásiban is híven követék.

De az újabb idők se voltak e’ tekintetben med
dők. Elhallgatván azon királynét, ki, hogy nyá
ron támadt szánkázási dühét betölthesse, hó’ szű

kében sóval ’s tört czukorral hinteté-be az utczá- 
kat , csak P o t e m k i n  herczeget említjük , mint 
a’ feljebb nevezett két római mellé méltó harma
dikat. Ez Pétervárott voltakor (1791} négy hónap 
alatt 1,200.000 rubelt költött-el, a’ mi megfogható 
lesz, ha tudjuk, hogy mindennapi közönséges asz
tala 800 rubelbe került ’s még ez is szinte hihet- 
len , ha nem tudnék, hogy kedves levese egyedül 
300 rubelbe jött. Török háború a latt, midőn Jas- 
syban Havasalföldön tartózkodott, szeszélyből ’s 
dagályból néhány vele volt hölgynek illy levest 
ígért, noha szakácsa Pétervárott lévén, alig lehe
tett reménység szavát betölteni. DePotemkint sem
mi sem ijeszté-el. Nyomban egy őrnagyot, mint 
híradót kiilde Pétervárba, sebesen mintha egy vár’ 
bevételét kellett volna bejelentenie ’s ez által sza
kácsánál egy tál illyféle levest rendeltetett, mel
lyel a’ kurir-őrnagy szerencsésen mégis érkezék. 
Gyakran, ha ínye cseresznyét kívánt, egy szemet 
5, 6 rubellel fizetett, sőt üvegházakban egész, fá
kat bérlett-ki, miken ha meggondoljuk, hány szem 
lehetett, könnyen képzelhetni, mennyi pénzt emész- 
tett-ei illy fabérlet.

Édes honunk sem szűkölködött soha olly embe
rekben, kika’ pénzt forgásba hozni szerették. Altaljá
ban a’ jószivii Magyar, midőn füvénység’ szennyétől 
őrizkedik, könnyen tulságra vetemül —• ’s épen ez te
szi a’ magyarokkal társalkodást kedvessé a’ külföld’ 
gyermeki előtt; mert azt meg kell vallani, hogy egy 
jószivii pazarlóval társalkodás mindig kellemes!) is, 
hasznosb is , mint némelly rideg bölccsel, kinek 
minden lépteit elvek vezérlik ’s ki egész életmód
ját, asztalát ’s gyönyöreit Hahneman’ rőtjéhez mé
ri. — Sok vendéglő, sok mesterember, sok ugv 
nevezett tányérnyaló buzgón kiált-fel: „éljenek a’ 
pazarlók!“ mi pedig sóhajtva sóhajtunk: „bar ne
mes czélokra volnánk pazarok !í4

A Z  E S E D E Z Ő .
Napoleon’ első hitvesének udvari szabója, fii

jának részire valamelly hivatalért esedezvén , ez- 
iránti kérelmét írásban nyujtá-be Josephine csá
szárnénak. Ez megígéri a’ szabónak, hogy kérel
mét önajánlásával párosítva fogja a’ ministernek 
általadni. Keménytelve tért haza a’ fija’ boldogu
lásán örvendő atya; de mint rettene-meg, midőn 
honn tévedését észrevevé: hogy t. i. az esedező
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levél helyett egy árjegyzéket (Conto) nyújtott 
legyen a’ császárnénak á lta l, melly azzal együtt 
zsebében volt. Rettegett a’ ruhamüvész e’ tévedés’ 
következésitől; fé lt , hogy megbántottnak vélvén 
magát a’ császárné, őt majd szolgálatából is el
ereszti ; ’s e’ miatt legnagyobb szorongatásban tölte 
néhány napot. Semmi foganatját sem látván a’ hi
bának , illőnek tartá a’ császárnét megkövetni. 
„Kegyelmes császárné! — igy szólamlék-meg a’ 
szabó bátortalan hangon — az esedező levél , mel- 
lyet Fölségednek általadni bátorkodtam ....44 — 
„Igen helyesen volt Írva — szóla közbe a’ császár- 
nő — már általadtam, egyszersmind ajánlám Ön’ 
úját a’ ministernek. Nyugogyék-meg, iija nem so
kára hivatalba-lép.44 — A’ szabónak ajaki közt 
halának-el a' szavak ’s meghajtván magát, némán 
távozék-el. Haza érvén, így szóla fiijához : „Na
gyok’ kegyelmében ne bizzunk íijam; százszor oko
sabban teszesz, ha apádat fogod követni, azaz : 
nadrágot és mellényt varrsz.44

Hdgr.

S U W A R O W.
E’ nevezetes orosz hadvezér egykor bizonyos 

orosz városba jőve ’s itt egy vendégfogadóba, melly 
a’ fő őrhellyel szemközt áll vala, szállott-meg. Az 
őrtiszt nem volt azonnal jelen ’s így a’ katonák 
kévéssé elkéstek a’ tisztelkedéssel. Yégre csakugyan 
eljött a’ tiszt, — kívánván a’ tábornagynak az illő 
katonai tiszteletet megadni. Suwarow illy zordon 
szavakkal fordula hozzá: „Yigyáztalanságode'rt 
addig fogsz itt vesztegállni , míg nem hallod a’ 
kakaskiáltást.44 — A’ vendégszoba, hova Suwarow 
belépett, telve volt főasszonyokkal, kik a’ had
vezér' elfogadására gyíilekvének Össze. Az őrtiszt 
már néhány óráig mereven fal gyanánt állott künn 
a’ dermesztő hidegben ’s a’ dámák, kik ennek 
okát meghallották , esengve kérék a’ tábornagyot, 
oldozná-fel a’ szegény tisztet e’ sanyarú büntetés 
alul. Suwarow ekkor az ablakhoz mene ’s kikiál- 
toza: „Kikeriki! kikeriki!44 — Az élő szobor tüs
tént mozdulni kezde ‘s fogvaczogtatva oldalgott el 
az őrterembe. (Aehrl.)

S Z É P 1 R Ó I  J E L E S S É  G.  

T a u b e r  I mr e  a’ pesti nemzeti iskolákban 
nyilványos szépirás-tanító, legújabban nemzeti abc

czim alatt egy szépirási díszpéldányt ada-ki, melly 
valamint magának az ifjú művésznek, úgy az őt 
pártfogoló iskolai igazgatóságnak különös dicsére
tére válik. E’ példányon a’ szépírás’ titka legegy
szerűbb elvekre van húzva’s az e g é s z  — meg
lepő benyomást szül. Betüjiben minden vonás a’ 
mint egyszerű, úgy egyszersmind merész, művészi 
és tiszta. Nagy betüji körösleg honunk’ sz. koro
nája ’s czimeriből csinosan képezvék. A’ nyilványos 
órákban (keddi ’s csütörtöki szünnapokon) érdemes 
főkép ezen ifjú tanítót szemlélni, hogy lássa az 
ember, mit vihet véghez a’ kötelesség iránti buz
galom ’s a* művészet’ hő kedvelése. Nagyobb ne- 
vendékei már mesteri kézzel írnak, a’ kisebbek pe
dig , kikről azt vélhetnők, hogy még tollat sem 
képesek fogni, tiszta ’s idomzatos betűket rajzol
nak. A’ jelesbek a’ gyöngébbeknek sorban utánok 
néznek, ezután a’ s e g  éd jő ’s végre maga az éles- 
szemű o k t a t ó .  E’ h á r m a s  javítás’s buzdítás fő
kép a z , melly olly kitűnő előmenetelt szül. E’ 
mellett az érdemes oktató sok szegény gyermeket 
ingyen tanít, sőt a’ mi több, nekik esztendőtszaka 
irókönyvet, tollat, szépiráspéldányokat is ingyen 
osztogat. Ezen dicséretes példát utánzatul minden 
nyilványos intézetbe igenigen ajánlhatni. Sz.

B O S Z O N K O D Á S .
A’ k á v é n é n i k  ék b o s z a n k o d n a k :  Mi

dőn mélyen el lévén felebarátjok’ erkölcsei’ vizs- 
gálásába merülve, az alatt a’ tűznél hagyott kávé 
’s tej kifut. — Midőn jövendölésük valamelly le
ány’ erkölcsi végveszedelme felől be nem teljesedik. 
— Midőn az ifjú, kit kormányuk alá keríteni i- 
gyekszenek, megunván praeceptori dadogásikat, 
tovább száll. — Midőn valamelly jámborabb lelkű 
az általok gyalázott’ védelmére kikel. — Midőn 
a’ gyűlölt szerelmi párt semmi fortélyokkal nem 
túrhatják meghasonlásra.

Hazucha.

R E J T E T T S Z Ó -
Erdélyben egy légi város —

És fejét ha elveszed,
Tavasz, ny'áron , ősszel, télen 

Azt jó ízűn megeszed.
Most egy betűt hagyj-ki ebből,

’S lesz költőknek munkája;
Első hármát okozhatja 

A’ halálnak kaszája.
K á r oly túrról.

A’ 95dik számbeli rejtettszó : M é s z á r o s .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
94 számú Társalkodónkban a’ „keresztyén harang44 Sz Sz. J =  Szántai Szabó József munkája.
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N É P D A L.
A’ setet éj’ homályában 
Vert az óra éjféltájban ;
Hangja borzasztóbb volt százszor,
Mint mikor így ütött másszor.
Víg órámat verte az el, 
liánt szállt a’ halálos lepel; — 
liánt az Ég is átkot lehel,
Rózsám’ szivét más nyerte-el. —
Fuss, fuss tőlem csalfa remény!
Isten hozzád gyöngy teremtmény,
Isten hozzád édes lelkem,
Már te többé nem látsz engem l —
Majd ha a’ nap nyugvóra tér,
Házad’ ablakára leér,
Míg én itt künn kínom zengem,
Te oda ben sirass engem.
Halld-meg kérlek könyörgésem’,
Úgy is utolsó kérésem:
Én itt kerted és az árok 
Közt nefelejtskéket ások.
Nefelejtsim az időnek 
Lefolytéval ha felnőnek ,
Türd-le és harmat’ képében 
Könnyem lesz a’ közepében.
Isten hozzád gyöngy viola !
Kit szám gyakran megcsókola :
Eszemben le'ssz míg csak élek —
Mig csak bennem lesz a’ lélek!

közti Hdgr.

N E M Z E T I  U J  I P A R .
(Vizmftlegi-sajtók’ készítése Oláhpatakon Göntör várme

gyében. — Vége.)
A’ vízmúlegi olajsajtónak művelő részéi aczél- 

ból, harangérczből és vasból állnak ; talapja, mellyen 
az egész erőmű nyugszik, tölgyfából készült, kör
zete szinte fából ’s deszkából ; az egész egy csinos 
szekrényhez hasonlít, mellybe két ajtócskán jut
hatni, egyiken a’ pogácsa-beadás végett, másikon 
pedig az olaj-edényhez, nielly zár alatt tartatik. 
Az erőműnek végrehajtó része, egy öntött vasból 
készült ’s csinosan esztergályzott henger (cylin
der), melly a’ talapra illesztett erős vaslapon nyug
szik ; ezen hengerben viz- és légzárólag fel s alá 
tolul egy igen egyenközösen esztergályzott ’s G" 
áltraérőjü, 16"nyi hosszú dugoly (embolus)s mel- 
lyet a’ hengerbe fecskendett viz’ ereje hoz moz

gásba; a’ dugoly’ felső része kapcsolatban ál l a’ 
prés-ládával, melly a’ talap’ felső üregébe helyez
ve , 15" széles és hosszú 12p' világos’s belső té
rébe a’ neki általellenben álló ’s a’ henger alatti 
vaslapból kidomboruló prés ványut (Presskolben) 
épen befogadhatja, melly az olaj’ kinyomását itt 
közvetetten eszközli.

A’ mozdító elv,  — a’ nagy hírű Brama’ ta
lálmánya — bír ezen erőműben legtöbb érdekkel ’s 
ez a’ befecskendő készületben találkozik ; e/.en be
fecskendő készület áll egy öntött - vasból eszter
gályzott ’s fúrt szivattyúból (Pumpe), melly a’ kö
zönséges szivattyúktól abban különbözik, hogy itt 
a’ beszivás és kifolyás azon egy nyilason törté
nik; a’ felső nyak-srófban egy erős dió van ha
rangérczből, melly által a’ nyomó-csap (piston) a’ 
szivattyúba lég- és vizzárólag fészkitve fel 's alá 
könnyen tolódik; a’ szivattyú’ másik nyilasán,  
inelly az elsőbbtől 3 hüvelykkel alantabb van, oldal
vást találkozik szinte egy harangércz-dió, melly által 
a’ szellentyű-v. csapantyu-darab (Vent il-íátück) ids 
köttetik ; e" csapantyu-darab egészen harangérczből 
készült, al só oldalán fenék- vagyis szívó csapantyu- 
val van ellátva, mellyhől egy eső az alul találkozó 
10 iczés vizedénybe merül ; mingyárt felette van 
egy aczél-sróiíál elzárt üregben a’ nyomó csapan- 
tyu ’s szorosan e’ mellé helyezve a’ bátorító csapan- 
tyu s e' kettő közt a’ zár-sróf vagyis kieresztő 
csapantyu, ’s e’ két utóbbi a’ vizedénnyel áll kap
csolatban; a’ csapantyu-darabból még egy fél hii- 
velknyi áltmérőjii rézcső vezet a’ hengerbe. A’ szi
vattyúban dolgozik egy 0 , 6U átmérőjű, már fen
tebb érintett nyomó-csap, aczélből igen pontosan 
készítve és simítva, erős harangércz-sróf és bőr- 
nyakkötő által viz- és légzárólag szorítva; e’ nyo
mé csap egy csinos mozdító készülethez van csa
tolva, mellynek erőniüvészeténél fogvást a’ csap 
függőleges mozgást kénytelen szenvedni , mig az 
emelő-rúd, melly őt ’s az egészet mozgásba hoz
za , körüljár; ezen emelő-rúd, szembetűnő csinos
ságán kívül két külön erőponttal , csuklóval ’s 
kiegyenlítő súllyal is el van látva. — Ezen külön
féle és soknak tetsző részek egy jól elrendelt ege-
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szét alakitnak ’s az egész befecskendő készület a1 
talap’ oldalán csekély helyet foglal el. —

A’prés’ munkalatja következő; miután két zsá
kocska illendőül elkészített olaj-anyagzattal meg- 
töltetett, az egyik a’ prés-ládába dugatik ’s füll
te egy vas lap , erre pedig a’ másik zsák ; ekkor 
egy ember az emelő-rudat mozgásba hozza fel ’s 
alá nyomva ’s midőn ez által a’ nyomó-csap felfelé 
megy , a’ szivattyú’ hengerében légüreg származik 
’s igy midőn a’ külső levegő a’ vizedényből csőbe 
nyomja a’ vizet, a’ fenék-csapantyu kinyílik ’s a’ 
vizet bebocsátván, ismét bezáródik; mármost a’ 
dolgozó ember az emelő-rudat a’ nyomó csappal 
együtt lenyomja ’s ekkor a’ viz visszanyomatik 
azon utón, mellyen bejött, de még is a’ fenék- 
csapantyu miatt, nem ki, hanem oldalvást a’ csapan- 
tyu-darabba jut, hol a’ nyomó-csapantyút fölemel, 
vén, egy vizarányos csatornába érkezik, mellyből 
az említett rézcsöven által a’ talapon nyugvó nagy 
hengerbe vitetik ’s az e’beli dugolyt azon arány
ban emeli fölfelé, a’ mint a’ viz föcskendeztetik- 
be ; ezen föcskendés addig tart, mig a" dugoly 
fölemelkedvén , a’ sajtólás alá bocsátott tárgy a’ 
présláda'fenekétől a’prés-ványuhoz olly mértékben 
nyomatott, mint a’ bátorító csapantyu azt kimutat
ta. Ezen utóbbi csapantyunak felülete 0, l y/, mellyre 
egy kis emelő rúd nyomtatva ’s mint 1 : 10 ará- 
nyozva, és 7 font súllyal terhelve van; ’s midőn 
már az erőnek felső lépcsője bekövetkezett, akkor 
ezen bátorító csapantyu a’ rúdon lógó súllyal együtt 
fölemelkedik ’s az erőnek nagyobb hatását önként 
megszünteti, habár a’ munka óraiglan folytatnék- 
i s : mert a' viz nem megy többé a’ hengerbe, ha
nem a’ bátorító csapantyún visszá a’ vizedéuybe* 
Ekkor az ürítő zár kinyittatik ’s a’ viz visszafoly
ván előbbi helyére, a’ dugoly saját súlyától ’s vein 
együtt a’ prés-láda is leereszkedik ’s ekkor a*pogá
csa kivétetvén a’ présláda újólag megtöltetik, az 
ürítő zárék pedig bezáratván, a’ munka ez imént 
leírt mód szerint folyton foly. — Azon idő , mi 
alatt két pogácsa illy mód szerint tökéletesen ki- 
nyomatik, csak felét teszi amaz időnek, mellyben 
egy pogácsát a’ szokásban levő más olaj-malmok
ban kiüthetni.

A másik nagyobb olaj-presnek talajija egészen 
öntött vasból készült s ebben négy pogácsa egy
szerre sajtóltathatik, ’s ez még azon elsőséggel is 
bír, hogy rajta két présláda találkozik, mellynek

egyike mindenkor nyomás alatt lehet, míg a’ má
sik megtöltetik. — Ezen ládák apró futó kereke- * 
ken tolatnak-ki ’s be a’ nyomáshoz. A’ fecskendő 
készület e’ présnél magánálló 's a’ mint a’ közö
sítő csövek meghosszabbítatnak : a’ szerinti távol
ságban más haszonvételre is fordíthatni; itt egy 
középszerű embernek ereje 2000 mázsa súllyal 
vetekedik.

Egy igen nagy, 6 —8000 mázsa erejű sajtóhoz 
is kész a’ befecskendő készület; ez úgy van elren
delve: hogy több présnek is szolgálhat idő és nyo
másveszteség nélkül; e’ sajtó czéklaczukor-gyár- 
tásra készül ’s az, mint állítják, czélírányosb al
katú leend mindazoknál, inellyeket e’korig e’ czélra 
használtak. Találkozik még itt egy igen csinosan 
készült kisded prés is , melly egy kézzel mérsékelt 
nyomás által 64 mázsa erővel szorít ’s ez holmi 
kéziratok’ másolatára szolgák — Egyébiránt illy 
vizműlegi sajtók alkalmazhatók posztó-gyároknál, 
papiros-malmoknál, erdő-irtásoknál, vizi-épitések- 
néi ’s t. e’ f. — és pedig mint halljuk, olly módon 
a’ mint e'hez vagy ama’hoz kisebb vagy nagyobb 
erő kívántatik. — Oláhpatakot diszesíti még egy 
skócziai cséplő-erőmü-is, mellyet vas csöveken a’ 
pajtába vezetett ’s tiz lábnyira felszökő patakviz 
hajt. Ennek leírását azonban másoknak engedjük 
által. B. B. J.

HAJDAN ’S UJABBKOR1 KÉPÍRÓK ÉS SZOBRÁSZOK.
11.

T i t i a n  a’ legjelesb olasz képírók’ egyike; 
született Friaulban Capo de cadore nevű helység
ben 1477, mások szerint 1480ban. Mivel mint ser
dülő ifjú már különös vonzalmát jelenté a’ rajzmü- 
vészethez, tehát Yelenczébe küldetett, hol Bellini 
őt tanítványának fogadá. Titian csakhamar bámu
latos előhaladást tőn ’s tanítója’ sztiljét’ olly híven 
követte, hogy már alig lehetett egyiknek dolgo
zatit a’ másikéitól megkülönböztetni. Mesterének 
monorja azonban merevült és száraz volt. Miután 
az ifjú művész, Giorgione’ müveit látta, mellyek- 
ben több szabadság és csin (^Eleganz) uralkodók, 
azokat magának példányképül választá. Titian a’ 
művészeti pályán, olly gyors és dicséretes előlé- 
péseket tőn, hogy nem sokára a’ jelességnek egyen
lő fokán állott mesterével, ki is most becsféltés
ből minden további barátságról lemondott. Titian 
nem mulasztá-el az emberi értelmesség’ más ága
zatiban is képezni magát. Ifjúságában igen kedveié
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a’ költészetet és szelleme kivítta, hogy kortársai
ót a’ legjobb költők’ egyikének tartsák. Később 
azután a’ föstészetnek szentelé magát kirekesztő- 
leg ’s az ő arczképrajzai 1 áj- ’s históriai föstései 
ritka művészi tökélyt bizonyitnak. Monorjában 
(manier) a’ természet’ pontos és hű követése, re
mek árnyékozattal ’s élő színadással egyesült, min
den változásnál igazság ’s minden előadásban erő 
mutatkozott. Első olajfestvénye, mellyel ő még 
mint nevendék , lépett-fel, Mária’ mennybemene
tét tárgyazza ’s ez máiglan Yelenczében a’ Mino
riták’ templomában tartatik. Titiant legnagyobb 
művésznek tekinthetni a’ coloritban, ’s utólérhet- 
lennek a’ táj-’s arczkép-festésben. O meghalt 1576. 
életpályája’ 96dik évében Yelenczében.

R a p h a e l  Sanzio (de Santi) a' képírói művé
szet’ első ragyogásu csillaga született Urbinoban 
1483. Ezen világszerte elhirült föstész , Perugino 
nevű jeles képiró’ tanítványa volt Perugiában. Ta
nítója’ vezérlete alatt csakhamar kifejledett Ra
phael’ szelleme. Azon dolgozatok, mellyekkel az 
ifjú művész legelőszer világ’ elibe lépett, követ
kezők: St. Niccolo di Tolentino’ koronáztatása; 
a’ keresztre feszített Megváltó két angyal közt, 
mellyet ő in Citta di castello egyház’ számára fes- 

„ tett; továbbá a’ szent család (fam ília), Mária’ el- 
jegyeztetése , különösen nevezetes pedig Mária’ko
ronáztatása, mellyet a’ perugiai sz. Ferencz klas- 
trom’ számára készített. E’ munkák összeleg az 
ifjú művész’ ecsetje alatt 15 —18 esztendős koráig 
jövének létre. — Florencz ezen korszakban a’ mű
vészetek’ bölcsője ’s a’ remekművek’ tárháza volt, 
és Raphaelnek igen nagy javára szolgált e’ város
ban tartózkodta. Itt tanulta ő figyelemmel Cima- 
bue , Mosaccio, Giotto ’s más több jeles föstész’ 
remekeit ’s itt kezde hírneve mindenhova terjedni. 
Szülei meghalván, visszatért Perugiába, hol a’ la
kosok őt örömmel ’s kitűnő tisztelettel fogadták, 
megelőzvén jövetét müvész-hirének’ dicsősége. Két 
évig itt néhány képet is föstött, egy Madonnát 
t. i. Frati de Santi egyház’ számára, egy „Mater 
dolorosa“t ’s az első fresco-festvényt a’ camaldu- 
lita kis monostor’ részére (Kristűs ’s az atya isten, 
szentektől körülvétetve). E’ munkák tanítója’ sztil- 
jének bélyegit viselik ugyan, mindazáltal talál
mányi nemesség által különböztetik magokat, mi 
is a’ florenczi iskolának sajátja volt. — Miután 
Raphael elkészítő a’ sirbatételt Signora Baglioni’

t
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számára (V fÖstvény Romába a’ Borghese nevű pa
lotába jutott), mellyet compositio , rajz- ’s kinyo
másra nézve csudaképnek mondhatni, örökre el
hagyta anyavárosát ’s Florenczbe tért vissza. De 
ekkor is , mint már előbbi ott mulattakor több
nyire tanulmányokkal foglalatoskodott ’s csupán 
néhány nevezetesb műdarabot készített ’s ezek közt 
első helyet foglal a’ fölséges Madonna’ képe.

Épen ekkor készítő Bramante architektus a’ 
„St. Péter“ fő egyház’ műterveit Romában ’s Ra
phael meg volt híva, őt e’ nagyszerű építési válla
latban segíteni. Ott végzé e’ jeles művész neveze
tes fresco-festéseit ’s a’ Yaticanban in stanza della 
signatura a’ vacsora-villongást. Raphael kiemelő 
magát Perugino’ keskeny határok közé szorított 
iskoláján ’s az érintett föstvény, kiváltkép csopor- 
tozat, szellem ‘s festői charakter által múlja felül 
az előbbieket. E’ csudás müvezetben (.Stanzen) 
különösen észrevehetni, mint megy által Raphael’ 
szelleme a’ férfiéhoz ’s az önérzetes erőhez. Leg
inkább kitűnik ebben az athenei iskola. E’ jeles 
festvény miatt a’ pápa őt olly igen megkedvelő, 
hogy a’ Vaticanban mindazon festvényeket elpusz
títat á , mellyeket korábbi mesterek készítőnek ’s 
Raphael’ alkotó ecsetére bízta a’ szobák’ ujdon 
díszítését. A’ galleriának azon boltozati is, mel- 
lyek a’ palota’ termeit összekötik, Raphael’ nagy 
talentomának köszönik diszesitvényiket ’s az ő 
igazgatása alatt készültek a’ magasdad alakokkal 
ékesített munkák is (Stuccaarbeiten). A’ Yatican 
e’ mestermüi cyclus által a’ müvek’ valóságos szent
helyévé változott, melly örök időkig példányképűi 
marad e’ művészeti nemben. Mig Raphael e’ mun
kákkal foglalatoskodott, egyszersmind fáradhatlan 
műszorgalmának több gyümölcsit mutatá-fel ’s ezek 
közűi itt csupán azon Madonnát említjük, melly 
a’ piacenczai st. Sixt-egyház’ számára készült (most 
Dresdában van) ’s melly ecsetének utánozhatlan 
remeke. Ezen időszakban készült munkái közé tar
tozik sz. Mihály’ festett képe (Parisban). — Ra
phaelnek feladásul szolgált a’ pápa’ számára a’ 
4dik stanzát is elkészitni (melly szerint Constan
tin’ terme olajban lett volna festve), de ő azt már 
el nem végezhető ; ő csak a’ rajzokat készité-meg 
Constantin ’s Maxentius’ csatájihoz ’s ezeket az
tán Julius Romanus ’s több más tanítványa hasz
náló, kikre utóbb maga a’ műnek kivitele is bíza
tott. Raphael’ utolsó festvénye Kristus’ megdicső-
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ülte (Verklärung) volt, mellyet hasonlag be nem 
végezhetett. E’ kép most a’ párisi museurnot díszíti.

Raphael 1520 nagypénteken, életpályája 37dik 
évében hunyt-el : veszedelmes lázbetegség ragadá- 
ki őt az élők közül. A’ művészetek e’ csillag’ le- 
? tiniében nagy veszteséget szenvedtek. Tetemei a’ 
Maria rotonda nevű (Pantheon) egyház’ boltjait 
nyerek nyugalom-helyül. Raphael számos dolgozati 
áltál bebizonyító lángelméjét ’s gazdag teremtő 
szellemét. Ő a’ rajzban , compositioban ‘s kinyo
másban egyaránt jeles volt. Mi azonban a’ szin- 
adást (colorit) illeti, abban Titian és Correggio őt 
feltilhaladák. Raphael’ színezése mindenütt nehéz ’s 
ntsugárzatlan. Ellenben compositio ’s kinyomás ki
zárólag tulajdona , ’s ezekben e’ művész egész 
iiiostanig utólérhetlen maradt. Raphael’ csontvázát 
( Skelet) sok siker nélküli keresés után végre sept. 
14ke'n 1833. feltalálák a’ Pantheonban Mértéke 7 
római pálma, 6 hüvelyk (5 párisi láb \ á/— lOj'"). 
A’ csontváz! eredeti helyzetében *s meglehetős jó 
állapotban lelék-meg. Hogy ez legyen ama’ régóta 
nyomozott kincs, arról legkevésbé sem kételked
hetni, mivel az oltár’ jobb oldalán, hol a’ skelet 
vala egy sírboltban, Bibiena' sirversére, Bibiena 
cardinal’ húgának leányára ’s Raphael’ menyasz- 
szonyara is ráakadtak, ki hagyomás szerint vőle
génye mellé téteték-le. A’ silvers oily gazdagon 
volt beteritve az „ex voto44 ajándékokkal, hogy 
azt látni sem lehetett. E’ halhatatlan képíró’ felta
lált maradványi, a’ legélénkébb részvétre inditák 
Romát. Néhány napig úgy valának a’ sírban köz 
szemléletül hagyva, mint azokat megtalálák , ’s a’ 
népnek e’ helyhez tolongása rendkívüli volt. Tüs
tént alairás nyittatott emlékálti!ásra ’s csakhamar 
nevezetes somma gyüít-össze.

Aeeáfc Dániel arehitektus.

A N E K D O T Á K .
Bizonyos társaságban az öreg urak literatúrai 

mibenlétünkről beszélgetőnek. Mennydörögve súj
tottak szokásként a’ kárhoztató Ítéletek példány
müveinket a* nyelvbeli uji'tások miatt. Féltem köz
be szólni , nehogy ama’ szokott feleletet kapjam : 
„Ej, öcsém uram még csak gyerek, mit tanitgat 
bennünket ?4* ’s titkon boszankodám. A’ kedvencz- 
Berzsenyire került a’ sor. „Istenem ! — felkiált a’ 
Rhadamantok’ egyike, ki mindeddig néma fő biczczen- 
getéssel igazlá a’ nyomos ítéleteket — f o h á s z 

k o d á s a  már csak világos, igazi imádság; de le- 
hetlen nem mérgelődnöm , valahányszor amaz ért
hetetlen Z e n i t h  és Nadi r  uj szavaihoz érek.“ — 
Yagy lígy! — nagyot sohajték ’s lenyelém nyel
vemre pattant hosszúszavaimat, azért most is csak 
záradékban közlöm. (Bácsikák! nem az uj szó, 
nem! hanem előszer jól megtanulni a’ nyelvet sa
játságival együtt, azután pedig más tudományo
kat !) Ztengey Imre.

Egy vizenyős, posványos réten keresztül vágó 
utón, hol csaknem minden idegen utas lesöppedt, 
egyszer maga a’ földesur is külországból hazatér
tekor, nem ismervén önhatárát, elakadt. Egy job
bágy , ki közelről tanúja volt e’ látványnak, haza 
szalad egyenest a’ helység’ házához ’s a’ jegyzőtől 
álmélkodva kérdé: „Igaz-é uram, azt mondják: 
a’ ki deákul ’s németül beszél, bejárhatja egy ré* 
szét a’ világnak?44 A’ jegyző kevélyen igenlé. 
„Hisz uram — mond a’ paraszt tovább — urasá
gunk csak érti azon nyelveket ’s még se mehet to
vább a’ rétnél.44 N.

N* ur’ házához ballagott nem rég egy félig 
iltas koldus ’s ez folyvást morgott, sőt hangos 
káromkodásra is fakadt, hogy egész tizedet be kell 
járnia, mig valahol adakozóra talál. N* ur jól hall
ván mind ezt ablakán keresztül ’s a’ hozzá betért 
koldust, ki rövid imádság ulán alamizsnára várt, 
megfosztó mint érdemetlent a’ kéregetésre nyert 
rézjegytől. Erre a’ koldus megsz.oinorodék ’s rövid 
könyörgés után el is ment — ’s imígy dünnyögött 
az ablak alatt magában: „Tartsa-meg, csak tartsa- 
meg ! hiszem az Istent, leszek én még azért kol
dus.44 — Midőn N* ur e’ szavakat hallá , vissza
hivatta ’s áltadá rézjegyét a* koldusnak ismét.

S íi / is  1st tűn.

R E J T E T T S Z Ó .
Sötét tömlöczbe van zárva 
Az első tag visszajárva,
És az lakta az egészet,
Midőn még a’ sors kedvezett;
A’ másik tag húzva éget,
Az egészet a’ természet

Csak hegyek közt épité 
És viszhanggal diszíté.

Aiesxveda István.
A’ 96dik számbeli rejtettszó : T ö r d  a.

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c ha c h  j á t é k b a n .
6) (Berlin) Fejér király rochiroz H. 1. Torony F. 1.

(Hamb.) Fekete paraszt D. 7. — D. 6.
----  1 ------------- 1 ■ ■ ..... ..  ........  ■ 1 ■ » r l m -»

Nyomtatja L ä n d e r e r .Szerkezteti H e 1 me ez y. —
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É N E K E M .
Járjak kün a’ zöld mezőkön, 
llarmat-cseppektől fénylőkön —
Térelygjek a’ hős erdőkben,
Néma, titkos rejtekökben ; —
Másszam bár a’ deli hegyet,
Hol virágzik piros szőlő,
’S tekintsem a’ sötét völgyet,
Hol bolyong az esti szellő :
Mind híjába! én ezeknek —
Bár bájai a’ sziveknek —
Dalomat nem szentelem ;
Egy lánykának kellemeit —
’S kéj lehelő szerelmeit 
Énekelem szüntelen. —
Ah ! szebb ő a’ zöld mezőknél, 
Harmat-cseppektől fénylőknél :
Szebb ő, mint a’ hűves erdő —
’S minden rejtekine'l szebb ő;
Dicsőebb a’ deli hegynél,
Hol virágzik piros szőlő —
Dicsőebb a’ sötét völgynél,
Hol bolyong az esti szellő.

P ------p. N. Bányáról.

K R I N N Á H O Z .
(Antipater után Görögből.)

Csak keveset zengtél ’s csak kisded körben Erinna,
Ah! de a’ máza lehelt játszi dalodba tüzet; 

Meghalld az idő ’s az öröklét’ gondira bizta —
’S igy dalaidra soha nem borul éji lepel.

Száz megezer zengő süllyed feledésnek ölébe,
És buta hangzatikat elnyeli mind az idő;

Egy szép hattyúdal’ gyöngéd zengése kihangzik 
A’ légben kihaló vad daru-lárma közül.

Székács.

L E V E L E K  É J S Z A K Á M  E R I K Á B Ó L .  *)
I.

Uj telephely Paducat mellett, martz. 20kán 1833.

Mi nektek már reg irtunk volna, de nem vala me'g 
se idő , se alkalom ; ’s eddig úgy szólván csak az 
első emberek’ terme'szeti állapotjában éldegelénk.

*) E’ leveleket német kivándorlottak irák rokonfeleikhez 
Európába, ’s Társalkodónk közli mint tükörképeket, 
mellyek Éjszakamerikának — ezen uj Kanahánnak — 
virágzó alakját , nem különben azon háztartást ’s nyu
galmas életmódot, mellyet az oda költözött ujlakosak 
a’ felvilágosodás’ és béke’ jótékony sugárinál folytatnak, 
— való színekkel tüntetik élőnkbe.

— Ujyorkban csak rövid ideig mulatánk; utunkat 
inne't Pittsburg fele' vettük, e's pedig Uj-Braun- 
schweigig gőzhajón ’s innét tovább gyalog. Az uj- 
esztendő’ éjszakáját szabad ég alatt töltők-el Pen- 
sylvaniában az Alleghany hegysor’ legmagasb csú
csán. E’ hegyeket télen rendszerint 4 — 5 labnyi 
magas hó bontja ’s rajtok igen sanyarú hideg ural
kodik; ezen esztendőben még is a’ tél jóval eny
hébb volt ’s hó is kevesebb esett. Az idő áltáljá
ban igen kedvezett utazásunknak. Az Alleghany 
hegyektől kezdve egész Pittsburgig folyvást lefelé 
haladtunk , égmagasról a’ legmélyebb völgy-torko
latokba ; néhanéha vándor-pályánk iszonyú erdőken 
vive keresztül, mellyek’ fáji 200 lábnyi magas to
polyszálak valának. E’ lombos kúpok alatt még 
legtisztább napfénynél is ünnepélyes esthomály 
uralkodott, a’ madarak — az erdőknek e’ szárnyas 
dalosi — tömérdek mennyiségben repkedtek i t t , 
’s örömhangokkal tölték a’ levegőt. Gyakran ismét 
szörnyű magas, lefüggő , meredek szirtfalak közt 
menénk-el. A’ tájékzat itt valami nagyszerű és 
regényes. Pittsburg városban huzamosb ideig tar
tózkodónk. E’ város, úgyszólván, egyetlen egy 
gyár ; majd minden házban láthatni gőzerő-müve
ket , mellyek éjjel ’s nappal folyvásti munkában 
vannak. Pittsburg a’ legnagyobb műszorgalmi vá
ros a’ szövetséges statusokban. M ié’ hely’ közelé
ben néhány szesz- (jspiritus) gyárt állitánk , mel
lyek által erszényünk’ állapotja tiirhetőleg javult. 
Innét az Ohio folyón lehajóztunk Cincinnati-ig; az 
itteni tájakon több napig szerte kalandozónk ’s 
meggyőződérik utóbb, hogy az ohioi tartományban 
nincs mit reinénylenünk; itt a’ haszonvehető jó 
föld már rég el van foglalva ’s az idevándorlások 
is már hosszabb idő óta megszűntek. E’ helyütt te
hát nem soká késtünk, hanem utunkat a’ gőzhajón 
tovább folytattuk Louisville felé, melly a’ kentukyi 
statusban fekszik; i t t a’ viszonyokat kedvezőbbek
nek tapasztalok ugyan, mindazáltal már itt sem 
kaphatni művelésre alkalmas földet. Haladónk te
hát folyó’ mentiben tovább, egész Paducatig, hol 
a’ Tenessee folyó az Ohioba ömlik; e’ város Mis
souri, Arkansas, Indiana, Illinois, Kentuky — ’s
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igy egyszerre Öt tartományba képez bejárást. Mi 
rögtön ált láttuk e’ hely" szerencsés ’s igen kedvező 
fekvését. A’ belföldi termékek (Producte) itt ma- 
gasb áron kelnek, mint magában Ujyorkban, sőt 
csaknem azon áron, mint Ujorleansban, melly ed
dig a‘ szövetséges státusokban legdrágásabb város. 
— Kentukynek délnyugoti vége csak egy év óta 
bir gyarmat lakókkal, mióta t. i. az indusokkal vi
selt utolsó háborúnak vége szakadt; minek követ
keztében az indusok az Ohio1 bal partjáról végkép 
’s örökre elüzettek. Akkor Paducatban még egy 
ház sem vala *s most már egy figyelmet érdemlő 
csinos kis várossá nőtt; fekvése igen szerencsés. 
Csekély távolságra azon helytől, hol az Ohio a’ 
M issisippi folyóba ’s a1 Tenessee viszont az Ohióba 
ömlik , a1 kereskedés és hajózás már most is rend
kívül eleven ’s naponként elevenebb lesz. Ollykor 
40 sőt 50 gőzhajó is fekszik Paducat előtt, ’s ezek, 
ha a' víz alacsony, nem ritkán 4 — 6 hétig is kény
telenek itt vesztegelni. A’ városban folyvást szá
mos idegen tartózkodik ’s e’ körülmény okozza ki
váltkép az élésnemek’ nagy drágaságát. — Itt kö
zöljük néhány legszükségesb dolognak árjegyzé
két: Vajnak fontja 36 kr.; 1 pint tej 24 kr. ; 12 
tojás 18 kr. ; 1 mázsa fejérliszt 8 —10 for. ; 1 má
zsa olaszrozs 2 for. — 2 for. 30 kr. Ellenben a’ 
húsnak igen jutalmas ára van ’s fontját 5 — 6 kron 
vehetni; a’ gyümölcs is olcsó, a’ legszebb, fris na
rancsokból, mellyek Ujorleansbol csaknem minden
nap érkeznek, egy darab 3—4 kr. Az ananas ’s 
egyeb délszaki gyümölcsnek hasonlóan igen cse
kély ára van.

Megszűnvén az indusokkal a’ háború, több 
mint három millió holdnyi (acres) vadon fekvő sta
tusbirtok maradt kiosztásul, ’s holdját a’ kormány 
4 dolláron vagyis 37 kron adta-el. Kevés hónap 
múlva e’ parlaghatár’ legjobb ’s legalkalmasb fek
vésű része már el volt foglalva. Sok speculanst, 
kiket a’ föld’ különös jósága, a' rendkívül csekély 
ar s egyéb mellékes körülmény elszédített ’s igy 
többet vevének, mintsem erejük ’s erszényük en
gedd, most e’ végett nagy zavarban ’s pénzszük
ségben láthatni. Ki most képes volna e‘ körülményt 
használni, annak a’ keresetre igen szerencsés for
rás nyílnék s ollyan földeket, mellyek most már 
8 —10 dollárt érnek ’s nemsokára értékök hihető
leg két annyira sőt ennél is feljebb száll, most 
néhány dolláron vehetné-meg. Mi némileg élénk

ez alkalommal. Miután nyolcz, tíz napig a’ tarto
mányban szertejáránk ’s láttuk, hogy nyugotszaki 
Amerikában alig találkozhatik valahol telephelyül 
kedvezőbb földtér , egy peducati tőzsérrel fél sectio 
(mintegy 400 hesseni hold) iránt egyességre lép
tünk. Mi különféle fölösleges holmit, mellyet ma
gunkkal hoztunk Európából, adánk neki fizetés’ fe
jében, ezenkívül 600 dollárt készpénzben ’s igy 
nekünk pontos felszámítás szerint egy hold föld 3 
dollárba került. Most tehát egy összefüggő szép 
jószággal’s legjobb minőségű földdel bírunk. Telep
határunkat jobbadán fák borítják ’s rajta sok jó ’s 
igen egészséges forrásvizek vannak. Paducat város 
hozzánk 2 órányira fekszik. — Mióta ide jövénk, 
folyvást dolgozunk ’s szorgalmunknak nem csekély 
nyomait láthatnátok. Épületünk eddig csak egy kis 
lakházból á ll, mellynél egy kerített udvar talál
kozik. — Az itteni éghajlat noha több mint me
leg , azért még is igen egészséges. Gyapot, riská- 
sa és dohány jól tenyészik. Mondják, hogy itt a’ nyár 
általában véve alig olly forró, mint Rajna’ mellé
kin az ebnapok szoktak lenni. A’ hőséget igen mér
séklik a’ hüves éjszakák, gyakori nyugoti-szelek 
’s a’ csak nem mindennapi eső , melly a’ tarto
mány’ nagy termékenységét nem kévéssé neveli. 
Itt szúnyogok nincsenek, ártalmas ragadozó va
dak mint farkas, medve ’s a’ t. nagy ritkaság, még 
ritkább tünemény a’ kígyó ; de annál nagyobb bő
ségben találhatni szarvast, fogolyt, főkép mada
rakat ’s apró nyulakat ’s a’ t. Tömérdek sok itt 
az evet (m ókus), ezek’ húsa igen jóízű ’s azért 
kedves étkül szolgál. A’ tartomány kiváltkép gyü
mölcs-tenyésztésre alkalmas; őszibaraczk (mag 
után) már harmadik, alma pedig ötödik esztendő
ben dúsan terem. A’ birsalma itt különös jóságu , 
ezenkívül diszlenek igen jeles dinnyefajok is , mel- 
lyeket Németországban eddig nem ismérnek. Mi 
épen most tömérdek gyümölcsmagot ’s egyébfélét 
ültetünk, — — Olly emberekre nézve, kik távol 
a’ világi zajoktól, békében szeretnek élni ’s a’ 
mértékletes munkásságban örömet lelnek, nincs 
szebb, nincs boldogabb föld Amerikánál. Itta ’ föld
művelés egészen más mint Európában ’s a’ kü
lönbség Amerika és Németország közt igen feltű
nő. Itt azon életszabály uralkodik: csekély testi 
fáradsággal, 's csupán természeti erők ’s föld’ se
gítsége által termeszteni , mennyit lehet. Az e'kö- 
riili bánásmódrul jövő levelemben fogok szólani. —
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Politikával semmi dolgunk; hivatalbeli embert, 
elöljárót itt nem láthatni, kivevőn egy adószedő 
tisztet, ki a’ mi 40 0 hold földünktől evenként 
„a dó “ név alatt 1 forintot vesz által. Rablás, 
tolvajság itt valami ritkaság, gyilkosság pedig hal
latlan eset. — Az indusoktól itt most olly bátor
ságban élhetni, valamint Európában. A’ súrlódás 
Délcarolinával csekély jelentésű volt ”s nem soká 
tartott. (Folytatni fogjuk.)

FÜZÉR A’ MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYBÓL.
(Folytatás.)

Azok, kik a” magyar Nemes’ adózásbeli sza
badságát irjgylik, arról is, mint sok egyébről, el
felejtkeznek , hogy az igazságszolgáltatás” költsé
geit nagy részben a’ Nemesség viseli, mert a” Ne
mesnek nem itél a’ biró dij (taxa} nélkül, holott az 
adózó népnek mindenütt csak ingyen szolgáltatik 
az igazság. Ezt a” külföldön ritka ember tudja, 
pedig a’ magyar alkotmány” legszebb vonásinak 
egyike.

Illő és igazságos é , hogy a” perlekedő per- 
díjt (taxam processualem) fizessen? — Ezen kér
dés azon tudósak között, kik a” törvényhozás” tu
dományáról Írtak, még nincs eldöntve. Egy rész
ről illetlennek látszik, hogy a’ státus” polgárja 
mintegy v á s á r o l n i  kénytelenitessék az igazsá
got, mellyre már csak azért is, mivel épen státus’ 
polgárja ”s annak terheit viseli, tagadhatlan jusa 
van. Mert ha a’ felsőség” oltalmát, ha reá szo
rul , meg kell fizetnie: úgy látszik nincs ok, mi
ért adózzék a” köz társaság’ szükségeire. Ezenkí
vül világos az is , hogy a* törvényszékek már csak 
azáltal is , hogy fenállnak és léteznek, nem csak a’ 
perlekedők” jogait oltalmazzák, hanem minden más 
emberéit is , ha mingyárt soha életében pere nem 
volt; midőn a” törvényszékek” fenállása mindenkit 
elrettent más polgártárs” jogainak megsértésitől, 
”s igy a” törvénykezés” rendszerének (Rechtspflege} 
czélja és haszna nem csak az , hogy az előforduló 
pereket itélje-meg, hanem az is , hogy azoknak 
elejét vegye. Mellynél fogva, igazságosabbnak lát
szik , hogy a' bírák a” köztársaság’ pénztárából fi
zettessenek ‘s így minden ember, akár legyen pere, 
akár nem, azoknak fizetéséhez járuljon, mintsem 
hogy az csupán a’ perlekedők” nyakára hárítassék, 
kik úgy is szánakozásra méltók, hogy kénytele
nek pörlekedni, nem hogy sorsukat még díj-fize

téssel is terhesebbé tenni kellene. — Más részről, 
ha épen ingyen lehetne pörlekedni, főkép” egy 
olly országban , mellynek törvénykezés-rendje egy 
kissé szövevényes, méltán félhetni attól, hogy a” 
perek’ száma szerfelett növekednék, és senki sem 
kaphatná-meg a’ magáét per nélkül. Például te
kintsük csak a” rósz adósakat; már most is kevés 
ember fizet per nélkül, hátha még a’ perbeli költ
ségek” megtérítésétől nem félnének , melly most a" 
rósz fizetők” egyetlen egy zabolájok? —

Mindent jól megfontolva , tán ezekből illy kö
vetkezést huzhatunk ki: hogy nem tanácsos, a 
perbeli taksákat egészen eltörleni; de nem kell 
azokat olly nagyra szabni , hogy a” perlekedőknek 
tetemes terhökre legyenek.

Itt már egy más kérdés adja magát e lő : t. i. 
mihez kell a’ taksát szabni, a’ per” tárgyához é , 
(substratum} vagy pedig a‘ biró” fáradságához?

Tudni való dolog, hogy nálunk a” biró né- 
mellykor egy contumacialis Ítéletért, melly leg
feljebb félórányi munkájába kerül, nagyobb taksát 
kap , mert a’ substratum nagy, — mint más teker- 
vényes , és tán száz ívnyire terjedő perért, melly
nek substratuma kicsiny. Az első esetben a’ biró 
jutalma kelletinél nagyobb, a’ másodikban kelle- 
tinél kisebb. De e’beli rendszerünkben más elv lap
pang, mellyből eredve az nem épen olly igazság 
ellen valónak fog látszani, mint első tekintetre. 
Törvényink t. i. felteszik, hogy az, a’ ki nagyobb 
tárgy iránt pörlekedik, tehetősb annál, a” ki ki
sebbért: a” 100 ezres tőkéjű tehetősb a’ 100 forin
tosnál. Azt vevén tehat vezér-ideául, hogy min
denki tehetsége szerint járuljon az igazságszolgál
tatás’ költségeihez, nem találtak alkalmatosabb 
módot annal, hogy a” per’ substratuma szolgáljon 
díjmértékül : a’ mi különben is alig vala elkerül
hető , mert a’ biró’ fáradságát ki becsülte volna 
meg ”s minő elvek szerint? Magára a’ bíróra nem 
igen lehete azt bízni, mert ez által törvénytelen 
zsarolásnak könnyen tétetnének-ki a’ pörös felek, 
mellytől a’ mostani rendszerben annyira nem fél
hetni. —

De javítás kell e” következőkre nézve: 1.} A’ 
legcsekélyebb tárgyú perekre nézve a’ díj most 
szerfelett nagy. P. o. egy szegény nemesember el
zálogosítja szántóföldjét 20 pengő forintban ; per 
nélkül vissza nem veheti ; — úgy de a” per’ díja 
24 pengő forintot teszen, ezt pedig a’ zálogos a’
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per’ végével vissza nem adja , igy tehát földjének 
visszaváltása két annyiba, sőt többekéiül, mint 
a’mennyit er. — 2.) A’ 200 forintos per’ díja meg 
24 forint; de a’ 201 forintosé már 48, — a’ mi 
szembetűnő aránytalanság. — 3.} A’ makacsság
beli (contumacialis) Ítéleteknél a’ bíró" fáradsága 
annyi mint semmi, ezeknél tehát megelégedhetnék 
a’ fél taksával. —

Ezeken tán így lehetne segíteni, hogy a’ bé- 
peresített summától bizonyos percentumok, p. o. 
egy, száztól fizettetnének perdíj’ fejében, magától 
is értődvén , hogy hol a’ summa a’ per’ elején még 
bizonytalan, ott. a’ per’ elején csak bizonyos meg
határozandó summa fizettessék , a’ többi pedig a’ 
per’ végén egyenlítessék-ki.

Fabriciy Sámuel.

A Z  É R T E L M E S  B Í R Ó .
Egy ifjú bizonyos élemült férfinak 100 piastert 

adott által , kérvén ő t , viselné gondját — ’s erre 
az ifjú elment utazni. Midőn azután ismét haza 
tért, kére a’ pénzt vissza, ’s az öreg válaszolt : 
„Csalatkozol , te nekem nem adtál pénzt.“ Az ifjú 
itt panaszra ment a’ Cadihoz ; ez hivatá az öreg 
embert ’s hozzá illy kérdést tesz: „Adott ezen ifjú 
neked pénzt?“ — „Nem!“ lön a’ válasz. — »Van 
é tanúbizonyságod ?“ kérdezi ekkor a’ biró az if
jút, ’s midőn ez mondaná, hogy nincs, a’ Cadi az 
öreghez fordult illy szavakkal: „tehát meg kell 
eskünnöd.“ Az ifjú sirt ’s monda: „Ah egy eskü
vés őt el nem ijeszti, ő éltében már sok hazugság 
mellett esküdött-meg.“ — „Hol adtad neki a’ pénzt 
által ?“ kérdező tovább a’ Cadi. — »Egy fa alatt.“
— „És te még is azt mondád , hogy nincsenek ta- 
núbizonyságid! a’ fa a’ te tanúbizonyságod; menj
él ’s e’ szavakat mondd a’ fának : „A’ Cadi hivat 
téged.“ — Az öreg ember itt mosolygott, az ifjú 
pedig imígy szólt: „Oh Cadi! félek, hogy a’ fa 
nem hajol parancsodra“, ’s a’ Cadi feleié: „vedd 
itt pecsétgyűrűmet ’s mondd a’ fának : ez a’ Cadi’ 
gyűrűje — ’s a’ fa minden bizonnyal eljövend.“ — 
Az ifjú élvévé a’ gyűrűt ’s elment; egy kis ido
mulva kérdé a’ Cadi az öregtől: „valljon elérhe
tett-e már az ifjú a’ fához ?“ ’s ez feleié: „nem!“
— Az ifjú szomorú arcczal tért vissza mondván: 
„megmutatám a’ fának gyűrűdet, de a’ fa nem fe
lelt.“ — ,,A’ fa már itt volt és tanúbizonyságot

tőn.“ — „Mit mondasz Cadi? — megszólalt az 
öreg — én nem láttam fát.“ — A’ Cadi pedig fe
lelt: »Úgy van , a’ fa maga nem jött ide , de mi
dőn kérdeztelek: valljon az ifjú elérkezhetett-e 
már a’ fához , te fele ié i: nem ! Ha ő neked azon 
fa alatt pénzt nem adott, ugyan mint tudhatád, 
micsoda fához ment? — Te tenmagad’ elárultad.“ 
— Az öreg ember itt vallást tőn ’s az ifjúnak visz- 
szaadá pénzét.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Ernst Mansen, norvegiai híres gyors futó, ki 

nem rég tért vissza görögországi bajteljes gyalog 
utjából, jelenleg Augsburgban van ’s lábgamókon 
(Stelzen) fogja e’ napokban futó ügyességét kitün
tetni. Halljuk, hogy nem sokára mint gyorsfutó a’ 
régi Kanahán földre is elrándul.

Madritban — mint Bayonneból írják — egy 
férfi akasztatott-fel, mivel ezt kiáltozó : „éljen dón 
Carlos!“ ßilbaoban ismét egy másikát azért ma- 
gasztalának-fel, mivel ezt kiáltó: „éljen donna 
Isabella !“ Sevillában pedig egy embernek nyakára 
azért hurkoltak kötelet: mivel senkit sem akart 
éltetni. —

Egy tudós az ő feleségének, ki természetre 
Sokrates’ hires Xantippejével testvér volt, sze
szélyeit vas béketüréssel szenvedte. A’ szelíd hölgy 
magán kívül jővén, hogy férjét semmi módon ha
ragra nem lobbanthatá, egykor a’ könyvtárból a’ 
legnehezebb foliantokat ragadá-elő ’s vágó a’ ked
ves elmélő’ fejéhez. Csöndesen mosolygva válaszo
ló ez: „Édes kincsem! legyen olly szives s vá
lasszon legalább kisebb formátumot.“

A’ Liverpool és Manchester közti vas-uton 
nem rég egyetlen egy nap 2000 utazó, mintegy
12,000 mázsányi áruval, 565 sörtvés és egy medve 
szállíttaték gőzkocsikon tova.

R E J T E T T S Z Ó .
Mint lehet az, hogy a’ Német 

Csak lovával eteti,
Holott a’ Magyar pirított 

Kenyéren is szereti ?
’S mit kurtán tesz : — arra keni 

Ugyan ezt a’ betyár is —
Csikorog a’ kerék, ha meg 

Itta árát a’ kocsis.
Koci rút. (

A’ 97dik számbeli rejtettszó: B a r l a n g .

Szwkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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R Ó Z S A - D A L .

F e j t s d - k i  R ó z s a !  b íb o v  le p le d ’
E n j  h e s  h a rm a t g y ö n g y ö z  m ár ,

N y ú j ts d  e n y e lg v e  b á jló  k e b le d ’,
L e n g e  s z e l lő 5 c só k ja  v á r .

É k e s  e ’ g y ö n g y ’ j á t s z i  f é n y é ,
K e ly h e d b e n  h a  m e g r e n d ü l,

É le s z t  e ’ c s ó k 5 i l la t k e n y e ,
T e r m e z o n  h a  á t le n d ü l.

A h !  d e sz á n ja d  k e r t i  s z é p s é g ,
K e lle m -ü lte  a jk a id 5,

R ád  lö v e lt  az  é j i  h év se 'g ,
T ű n n e k  im m á r  b á ja id .

P i l l e  r ep k ed  h im e s  f é n n y e l ,
D o n g  k ö rű led  a 5 d a r á z s ,

F ló r a 5 lá n y a !  ah  ö n k én n y e l ,
D ú lja  k e b le d ’ lé g y m a r á s  ! —

—  #  —

F e jt s d - le  i f j ú !  c sá b a  le p le d 5,
Z o rd o n  é jü n k  e ltű n t  m á r ,

N y u j ts d  s z e líd e n  z s e n g e  k e b le d 5 
H o n i s z e l le m 5 ü d v e  v á r .

G y ö n g y e  v a g y  te  a 5 h a zá n a k  ,
É r te  h o g y h a  s z ív e d  é l ,

É le d  s z ív e  p o lg á r j á n a k ,
H o g y h a  v é le  s z á r n y r a  k é l

A h !  d e  ő r iz d  h o n 5 v ir á g a !
V é le d  é l  a 5 h o n i k in c s ,

A z t h a  v e s z te d ,  u n t v ilá g a
N e m z e te d n e k  csa k  b ilin c s . —

T ü n d é r  c s e ln é l ,  c s a lfa  fé n y n é l  
H á n y  b o to r  n em  á m u l- e l ,

H o n 5 r e m é n y e  ! ah  ö n k é n y n é l  
B á to r  é s z  i s  á j u l - e l !

Ungváron. Lyptai L'stubú.

A 5 K Ö N Y V -O L V A S Á S  G Y E R M E K IN K R E  N É Z V E  M 1L L Y  
S IK E R Ű  ?

Túl van minden kétségen, hogy nemesb mun
ka , jelesb foglalkozás a’ könyvolvasásnál nincs. 
Csak a' könyv jó , válogatott ’s oktató legyen, és 
az olvasás czélirányos. Evvel gyűjt az ember hasz
nos ösméreteket, oszlatja a’ tudatlanság’ ’s bal
hiedelem1 sötét ködeit, nyújt értelmének világot, 
szivének ’s akaratjának nemesbülést ’s tökélyt. De 
valljon zsenge növendékink is vegyenek-é ebben 
részt, és pedig millyént ’s mennyire? ezen kérdést 
érintetlen hagyni nem akarom. Ha igaz (mire tanú

a1 mindennapi tapasztalás} hogy a’ gyermekkor, 
történeti-kor , úgy való az is , hogy a’ gyermek’ 
kifejlődésére ’s értelmesbitésére vezető utak’ leg- 
üdvösbike a’ történeti ut. Alig kell említnem, hogy 
a’ gyermek’ fogalmi köre még szűk , ennélfogvást 
az elvont tárgyak, általányos eszmék, fensőbb 
ötletek, magasb tehetségink’ mindannyi nemes mü
vei , oda nem tartozók, még is fokonként bda jut
tatni gondjaalatti növendékét, a’ nevelő’ tisztének 
legszentebbike. Erre pedig foganatosb mód alig van 
a’ történetnél, mellyben az elvontak egyesitetnek, 
az általányosak ridegitetnek, a’ fensőbbek alább 
szállitatnak ’s minden személyzetik. A’ történet
ben kiki az erény’ belső, álfalányos, közönséges, 
szükséges és tartós becsét, mintegy tükörben lat
ja , valamint a’ bűn’ iszonyait, — annak mint e- 
gyedüli ‘s valódi jónak követésire — ennek pedig, 
mint a’ szónak legvalódibb értelmiben, egyedüli 
rosznak kerülésére hathatós ösztönt kap, annál- 
inkább, minthogy a’ szóban forgó kor’ ösztöninek 
legnevesbike: az utánzó-ösztön. Világos tehat, 
hogy az érdekes történettartalmu könyv felülmúl 
minden becset. Ezen történeti burokban lehet min
dent társitni, szükségest, hasznost, mulattatót, 
Vonjuk-föl csak a’ leplet, melly előlünk zsenge 
korunkat födi, vagy ha emlékerőnk nem hű, ves
sünk egy vizsga pillanatot serdülő gyermekinkre , 
legott értesülést veszünk arról: mi élénk hatású 
reájok nézve a’ történeti hű előadás, vagy el
beszélés , vont figyelemmel vár kiki véget; már ha 
a’ figyelem ’s rá fordultság fő a’ tanulásban — mi 
pedig csalhatatlan igaz — úgy csakugyan a’ törté
neti ut az első; ezen nyer a’ tanító figyelmet, mel- 
lyet vonhat aztán mindenre a’ mi szép , jó ’s ne
mes ; p. o. ha a’ történeti hanglejtés, arcz- ’s ter
metmozdulat (mi által tudjuk, mennyire növekszik 
az érdek} tulajdona a’ tanítónak, beszélje csak az 
ó frigy’ reményalatti szakát, az Istenség’ bölcs 
előintézetit, vagy az ujfrigy’ derűjét, tökélyeit, 
világunk’ nagy tanitója’ történetit, tanitását, er
kölcsi legszentebb charakterét ’s ezeket vegyítse 
a’ vallási oktatásba is , már így törekvésinek édes 
jutalma közéig — értelem és szivnemesbülés; ennél
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pedig mi kell több? Ugyan ezt tehetni hazánk’ 
vagy a’ külföld’ történeteinek előadásikor. Ha élő 
szó illy hatású, bizonnyal kevesb hatású nem le- 
end ifjainkra nézve az olvasás is. Adjunk hát ke
zeikbe körűkhez ’s értelmi fogalmukhoz mért köny
veket ’s a’ kivánt siker nem fog késni. A’ bőven 
érintetteken kivül nyitunk ösvényt nekik ’s pedig 
igen kényelmest, a’ gyors ’s hibátlan olvasásra, 
helyesírásra , nyelvtanulásra ’s hanglejtésre. Mert 
,,longa, et difficilis est via per praecepta , brevis 
et eft'icax per exempla.“ Tegyük hozzámég azt is, 
hogy így ellene megyünk bizonyos diadallal, azon 
annyi zsenge elmét fogva lartó előítéletnek, melly 
szerint a’ tanulás a’ büntetés’ egyik neme, a’ ta
noda (iskola} egy elmegyötrő hely, holott a’ ta
nulás nagy önharczba kerül — bizonnyal valami 
vidítóbbat is fog képzelni növendékünk a’ tanulás
ról, ha meg lesz arról győződve, hogy kellemes 
történeti elmerültség is foglalhat ’s foglal is abban 
helyet. Innen mindenkor ’s mindenütt a’ legtermé
kenyebb elmék foglalkozásuk’ köréül tüzek az illy 
szerkezetű könyvek’ kiadatását. A’ német tudósak 
e‘ mezőn alig hagyának nyomatlan utat. Campe 
ezen nagynevű gyermekbarát, mit se mulaszta-el , 
hogy a' kicsinyek’ értelmi köréhez’ simulva bizo
nyos, — ritka szellemének olly igen saját — méz- 
fulyatu elbeszélési tonnái édesítse a’ figyelő zsenge 
elmét üdvcs előadásira. Kiterjed az isméret minden 
agaira. Kellemteli tarka vegyülettel int,  óv, fedd, 
mulat és tanít. Minden tudat’ jótékony tettleges 
sükerét ‘s alkalmaztatásit olly csimlámlóan tükrö
zi. Hol egyedüli morált tűz czélul, a’ figyelő vagy 
olvasó gyermek önmaga húz következményt, az 
erény’ szabályait magából a’ történél bői vonja 9 
látja az élet’ hasonló viszonyiban mit kell tennie 
’s ‘ így elméje működik ,,Gyermekek’ könyvtára“ 
czímü müve. honi nyelvünkre álttételét köszöni 
lelkes Ki síinknek — ’s bár ezen mű’ hijáv al egy
tanító- vagy nevelőnek könyvtára se lenne! _
W eisse és Salzmann neveket se hagyja a’ német 
kortörténet feledésnek. Mostankorunkban nem kön
nyen juta vaiamelly munkának sűrűbb és zajlóbb 
taps, mint a’ Smidt Kristófénak. Ifjúságot érdeklő 
iromány it méltán a’ legérdekesb elbeszélések’ so
rába iktatja a’ kritika. Édes függésben hagyja az 
olvasót végiglen , az erény ’s vallas* mindent múló 
ki- s beható becsét olly való fényben tünteti-elő, 
hogy szinte nem lehet a‘ figyelő olvasónak a’ gond

viselés’ védpajzsát élte’ viszonyinak mindegyikében 
el nem ösmérni. Sző elbeszélésibe váratlan körül
ményeket, sokszor sujtókat ’s porig leverőket; ’s 
ím a’ földi szerencse’ gyász romjain kitűzi az e- 
rény’ ’s (Istenség’ hőslobogéját ’s diadalt ad az e- 
rénynek még síron innen is. Lel tanúságot az olva
só fűben , fában ’s a’ legparányibb tárgyban. Ma
gyarrá tévé Csontos István ur. Nevelői könyvtár’ 
kincséül nézhetni ezen müvet. Véget alig érnénk , 
ha a’ catechetai német iiteratura’ hőseit, elmemű
veikkel együtt felhordani akarnók. Smidt, Wein- 
kopf , Leonhard püspök Fitzga , ragyognak a’ né
met láthatáron. — ’S azért olly férfiak, kik il- 
lyes mnnkákat kiadnak, jótékony kegyeikkel kihat
nak a’ gyermekekre, ki a’ honra, ki az emberi
ségre. Korszellemünk sokat tehet hazánkban is illy 
tárgyú tekintetben!

Hajdú Jerom. L'ngcárról.

L É L E K T A N . -  M O N O M A N IA .

Minden bolond nincs bezárva; az emberi tár
saságban sok ’s igen sok individuum é l , kik ér
telmi tehetségüket jobbadán elvesztették ’s mind 
e’ mellett akaratjok szabad ’s cselekvésük függet
len. Bizonyos korszakokban csudálkozni kel l , lát
ván , mint nyilatkoznak e’ titkos, lappangó mono- 
maniák ’s mint vesznek-fel saját határozott formá
kat. Bizonyos vétségek népszerűekké válnak, bi
zonyos rend-ellenes szukások keletkeznek ’s terjed- 
nek-el a’ néptömegben: különös gerjedelmek, rend
kívüli hajlandóságok szállnak-meg egész népeket. 
Valamint a’ balgatagság- ’s vétségeknek van mag- 
netismusa , úgy van néhanéha az erénynek ’s ön- 
feláldozásnak i s ; a’ példa hatalmas erővel bír ’s 
igazi ragadvány. A’ franczia revolutzio’ idejében 
a’ vérkormány ezreket küldözött vesztőhelyre, ’s az 
áldozatok csoportosan ménének oda, a’ nélkül 
hogy a’ halált figyelemre méltassák. XIV. Lajos 
alatt a’ mérgezés volt szokásban; a’ regensség a- 
latt kicsapongáshoz szítának; ezen utóbbi időkben 
gyújtogatás jött keletbe; majd ismét párviadal — 
’s mindezt a’ divat’ szelleme hozá magával. — A’ 
bolondság’ ’s e’bez csatlakozó szenvedélyek’ törté
netit leírni minőén bizonnyal igen nevezetes vol
na , sőt nevezetesb minden más történet-írásnál; 
mert az — noha kissé túlságos alakban — élőnkbe 
idézné azon balgatagságokat, mellyek mindenkor
szakban kisebb vagy nagyobb mértékben az emberi 
társaságon uralkodtak ; balgatagságokat mondom,
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mellyekről a’ történetírók nem tesznek ugyan em
lítést, de az emberi életben nagy helyet foglalnak- 
el. — „Lehetetlen — mond dr. Pougens — elég 
eleven fogalmat szerezni ama’ száz meg száz kü
lönösségről , mellyeknck az emberi szellem ki van 
téve, ha nyavalyás befolyás alákerült. Láttamegy 
bolondot, ki azt képzelé, hogy úja’ hegyén hor
dozza a’ roppant eget; ugyan azért úját folyvást 
fölemelve tartá , félvén, hogy az ég arról leomlik 
’s a* földgolyót agyonnyomja. Egy másik azt vélé, 
hogy kakassá változott által ’s ő ezen állat’ ki
áltását ’s szárnycsapkodásit utánzá. Egy harmadik 
ismét agyag korsónak hívé magát ’s rejtezett min
denki elől, attól tartván, hogy mihelyt valaki 
hozzá ér, összetörik. Egy negyedik viszont azt 
gondola,  hogy feje nincs; e’ hagymáz beteg az
által gyógyult-meg, hogy ónsüveget ültetőnek fejé
re, inellynek súlya tévedésit eloszlató. Egy ötödik 
holtnak vélé magát ’s minden élelmet megvetett, 
mondván: a’ halottak nem esznek; barátinak egyi
ke, hogy őt e’ gonosz képzeletből fölmentse, ko
porsóba fekütt ’s halott gyanánt a’ melancholikus’ 
elibe téteté magát, néhány pillanat múlva hozó
nak neki ebédet; midőn a’ képzelt halott az ő 
szomszédját ’s régi barátját enni látta, követé pél
dáját— ’s meggyógyult. — A’ nyilványosság, melly 
különben olly hasznos, oily öd vés, néha azon kö
vetkezéssel jár, hogy a’ népben e’ mániákat ter
jeszti s az itélőszékek Londonban most legköze
lebb e’ mániának különös példájit tapasztalak. Ke
vés idő előtt néhány gonosztevő ösztönt érezvén a’ 
jobbulásra , egy különös nemét játszó a’ hősiség- 
nek ; ők a’ biró előtt önként vallást tőnek elköve
tett vétségikről. Mások ismét nem kevésbé szép
nek találak , magokat olly vétkekről vádolni, mel- 
lyeket el nem követtek. Imhol egy példája e’ hős- 
bohós önmegtagadásnak. Miss Elms, ki a7 Cityben 
egy kalmárnál szolgáit, véletlen eltünék ; a’ házi 
gazda — egy rendetlen életű 's többnyire ittas em
ber— inagat a’ bíróságnál miss’ gyilkosának vallja 
’s jókedvüleg megy börtönbe. Ö a’ gyilkosságot kö
rülményesen ’s legkisebb adatival elbeszéli. Né
hány nap múlva miss Elms ismét előterem ’s ki
mondja , hogy ő gazdája’ házából azért távozott- 
el , mivel ott illetlen bánásmódot tapasztalt ’s az 
ó hiresztelt meggyilkoltatása nem egyéb, mesénél. 
Most kerdore veteték az önvádlott. Felelete való
ban figyelmet érdemel. Eleinte , első nyilatkozatá

nál maradt, de midőn több kérdést komolyan in- 
tézének hozzá, végre illy vallomást tőn: „Mindezt 
én az átkozott újságoknak köszönhetem, ezek 
megrontották eszemet, én bennök a’ gyilkos tette
ket ’s a’ gyilkosok’ vallomásit olvasóm ’s ez agy
velőmet egészen megzavarta; kedvem jött a’ nyil- 
ványos hirlapokban fényelgeni ’s iinígy jövék azon 
gonosz helyzetbe, mellyben vagyok. Higyék-ei 
uraim ! mig élek, több újság nem jő kezembe.“ — 
Valóban, csudálatos argumentum a’ nyilványosság 
ellen! — ’S e’ különös ember nem azt bánja, hogy 
hibáji, fogyatkozási ’s rósz szokásai vannak, ha
nem bánja egyedül, hogy újságokat olvasott. — 
Minél jobban tanuljuk ’s nyomozzuk az embert, 
annál inkább csudáljuk gyöngéit amaz értelemnek, 
melly tetteire olly büszke, ’s gyarlóságit amaz 
észnek, mellynek diadalmi olly fényesek!

N I N O N  L ’ E N  C L  O S ’ Ö L - E B E .

A’ hires Ninon L’Enclos, ki játszi elméssége 
és személyes kelletni által maga iránt köz csudálást 
gerjeszte ’s asszonyi szépségét csaknem egy századig 
megóvó az enyészettől, maga mellett egy öl-ebet 
tarta , egy csinos kis állatot, mellynek ő liatton 
nevet ada ’s melly egyszersmind folyvásti társal
kodója volt. — Ninon mint urné e’ liatton ebecs- 
kében a’ leggondosabb házi orvost bíró ; ez ügyelt- 
föl legélénkebb vigyázattal, hogy Ninon ama’ szo
ros diaetat ’s életrendet megtartsa, mellynek ő 
tartós szépségét, huzamos egészségét ’s mindenko
ri derült jó kedvét köszönheté’s imígy egy százesz
tendős életkort ért. — Némán ’s békén vesztegel
ve nézé a’ gondos Ratton, ha urnéja az asztal mel
lett holmi egyszerű levest, becsináltat, sültet ’s 
egyéb ártatlan étket eddegélt, de mihelyt ragout- 
hoz akara nyúlni, azonnal ránczokba szedé homlo
kát,  morgott, ugatott ’s minden módon igyeke
zett urnáját az illy étektől visszatartóztatni. Il
lyés alkalomkor mindig egy zsémbes, néma dialog 
keletkezett, legélénkebb vitatkozások folytának, 
míg végre néhány tüzes debatte után csak ugyan 
a’ doctor leve győztes. Néhanéha egy vagy más 
mellék-éteknél bölcsen behunyta szemét, de a’ töb
binél kérlelhetlen maradt, kiváltkép ha a’ szigo
rú kis homoeopat’ orra fűszer-szagot érze. O ha
szonvágy ’s legkisebb neheztelés nélkül nézte, ha 
az asztalról a’ különféle étkeket elvivék, maga 
részire egy falatkát sem kívánt, sőt a’ legízesb
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csemegéhez vagy nyalánksághoz sem jelente mohó 
vágyat. Ő korán sem cselekvők, mint sokan orvo
sink közül, kik teli tál 's palaczk mellett kényökre 
töltözve— a’ mértékletességről leczkéket osztogat
nak ‘s betegeiknek a’ szoros diaetáról önmagokban 
oiiy szép utánzatra méltó példát adnak. Raton 
mindezen étkeknél csak csendes vizsgáló ’s néma 
figyelő volt; azonban mihelyt a’ desert hozatek, 
tüstént felállott, székre szökött, farkával barátsá
gosan legyintgetve szaladt ide s tova, mig kedvelt 
asszonya neki egykét olaszmetéltkét vagy egyéb 
hasonló ártatlan csemegét nyújtott. — A’ mi a’ 
gyümölcsét illeti, ebből urnéjának annyit engedett 
enni, mennyit csak kivánt, de a' kávéivást soha 
sem tűrte. Mihelyt liqueur vagy e’hez hasonló szív- 
erősitő hozaték asztalra, Raton asszonya mellé nyo
mult ’s mielőtt ez észrevenné, már ő a’ poharkát 
elcsente. Ha Ninon ezt akadályozá, ’s a’ poharat 
a’ kis orvos’ daczára is ajakihoz akará vinni , ek
kor mérgesen morgott, fogait vicsorító ’s ha ez 
sem használt, tehát gyengéden karon csipé, mig 
csak ugyan a’ poharat félretette, — „Doctor! — 
szála egynap Ninon hasonló eset után mosolygva 
hozzá — azt talán csak nem ellenzed, hogy egy 
pohár vizzelvegyes bort igyam?44 E’ szavakra tüs
tént lesimultak Raton’ homlokán a’ redők ’s nyá
jason nyalogató urnéja’ kezét ; leugrott a' székről 
’s az ő ugatása ’s vig ugrándozási által jelenté-ki 
örömét, egyszersmind azt: milly büszke ő , hogy 
szép asszonya’ életének s egészségének őrje lehet. 
— Mindenki csudálá e’ parányi állat’ hipokratesi 
buzgalmát, maradványi még ma is Párisban a’ phi- 
sikai museumban tartatnak-fÖn, hol a’ hív Raton- 
nak kitömött bőrét a’ látogatóknak mutogatják.— 
Érdemes Raton te nyugszol! milly kivánandó, hogy 
a’ mostankor’ virágzó dámái benned a’ hiv, élénk 
figyelmű, egyszer’smind szigorú orvost emlékezet
ben hordozzák!

U J E  X  P  E  D  I T  1 O 1 T E R V .

A’ foki gyarmat’ (Kapcolonie) merész lakosi 
elhatározók: egy expeditiót küldeni Afrika’ köze
pébe azon czéilal, hogy ott néhány isméretlen táj 
vizsgálat alá vétessék. Az expeditio’ vezérlete, mint 
mondják, Smith nevű tábori fő orvosra fog bízat
ni, ki már eddig is a’ gyarmathatáron kívül több 
ne; ezetes utazást tőn. A’ foki lakosok igen szítnak 
e’ tervhez ’s maga a’ kormányzó is azt minden mó

don támogatja. Költségül aláírás’ utján 600 font 
sterling gyűlt össze, de félnek, hogy e’ pénz nem 
lesz elég. Dr. Smith nem kíván jutalmat, ’s több 
más urak is ingyen ajánlók szolgálatikat; remény
ü k , hogy mindegyik angol ezredből két, ’s a’bel
földi lovas vadászokból hat individuumnak lesz sza
bad őrképen az expeditiót kisérhetni , ezenkivül 
harmincz hottentot van bérbe fogadva ; mindnyájan 
ellátva fegyverekkel, úgy hogy a’ vadak’ ellenes 
támadásitól nem lesz mit tartaniok. Hat, nyolcz 
sőt tíz izmos ökörszekér, melly részint az expedi
tio’ tagjait, részint a’ butyort, fegyvert, csillagá- 
szi eszközöket, eleséget ’s kereskedési czikkelye- 
két szállítja tova, van készületben. Az expeditio 
egy s s^t talán két évig is oda marad, a’ mint t. i. 
képes leend mélyebben Afrika’ belsejébe nyomul
ni. Dr. Smith a’ természethistoria’ 's ásványtudo
mány’ ’s a’ t. számára sok mindenfélét reméli 
gyüjthetni.

S T A T I S T  I K A I  J E  G Y  Z E  T.

Azon 900 milliónyi embertömegben , melly a’ 
fold’ kerekségét lakja, 6 millió pap vagyis köz
vetlen egyházi ember foglalkozik. Európa , kivevőn 
néhány tartományt, lS25ben: 963,578 keresztyén 
papot számlált; az éjszakamerikai szabad státusok
ban , Mexico és Chiliben volt: 20,473 pap; Orosz
országban 400,000; Olaszországban 179,059; Ro
mavárosában 5728 ; Spanyolországban 152,660 ; az 
ausztriai birodalomban 75,128, ’s ezek közt 17 ér
sek és 80 püspök ; a’ német szövetséges tartomá
nyokban (ide nem értvén a’ dán, hollandi, ausz
triai ’s a’ legkisebb státusokat) 16,175 ; Porosz- 
országban 58i6;  Bajorországban 3450; Szászor
szágban 2000; Hannoverában 1525 ; Angliában 
11,993 ; ’s ezen utolsók közt van 2 érsek ’s 24 püs
pök. Az angoly papság mintegy 66 millió tallér 
esztendei jövedelmet húz ’s igy 3 millióval többet, 
mint az egész keresztyén világ’ többi papsága ösz- 
vesen.

R  E J T  E T  T  S Z Ó .
E ls ő  n é g y e m  a z  erd ő n  é i ,

M á so d  h á rm a m ’ m e g e s z e d ;
D e  e g y  k is  h e g y  le s z  b e lő le ,

H a  lá b o m ’ is  fö lv e sz e d .
É g j' f ia ta l m a g y a r  k ö lté sz  

D a llá  n em  r é g  h ír e m e t ,
M eg ó v á n  íg y  fe le d é s tő l  

Ö n m agát é s  en g em et.
L . Károly E.

A’ 98dik számbeli rejtettszó : Háj .

S/^rkezteti He l r a e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ ÉN L A K O M .
O tt a ’ K á rp á t’ h ú s tö v éb en  ,

B o r z s a ’ r ó z s á s  p a r t ja in ,
H o l m ad ár z e n g  lá n g h e v é b e n

M in d en  á g ' zö ld  lo m b ja in  —
T ú l a z  e r d ő k ’ m e ss z e  t á j in ,
T ú l a ’ v ö lg y e k ’ vad  h o m á ly in ,

O tt s ö té t l ik  k is  la k o m ,
R ó z s a -b e r k e n  o tt  la k o m .

’S  b en n e m íg  c sa p ó iig  az én ek  
’S  é g i hon b a f e lr a g a d ,

T á jin  e ’ s z ív ’ báj k ö rén ek
M in t h u l lá m z ik ,  m in t d agad*

T a r k a  h a lm in  a ’ b erek n ek  
K ed v es i l la to k  le b e g n e k  —

’S le n g e  s z e l lő k ’ sz á r n y a in  
S z á lld o g á ln a k  á r n y a in .

E s t i  s z e l lő  a ’ m ező n ek
Z öld  v ir á n y in  h o g y h a  l e j t ,

S z ő n y e g é n  —  a ’ sz en d e r g ő n e k  
C só k o t adn i nem  fe le jt .

K e b le ’ t i tk á t  n y ö g v e  f e j t i ,  —
L á n g s z e r e lm e  o tt f e l e j t i ,

’S  bár le  m ár k o rá n y  m o s o ly g ,
F ü r tin  já ts z a d o z v a  b o ty g . —

’S  m íg  s z e l íd  h o ld ,  é j ’ le á n y a  
O t k a ro lv a  s z e n d e r e g ,

C sön d es a ’ tá j ’ sz é p  m a g á n y a ,
C sö n d es a ’ sz é p  z ö ld  b erek  i  

É r z e té n  a z  éd es  á lm á k  
É g i k é jt  le h e lv e  s z á lln a k  —

’S v é le  b o ld o g  é d e n e k ’
S z e n t  h a tá r in  le n g e n e k .

A h  ! r e m é n y  im ’ báj h on áb a
V is s z a ,  s z á n ja to k  v e le m ,

V is s z a  f e lh ő k ! a lk o n y á b a
V á g y ik  e ’ s z ív  s z ü n te le n .

’S  éd es  á lm á k , s z ő je te k -b e  
O tt v isz o n t  b á j- le p le te k b e .

Így- e lé r v e  le s z  a ’ p art —
’S c s a k  m o so ly g o m  a ’ v ih a r t !

Szabó Júztef. Szaltnurban.

A R T É Z I  K Ú T  B U D Á N .

Az. artézi vagy fúrt kutak, mint Bernardini 
Ramazzini és Cassini Domokos az.okról irt mun
káikban állítjuk — több mint másfél század óta is

meretesek ugyan már a’ Chinaiaknál; deEuropában 
’s jelesül Franczia-, Olasz-, Angol- ’s Németorszá
gokban csak az újabb időkben kezdenek divatba 
jőni ; ’s az utóbbikból Ausztriába ’s azután hoz
zánk Magyarországba is elterjedtek, hol velők 3 
év őta több környéken egyes próbák tétettek , de 
fájdalom! Székes-Fehérvárat kivevén, hol már 6 
fúrtkut van folyamatban, a’ többit türelmetlenség 
’sálihatatlanság miatt,  hogy t. i. mingyárt vizet 
nem kaphattak, majd mindnyáját félben hagyák.—

Azon tekintetből, hogy Budán ’s Pesten, mint 
közönségesen tudva van,  majd valamennyi kút,  
különbség nélkül nagyobb vagy kisebb mértékben, 
salétromos ’s így csak szürcsölt vizet foglal magá
ban , és jó , egészséges kutvizben nagy hijányt 
szenvedünk: 183ldikiév’ elején Budán a’ Krisztina
városban a’ „Teremtésnél“ ^Schöpfung} czimzett 
házkertben , ennek tulajdonosa , jobb ’s használha
tóbb ivó vízre kívánván szert tenni, egy artézi 
kutat kezde fúratni.

A’ munka mingyárt kezdetben igen nehéz lón, 
mert alig 4 ölnyire a‘ föld alatt már kőre jöttek ’s 
innen alább majd nem folyvást kőbe kellett fur- 
niok ; a’ mi szörnyű sok időt rablóit , fáradságot 
’s költséget okozott; mig valahára 32 hónapi szün
telen munkalódás ’s erőködés után az állhatatos 
vállalkozó csakugyan szerencsés lön 475 lábnyi 
mélységben eleven vizforrásra akadni ’s ez által az 
artézi kutat kívánt sükerrel létre hozni.

E’ kút, melly az úgynevezett Svábhegy’ aljá
ban, de még igen magasan furatott, vizét nem ta- 
szithatja-fel egészen a’ hely’ színére, hanem 20 
lábbal alantabb marad, a’ mint Petzval József föld
mérő ur’ pontos nivellázásából kitetszik , hogy a’ 
furtkut víztüköré hetvenhárom lábbal fentebb va
gyon, mint a’ Duna’ víztükre az o felett, vagyis a’ 
legkisebb vízállásnál. Vize azonban , mint t. t. 
Schuster János orvos doctor ’s Chemiae professor 
urnák, alább előadott vizsgálódásiból kitetszik, 
valóságos eredeti élőforrás, mindenkor egyenlő, 
Reaumur szerint lOfonyi meleg , kristály-tisztasá
gú, kedves izü ’s különös frisítő erővel biró v í z ,  

inelíyből a’ kétszer 12 éráig két versben több t, &.
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Ur’ jelenlétében szüntelen huzatott ’s vizében ínég 
sem csökkent kút, minden perczben (minutum) egy
ujnyi öblü csőn fél akót Öinleszt, melly idővel- 
főkép a’ lankasztó nyári hőségben, a’ jóviz-kedve- 
lőknek — nagy örömül fog szolgálhatni. — Alkotó
részei pedig fentisztelt prof. urnák chemiai felbon
tása ’s írásbeli előadása szerint következők : nincs 
benne kéngyulat-szesz (geschwefeltes W asserstofif- 
gas), nincs vas ; jelen vagyon pedig szénsavas szi- 
kag (széksó, kohlensaueres Natron oder Mineral- 
alkali) legkisebb mértékben, szénsavas mészag 
(kohlensaurer Kaik) ; szénsavas keserag (kohlen
saure Magnesie oder Bittererde) kénsav és sósav 
(Schwefelsäure und Salzsäure) mész és keserag
hoz köttetve.

Az illy eredeti élőforrás-viz (Urwasser) az 
éló emberi testre bel- s küisőkep alkalmaztat*a, 
milly egészséges és jótékony befolyással leend, azt 
majd a’ tapasztalás ’s meggyőződés fogja bebizo- 
nyitni.

A’ fúrás közben talált különféle kőfajokat a" 
tisztelt tulajdonos ur , a’ nemzeti niuseumnak ge- 
ognosiai ismertetések’ gyarapítása végett által fogja 
adni , mihelyt ezek’ leírása a’ k. tudom. Egyetem 
által megtörténik.

A" tulajdonos ur el nem mellőzheti itt — Zo- 
fahl Mihály urnák, ki a’ fúrás’ ideje alatt az egész 
munkát kormányozta ’s kinek igen sok előre nem 
láthatott nehézséggel kelle küszködnie, fölötte 
munkás szorgalmát ’s csüggedetien íigyekezetét 
méltó dicsérettel említeni *s őszintén megvalíani, 
h o g y  annak kitűnő ügyessége, belátása, és sok eset
ben kimutatott maga feltalálása nélkül az egész 
m unkából mi sem lett volna.

A’ megkívánt vasrudakat és a’ föld’ külön kör- 
nyülményihez képest szükségessé lett kő- és kanal- 
kepii fúrókat (mellyek az eddig szokásban volt és 
sok könyvben hosszasan leírt franczia ’s egyéb 
fúró készületektől egészen különböztek és sokkal 
egyszerűbbek voltak) Zofahi Mihály ur’ rendelése 
szerint előbb Pesten Holzeland Imre igen ügyes 
vasműszergyártó (Zengschmied) , később pedig, a’ 
munkának egész bevégezteig, Yoralbergből ide 
költözött igen szemes ’s a* maga nemében igen 
ritka ügyességű furógyártó, Fink Ignácz, készíté 
nagy pontossággal ’s a’ legjobb minemüségben. —

A’ furt-kutakat igen sokféle czélra használ
hatni, itt pzonban csak azokról legyen szó, mellyek

a’ külföldön már tapasztalásból bebizonyultak. Min
denek előtt az ollyan jóvizzel-élés embereknek ’s 
állatoknak igen egészséges mind alkotórészeire ’s 
tisztaságára , mind pedig télen és nyáron egyenlő
mérsékletére nézve.

Epen oily hasznosnak mondatik a’ növények’ 
öntözésire is , mert azok a’ víznek mindenkor e- 
gyenlő enyhes mérséklete miatt különösen tenyész
nek. De használhatni azokat még malom és gyár- 
hajtásra, sör és pálinkafőzésre, juh - usztatásra 
gyapjumosás végett ’s több e’ félékre.

Erre nézve talán sehol sem lehetne illy ku
taknak nagyobb hasznát venni,  mint épen kedves 
hazánkban, mellynek messziterjedő siktérségit kö
zelebb vagy távolabb még is hegyek környezik ’s 
némelly vidékei ámbár fekvésre ’s éghajlatra nézve 
sok más ország fölött áldottak, jő ivóvíz, dolgozó 
kezek ’s folyóvizekben még is hijányt szenvednek 
’s azért sok hely, melly ezek’ bőségiben, vagy 
fúrt kutak által pótoltatva, két három annyi hasz
not hajthatna, most majd minden haszon nélkül 
hever; más környékek ellenben, mellyek gyakor 
áradások ’s vizkiöntések alá vettetvék , többnyire 
jó , egészséges ivóvíz’ h'j ával vannak, mellyhez is
mét csak furtkutak által lehetne jutniok. —

Azonban , valamint egy részről nem kell feled
ni , hogy némelly tájékokon nehéz eleinte helyet 
találni, hol rövid idő alatt ’s kevés költséggel le
hetne artézi kutat furatni: úgy viszont az is igaz, 
hogy a’ melly környéken illy kút szerencsésen 
létre hozatott, ott már többek’ ásatásához is biztos 
remény lehet, mellyeknek egyike az elsőnél talán 
felényi költségbe sem kerül.

Arra is készen kell lenni, hogy nem min
den furtkutból bugyog-fel mingyárt a’ viz a’ föld’ 
színére: mire leginkább a’ hegyektől igen távol 
eső sík téreken nem tarthatni szamot. De ezen e- 
setben is nagy hasznú lehet a’ furtkut, mennyiben 
t. i. vizét könnyen, kevés költséggel ’s fáradsággal 
föl lehet huzni , vize tisztább ’s egészségesb , for
rása pedig gazdagabb és szinte kimeríthetlen, nem 
úgy, mint a’ közönséges kutaknál ; e’ mellett öble 
nem dűlhet-be , jobbitgatásokra nincs szüksége ’s 
csaknem örökké tartandó.

Azért hála és köszönet az érdemes tulajdonos 
ur* csüggedetien szorgalmának és ügyekezetének, 
melly szerint fővárasunkat azon kellemes állapotba 
helyezé, hogy artézi kuttal bírhasson. — Bár má
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sok is követnek e’ szép példát! hogy így egészsé
ges jó vizet ihatnánk es idővel malmokat ’s gyú
rókat hajtathatnánk arte'zi kutvizzel, hol folyó
víz’ szűkében most azokat létre hozni nincs hatal
munkban. —

Ugyan ezzel egyidőben jött egy másik arté
zi kút is létre Tatán. F a i s z J ó z se f ur , az 
ottani ájtatos-iskolai szerzetes-háznak elöljárója, 
physikai jeles isméretinél fogva elgondolván, hogy 
a’ forrásokban annyira boldog tatai vidéken nein 
lehet a’ természet e’ tekintetben a’ márvány dom
bon helyzett szerzetes laktéréhez is mostoha, csak 
a’hoz szorgalom nyisson utat, és Székes-Fejérvárott 
az e féle kutakat jól megvizsgálván, magát a’ mun
kára elhatározó. A’ vállalkozás sikerült is, mert 
a’ vörös márványba rég vésett 13öles kút’ feneke 
alig furatott nyolcz lábnyira , midőn a’ márvány ’s 
tűzkő réteg alatt rejtezett kincs, — a’ legtisztább 
’s egészségesebb viz , — oily erővel ’s mennyiség
ben lövelle-föl, hogy azott  munkálkodott ember a’ 
véletlen szerencsén meghükkenve, netalán életét 
veszélyezze, magát hirtelen fölhuzatá. A’ kút csak
hamar nyolcz ölnyire telt-meg vízzel. Ezután a’ 
kész csövek béalkalmaztatási végett (ugyan szük
ségesek é ezek a’ márványba?) a’ vizet egy hétig 
éjjel nappal merítették, de ennyi munka’ daczára is 
mindenkor egyenlő mennyiségű viz kínálta haszná
latát , mivel az hihetőleg a’ 4 hüvelknyi átmérős 
furaton kívül a’ termés-szikla’ repedésén is buzog- 
föl. Már most, ha a’ domb-oldalbul a’ viz csöveken 
kiigazittatnék, örökös folyamu artézi kút lenne, 
de mivel a’ szerzetes házban van vizére szükség, 
azért szivattyús kúttá idomittatván, réz csöveken 
a’ konyha ’s az egész ház’ minden vizbeli szüksé
geire könnyű móddal fordittatik. (Eredeti forrás
vizét nem egy szerzetes ház, de Tata sem képes 
elfogyasztani.)

A Z  O R A N G U T A N G .
Egy angol időszakirásban következő érdekes 

közlemény foglalkozik : A’ Sophie-brigg Sumatra’ 
nyugoti részén egy kompot külde partra vizhoza- 
tal végett; egy térhelyen, hol sok müveit föld,  
de fák gyéren valónak, a’ legénység egy fán, iszo
nyú nagy, vörös orangutangot pillanta-meg. Mi
dőn az emberek közelebb jövőnek hozzá, leszállóit 
’s midőn üldözőbe véteték, kis távolságra egy má
sik fán keresett menekvést. Az ő termete hasonlí
tott egy nyúlánk emberéhez, testét fényes barna

szőr fede', járása egyenes, de kévéssé' vánczorgó, 
ollykor kezeit vévé segítségül ’s megragadván egy 
faágot, ez által magát tovább lökteté. Földön tett 
mozgásiból kitetszék , hogy ez nem természeti já
rása, mert az lassú volt és tántorgós ,. még akkor 
is, ha kézzel ’s bottal segíte magán. — Valaki
nek e’ majom* ügyessége ’s erejéről csak úgy lehet 
igaz fogalma, ha azt fák között látta. Midőn vég
re egy csaknem magányosan álló fára űzetett, egy 
szökéssel megkapott egy igen magas ágot ’s hamar 
és könnyeden, mint akármi kisebb majom, rugtatá 
magát ide ’s tova. Ha a’ térhelyet fák borítják , 
úgy lehetlen vala elillantát gátolni , mivel ő egy 
fáról a’ másikra olly gyorsan szökött által . vala
mint ló iramlik térmezőn ; még azon kevés fák kö
zött is , mellyek itt ott állának, olty sebesek vol
tak mozdulati, hogy igen nehézion reá pontosan 
c/.élozni; a’ hajósak tehát egy fát a* másik után 
levagdaltak, a’ majmot folyvást keskenyebb körbe 
szorították ’s csak így valónak képesek reá több 
lövést tenni. Miután öt golyót kapott már testébe 
’s kettő különösen ágyékán rontott keresztül, erő- 
ködései megszűntek; bágyadtan támaszkodék egy 
faághoz’s száján siirü \ ér ömlött-ki. A’ vadászok’ 
lőszere most elfogyott ’s igy kénytelenek voltak a’ 
fát levágni, hogy a’ majmot kézre kerítsék ; ők bi
zonyosnak tartók, hpgy az végkép odalankadt’s 
így a’ nevezetes vad minden további faradság nél
kül övék; de mint álmélkodának, midőn a’ fa ülé
seik alatt földre omlott ’s a’ majmot korábbi ere
jében egy másik fára menekedni látók. Nem vala 
egyéb mód , mint valamennyi fát levágni ’s a’ maj
mot imígy nyilt. téren harczra készteni; ő még 
ekkor is sokáig rendkívüli erőt ’s ügyességet bi
zonyított, míg végre csakugyan a’ többségtől le- 
győzetett ’s láncsa-szurások ‘s kődobások közt meg
szűnt élni. Még haldoklása közben is megkapott egy 
hajlós fa-láncsát, melly aJ legizmosb férli’ erejének 
is daczolt volna ’s darabokra tőré azt , mint kön
nyű, töredékeny nádszálat. Kik e’ majmot agyon
ütni segítők , mondák hogy azon emberi kinyomás, 
melly arczán mutatkozott ’s ama’ szánakozásra ger
jesztő mód, a’ mint t. i. kezeit sebhelyein tartó,  
keblükben különös érzést szült ’s majdmajd azt 
gondolák, hogy vétket követtek-el. Midőn az oran
gutang holtan fekütt, belföldi és európai csodál
kozva nézők termetét, melly legalább is 6 labnyi 
hosszú volt.
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A S S Z O N Y  É S  P Á R V I A D A L !

Egy hírlap a‘ franczia Svajczból következő 
csudálatos pár\iadalről tesz említést: Egy asszony 
Chénes-Bougerieben , közel 66 esztendős, de izmos 
testalkatú, összezördült egy zsemlyesütővel, ki 
még csak 28 nyarat élt. Az asszony — vagy szebb 
szóval: sátán-nő — az ifjú embert ismételt Ízben pár
viadalra hivá-ki , a' mi csakugyan sept. 3kán \  il
letteben végbe is ment. A' fegyver’ neme kard 
volt; háromszor ujult-meg a’ harcz , míg végre az 
asszony tetemesen megsebesült (úgy kel l!}; min
denki őt elveszettnek hivé ’s csak harmadnap múl
va lón ismét remény életéhez. O már felgyógyult 
’s szándékát jelenté a’ párviadalt megujítni. (Vö- 
rösmartynk után : ,,A’ ki mohos sziklákat eszel ’s 
felhőket iszol rá ’s a’ t.“}

KEMÉNY ŐRPARANCS NAPOLEON ALATT.
Ma u c u n e ,  a’ párisi őrség’ egyik ezredese, 

ki később generállá leve,  egynap az elizeumi me
zőkön séta-lovaglást tőn ’s lovát egy mellék er
kélybe téríté. Itt saját ezredéből őrt all vala egy 
közvitéz ’s ez imígy szólt hozzá : „Ezredes ! erre nem 
szabad menni!“ — „De ha nekent úgy tetszik?“ — 
„Kegyed nem fog..“ . „Mondom neked hogy fogok“ 
— ’s az ezredes itt megsarkantyúzta lovát ’s erő
vel akart az őr mellett elhaladni; de az őr a’ lo
vat puska-szuronnyal szügybe döfé ’s ez öszveom- 
lott. Az ezredes felbőszülvén, kifejté lakait a’ken
gyelvasból — nsindazáltal tüstént megeszméli ma
gát ’s haragja csilapszik. — „Úgy tartom , te lo
vamat agyon szúrtad.“ — „Meglehet!“ — „Te 
jól cselekvői; vedd ezt,  igyál egészségemre41 ’s 
egy nnpoleonsdort ad neki. — A’ történet úgy ho- 
zá , hogy ugyanezen katona néhány nappal későb
ben a’ Richelieu utczában álla őrt , épen midőn az 
operának vége volt. O kemény őrparancsot veve: hogy 
azon utczába, rne Ily nek sarkán őrt ál l , egy kocsit 
se, eresszen. ’S íin egy őrség-ezredbeli generál érke
zek , a katona kialt á : „erre tilalmas menni!“ A’ 
generál itt megmondó nevét ’s rangját ’s indulni 
akart. „Erre nem szabad menni !“ kialta újólag az 
őrvitéz. A’ generál erővel törekvők magának utat 
nyitni, ’s ím lova a’ szurony-döfés alatt földre 
dőlt. Másnap reggel Párisban az egész tábornok
test mozgásban volt,  a katona ’s ennek ezredese 
a helybeli hadi kormányzó* elibe idéztetek. Az ez

redes kemény feddést kapott, de ez legkisebb za- 
varodás nélkül zsebébe nyúlt, kivon 2 napoleons- 
dort’s imígy szólt a’ katonához: „Én neked egy 
napoleonsdort adtam , midőn lovamat agyon szúr
tad , most adok kettőt, mivel a’ general’ lovát öl- 
ted-meg.“ — A’ generál jónak vélő — panaszt nem 
tenni a’ császárnál. (Aehr.l.}

N E V E Z E T E S  É L E T - K O R .

Folyó évi nov. 23kán meghalt Csehországban 
a’ pilseni kerületben Neustadl városban L a n g  Ja
kab  izraelita, épen születése’ évfordulati napján, 
miután 103 esztendős életkort őre. O mint házaló 
zsidó holmi szalagokat ’s csipkéket adogatott-el ’s 
még halála előtt nyolcz nappal is utczákon ménéivé 
üzé e’ kis kereskedést. Három felesége volt; az el
sővel élt 2S évig, a’ másodikkal 10ig,  a’ harma
dikkal pedig, ki ina is életben van, 88 esztendős 
korában kelt össze. Nyol ez figyermeket nemzett ’s 
valamennyi él. Első feleségével nemző M o y s e s t  
(ez 76 esztendős ’s már unokájának-is tija van}, 
S a l a m o n t ,  B e n j á m i n t ,  H e r s e 11 és D á v i 
dot.  (Ezen utolsó, Pest vármegyében Maglódon la 
kik, 63 esztendős, beteg még soha sem volt ’s kar
jain már unokákat ringat.} Második felesége szült 
3 fimagzatot, nevök: M a r k u s ,  W o l f ’s J u- 
d á s ,  ki most 36 esztendős. — Illők e' helyre 
Schiller’ szavai:

Volt-e ez így mindig ? Mese nálam az emberi nemzet.
Az ö r e g  — ifjú csupán; ah! de az i f j ú  — öreg.

A P R Ó S Á G .

„Beteg volt Kegyed ? — kérdő valaki Lon
donban Henrill orvost. — Már több nap óta nem 
láttam.“ — „Nyolcz nap falun voltam.“ — „Ezt 
most hallom előszer.“ — „Előszer é ? — kérdező 
egy gúnyoló elméncz — hisz ezt már az újságok is 
hirdették.“ — „Hogy hogy!“ — felszólalt az or
vos csudálkozva. — „Igen, igen, én magam ol
vastam — folytató a’ csipkedő — ezen héten, 
mondának a’ hírlapok, 104 személlyel kevesebb 
holt-meg.“

R E J T E T T  S Z Ó .
A’ nádas tavakon látsz engem ritka  m adárfajt,

B írja fejem’ lábod ’s varga fej-ütve fejem’.
N yujtsd-ki rövid lábom’ ’s illesszed elébe fejemnek:

’S nép’ feje tfínik-elé. Üdv neki, hogyha Traján!
— nv —

A’ 99dik számbeli rejtettszó : C s e r  h a l o m .

Sz^rkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ H I Z E L G Ó H E Z .
Kérdezed , te szép hízelgő!

Hív meddig leszek ?
Hozzád tiszta lángszeirelmet 

Meddig érezek ? —
Kérdezd inkább : meddig élek t  

És ha ezt tudod —
A kkor: hogy meddig szerettek,

Azt is. tudhatod.

A’ H A L D O K L Ó  I F J Ú .
Gyengülök — fut a’ remény ~- 
Már soká nem élek én !
Készíts kedves! koszorút —
Mint sírfá tyo t — szomorút.

’S halvány homlokon» fölé —
Koporsómba tedd belé;
Hagyd hervadjon ott velem ,
Mint fiatal szerelmem..

M ondd-meg: hová temetsz-e!?
Hol számomra békehely ?
Ott é , hol más holtnak van —
Bús cziprus’ árnyékában ?

Jaj ! ne temess oda, hol 
Szív *s szerelem nem lángol:
Kebeledben szeretőm ,
Legyen sírom ’s temetőm !

v -  ő:

A’ DUNAI! AJÓZÁS’ AKADÁLYAI BELGRADON A L t Í !

Nem annyira sokszori unszolásod, mint Híra
dótok’ egyik szám alatt jött ezen tudósítása. „TJ- 
gyancsak bécsi tudósítások után, a’ Konstantiná
poly felé czélba vett gőzhajózás jó reményt ígér, 
mivel a’ megtett vizsgálat szerint a’ Du n a  Be l -  
g r á d o n  t ú l  ak a d á I y n é Ikü 1 m eg j ár h a t ó. 
Gróf Széchenyi Istvánnak, ki e g y  munkát irt 
Magyarországról, köszönhetni a’ tervet, hogy 
Pest és Konstántinápoly közt gőzhajózás állítás* 
sék-fel4* (A. Z.) vétetett tollat kezembe. Bizony 
kedves öcsém! híradótok az A. Z. után indulván , 
azt veszem észre, hogy vezetőjével együtt, igen 
isméretlen Széchenyinkkel és Dunánkkal. Az el
sővel azért, mert azt mondja , hogy e g y  munkát

irt Magyarországról, holott már három megbe- 
csíilhetlen darabjait bírjuk. —- Dunánkkal pedig 
azért, mert az A. Zgal azt állítja, hogy zordon 
folyónk Belgrádon túl akadály nélkül megjárha
tó; ezt csak Konstántinápolyból Írhatta volna. 
— Hogy tehát a’ híradóval te is hibásan ne ítélj 
Dunánkról, f. e. júliusi utazásomban szerzett is- 
méretimet a’ Dunáról megirom : Szegeden hajóra 
ültem. Nem untatlak Tiszánk’ inocsáros rétjeivel, 
mert lecsapolni való ugyan sok, de kellem semmi 
sincs rajtok. Elhallgatom a’ Tiszának Dunánkba 
való beömlésétől egész O Moldováig utamat, mert 
tudomásnak kevés; csak azt említem, mitMoldová- 
tól fogva tapasztaltam lefelé utaztamban. Ezen hely
ségből napfelkölte előtt indultunk, félvén hajósink 
a’ széltámadástól. De híjába! mert ámbár a’ falu
nál síma volt, vagy esak alig mozgott is a’ Duna, 
már napköltekor, midőn az úgynevezett Baba- 
kályhoz értünk, a’ hegyek közzé szorult vízen 
nagy hullámok tolultak a’ sziklák körül dereglyénk’ 
orrára, mellyek kénytettek bennünket partra száll
ni. — Bár tartók a’ szél’ huzamjától, még is ké
nyemre esett a’ kiállás. Csudálám itt a’ természet’ 
játékát; a’ szét-ágazó Dunát több sziget lepi ’s a’ 
bennük csavargó fokok kedves látással mulattatják 
a’ hegyről rájok tekintőt. De különös szép a? Duna’ 
egyik ágának csaknem közepéből kiemelkedő , már 
az idők’ viszontagság! miatt tövig kétfelé repedt 
kőszirt, ez azon feljebb emlitett Babakály. így ne
vezik erről a’ parton fölemelkedő hegyet is , mel
lyen hajdan valami erősség vol t , most már mint
egy rémkép az éj’ közepén, úgy mered-föl egy még 
megmaradt szöglete az erősségnek. Ezzel épen hom
lok-irányban, Szerviában is volt egy váracska, neve 
Golubács. Meredek sziklát pótolt-ki a’ mesterség, 
de az idő a’ mesterséget legyalázta ’s néhány ra
kott falon kivül , már csak a’ természet’ gyerme
kei állanak; ’s egy jó festész’ ecsetje alatt szép, de 
borzasztó látványt mutatnának. Ezen két rom közt 
a’ Duna 650 ölj ezen alul pedig mintegy 850 öllel. 
200 ölre nyomják-öszve a’ feljebbi széles Dunát . 
a’ 120 ölnél magasb Jocz ("Szerviában} és Livadi-
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c/.a (Vészünkről) meredek szúrtok, semmibe vevén 
a’ bosszús Duna’ dühöngő hullámit. Felette ritka 
nap . hogy ezen szorulatból vihar ’s hullám ne tö- 
rekednék-ki, ott jártomban , bár feljebb ’s alabb 
a’ Duna nyugton folyt, itt békétleniil hánykódott. 
Epen illyet tapasztalék a’ Balatonon , melly bár 
egyebütt csöndes, de a’ tihanyi sziklánál, több
nyire vihar dulong ’s komor hullámok űzik egy
mást. — A’ szél 9 őrára csendesült’s kemény eve
zés után bevergődtünk a'hegyek közé,  a’ víz egé
szen megsimult ’s Alibeg őrházat, hol a' Duna is
mét kis zélesedik, csakhamar .hátunk megett hagyok; 
csudalám mint kavarog a’ víz ’s lassúbb folytából 
mint iramlik hirtelen , mint a’ sarkantyútól zakla
tott mén; midőn valamelly lassú, vad moraj figyel
memet magára \onta; ez nem egyéb volt,  mint a’ 
Tesznipnt, Aliborasgye ‘s a’ Sztenka hegyeknél a’ 
viz alatt lappangó szirtekbe ütődött viz’ kavargása 
’s róluk annak sebesebb lerohanta. Itt már kormá
nyosunk figyelmeztetett, hogy ezentúl,  sőt már 
itt is , kis viz’ idején a’ nagyobb hajók nem jár
hatnak egész bátorsággal. — A’ rohanó viz sebesen 
viv.é csoínakunk’ s inár egy órára Berzaszkánál el
haladtunk £ A’ „Pannónia“ gőzhajó az idén — nagy 
leven a' viz — eddig jöhetett) ’s alig telt-el fél
óra, ismét hallatszott a’ tompa zugás ’s kevés idő 
muha már látszott a’ W e l i k a  K o z l a  őrháznál 
ugyancsak igy nevezett hánykodó Dunarész. Már 
itt világosan kitetszenek a’ Dunában egészen ke- 
resztülhuzódó kőszirtek ([itt a’ Duna 400 öl széles) 
már a’ hullámok itt magasra emelkednek ’s a’ víz
hez szokatlan embert könnyen émelygésre indítják ; 
az e’ tájon lakók ismervén e’ dunai észt, bátorságo- 
san eveznek keresztül, de nem az ott járatlanok! 
Ezen alul 580 öllel a’ S z i r i n y á k  dunarész (igy 
neveztetvén az ott beléfolyó pataktól) hasonló a’ 
Rozidhoz. azon különbséggel, hogy ennek szer- 
viai részén, a’ parti sziklaktól elcsapodó viz bor
zasztó sebességgel ragaója-ineg az oda tévelyedett 
hajót ’s igy rohamán vele bizonyos távulságra , 
ott megfordul ’s visszaviszi azt ; ez a’ vidéki kor
mányosokra veszedelmes, de a‘ jártasok vigyázva 
kikerülvén, a’ hánykodó S z i r i n y á k  on vitetik 
magokat keresztül s itt a’ már ismét 280 öire ösz- 
szes/oruló Dunán csöndesen eveznek; 's bámulva 
csudálja az utas már messziről a‘ Duna’ közepé
ből kiiila kettős B i v o l i t  (szikla) e’ szinte ve
szedelmeseket nagy víz’ idején. 1760 öl e’hez le

felé az I z l á s  ’s azon míngyárt alul a‘ T a c h l a- 
l i a ,  egy névvel mindkettő G y e r d á p ,  mellyek 
vad zuhogásikat a’ Bivolinál egyeztetik mintegy 
a’ Kozla és Szirinyák’ morajival (az I/.lasnál 380 
a’ Tachtaliánál 560° széles a’Duna, az Izlás mint
egy 40, a’ Tacbtalia pedig 300 öinyire tart.). Itt 
kellene öcsém! az A. Z. Írójának hajózni, itt a’ ti 
híradótoknak ! hiszem ! hogy nem bátorságosnak , 
sőt igen is veszedelmesnek hirlelnék Dunánkat, 
látván, hogy a’ szíriekkel keresztül lánczolt Isz- 
ter’ hullámjai milly fennyen emelkednek ölnyi ma
gasra ’s rohannak ismét vissza, mintha az éjszak 
és kelet’ viharjai erővesztés nélkül zavarnak. Egy 
vonalnyi távozás ’s egy Önhitségi csavaritása a’ 
kormánynak! már a’ hajó szétzúzva a’ szirtcsucson 
’s szerencsétlen élő terhei borzasztó jajveszéklések 
kö/t sujtalnak a’ barátságtalan ormokhoz. — Bár 
380 öinyire terjed-szét a’ Duna,  de a’ gyomrában 
vasboronaként keresztül vonuló hegyes sziklák csak 
20 ölnyi áltmehetést engednek szerviai részen a’ 
vakmerő hajósnak , többi részét a’ legnagyobb viz’ 
idején is csak 4 —5 lábnyi víz fedvén. — O öcsém! 
híradótok által bátorságosnak kiáltott Dunánk ezen 
helyen csak a’ most folyó 1833ik esztendőben is 
két honunkbeli ’s egy szerviai, vagy is inkább 
török hajót zuzott-öszve. — Szint iliyen, vagy 
még rettenetes!) a’ 300 ölnyi távolságban dühös- 
ködő Tacbtalia, ezek mintegy összeesküdve lenni 
látszanak a’ hátukat barázdálni szokott hajók el
len, ez is olly keskenyre mérte országutját, mint 
Izlás testvére, de borzasztóbban zúg ’s hullámjai 
nagyobb erőt fejtenek-ki, mint amazé, szirtjei sű
rűbbek ’s csak 3 — 5 lábnyira vonják fejőket a’ viz 
alá. Örvend a’ hajós ’s csak akkor vesz lélekze- 
tet. ha rajta keresztül hatott, melly egy első percz- 
nyi időbe ritkán kerül. De annyival késedelmesb 
’s veszedelmes!) is a‘ fölfelé jövet. A’ török sósha
jókat, mellyeknek legnagyobbjai 4000 okások (egy 
oka 2  ̂ font) 120— 130 ember, melléjök 10—14 
ökör , ’s egy nagy kifeszitett vitorla vonja keresz
tül a’ lét és nemlét’ hajszálnyi csatornáján ’s a 
Szirinyák és Kozla csak azért nem veszedelmes, 
mere már a’ Gyerdápon magát mutató kaszás váz 
hátravonult. — Hát rólad mit Írjak te kőszirtes 
Greben? ’s rólatok, Szerviának charybdisze ’s Dá- 
czia’ scyllája ? oh most is remeg lelkem, ha em
lékezem , mint kavarog, zúg, forr viza-lakja vára
tok,  mint a’ kinzó rém által űzetett emberlény’
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keble. Mert vonulói te vad Örvény a’ szerb Gre
ben* oldalához? >és miért te gőgös V r á n y  (duna- 
közepetti szírtj Dácziánk’ részire? lássd a* merész 
de gyönge halandó , kötéllel szorítja derekát a’ 
hajóhoz, hogy kavargó örvényed, a* kormánnyal 
tátongó gyomrodba ne csapja ’s óvakodva tekint 
oldal vást a’ büszke Vrányra, melly apróbb rokonit 
viz alá rejtvén , mintegy vakmerészkedve közelit- 
tetni kívánja az utast; maga örök helyére lévén 
kárhoztatva. — Ezeken alul egy órányira esik a* 
leginkább csak kis vízzel agyarkodé ’s Dunánkat 
szinte keresztülkövező I n e z ,  többnyire a’ fölfelé 
jövőket akadályoztató. — Lássd kedves Lajcsim! 
ezek jutának eszembe, midőn híradótokat olvas
tam 9 de még hátra ám a’ hadd el hadd!

(Vége k ö v e t k e z ik .)

U T A Z Á S I  KALAND CALABRIÁBAN.
Egykor Calabriában utazóm; — mond egy 

Franczia az ő emlékiratban — ez egy tartomány 
teli gonosz ’s rósz akaratú emberrel, kik senki 
iránt sem táplálnak ugyan különös vonzalmat, mind- 
azáltal a’ Francziáknak legszenvedelmesb elleneik. 
Hogy miért? e’ kérdésre most adós maradok; elég 
az, hogy minket halálosan gyűlölnek ’s azon fran
czia vándor, ki körmeik közé jut, bajosan fog di
csekedhetni, hogy közöttük jól ’s kedve szerint 
mulatta magát. Utitársam egy szép fiatal ember 
volt. E’ tájon a’ hegyek közti utak olly egyenet
lenek ’s gödrösek , hogy paripáink csak nagyne- 
hezen léphettek tova. Azért is utitársam előre lo
vagolt egy más utón, melly a’ közönséges járt út
nál neki alkalmasbnak ’s rövidebbnek tetszett ’s 
ím szerencsésen — eltévedtünk. De magam valék 
az egész bajnak oka, mivel magamat egy fiatal, ta
pasztalatlan emberre bízóm. Mindenkép iparkod
tunk ugyan , hogy napalkonyat előtt valamikép az 
erdőből kivergődjünk, de minél tovább haladónk, 
annál messzibb távoztunk-el az igazi úttól. Már 
korom-setét éjszaka vo lt, midőn véletlenül egy 
fekete kunyhóra akadtunk. Ide betérénk, noha 
nem minden gyanú ’s félelem nélkül. Ámde mit te
hettünk volna egyebet? Az asztal körül egy szen
nyes családra bukott szemünk ’s ez legelső szóra 
is vacsorával kínált. Ifjú társam nem hagyó ma
gát sokáig kéretni ’s mi néhány perczenet múlva 
kedvünkre evénk’s ivónk, — legalább utitársam; 
mert én csakugyan meg nem állhatám, hogy a* szo

bában minden zugolyt meg ne tekintsek. Vendég
lőink, külsejükre ugyan szénégetőknek látszának , 
de a’ ház, igen igen a’ ház!; ezt a’vándor csaknem 
fegy vertárnak gondolható , mert itt a’ szem mitsem 
látott egyebet puskánál, pisztolynál, kard- és kés
nél. Nekem minden visszatetszett ’s csakhamar ész
re is vevém , hogy nem nagy kegyelemben állok. 
Utitársom ellenben alig ült-le ’s evett egy két fa
latot, már ollyanná lön, mintha évek óta e’ csa
ládhoz tartoznék; neki vetkőzött, vígan beszélge
tett velők :s végre a’ vigyaztalan azt is kimondó : 
honnét jövünk, hova szándékozunk’s a’mi legtöbb, 
hogy Francziák vagyunk. Képzelje valaki most 
helyzetünket! Sötét éjszakán, eskütt ellenség’ ha
talmában , távol minden emberi segélytől; — csak 
gondolni is rettenetes! És hogy semmi el ne ma
radjon , a’ mi romlásunkat bizonyossá tegye , még 
gazdagot is kelle játszanunk; inert utitársom azt 
igére' e’ gyanús embereknek, hogy vendégszerető 
szivességöket gazdagon fogja megjutalmazni , ’s 
katona-zsákjára (AíantelsackJ, mint hol kincsei rej
teznek , tévé őket figyelmesekké. Ok méltán azt 
gondolhaták, hogy a’ korona’ gyémántjait hor
dozzuk magunkkal; pedig azon nagy kincs, mel- 
lyet ifjutársom’ katonazsákja rejtett, nem volt e- 
gyéb , néhány — szerelmes levélnél.

Vendéglőink vacsora után elválának tőlünk; 
ők alul feküttek, mi pedig ott, a’ hol vacsorálánk ’s 
ide egy hét vagy nyolez lábayi magas lábtón kelle 
fölmenni — ’s így mászkálánk — teli hordókon ke
resztül ágyunkba , melly inkább fészekhez mint 
ágyhoz hasonlíta. Utitársom gond nélkül éidelé 
az éjszaka’ kényelmeit, fejét katonazsákjára hajtó 
’s csakhamar elszunyadt. Ámde én eltökéle'm ma
gamban, hogy ébren leszek ’s ébren várom-be a’ 
fenyegető veszélyt. Mindazáltal az éjszaka majd
nem egészen csöndesen ’s ártalom nélkül folyt-le; 
’s már magam is — mit sem gyanítva többé — nyug
vásra készülék , midőn egyszerre hajnaltájon gaz
dánk’ ’s gazdasszonyunk’ hangos beszédét alulról 
felhallom. Fülemet csakhamar a’ padiás-hasadékhoz 
fektetém ’s a’ gazdának e’ szavait hallóm értelme
sen : ..Jól van, jól! majd meglássuk! Hát csak 
ugyan megöljük mind a’ kettőt?“ — „K étségkí
vül!“ feleié az asszony ; ’s erre viszont csöndesség 
lön. — Miként irjam-le akkori érzésimet ? lélek- 
zetem el-elakadt. Egek, ha rá gondolok! Mind
ketten majd egészen fegyver nélkül valónk, — el-
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lenünk pedig tíz , tizenöt fegyveres. Utitársom, kit 
az erdők közti hosszú kóborlás megviselt, legmé
lyebb álomba feküvék; őt nevéről szólitni, költe
ni, fellármázni nem merém. A’ megszökés sem volt 
lehetséges; a’ nemigen magas ablakról leugorbat- 
tani volna ugyan , de kivül az ablak alatt két zö
mök komondor ugatott. Ah! képzelje csak valaki 
iszonyú sorsomat! — Egy óranegyed múlva — inel- 
lyet én féltemben századnak képzelék — valakit 
jőni hallok; ’s im az ajtó-hasítékon által egy öreg 
embert látok-meg, ki egyik kezében lámpát, má
sikban egy irtóztató nagy kést tart. Ez jött e lő l’s 
utána a’ feleség, én pedig ajtó mellé buvám. A’ 
férfi megnyitja az ajtót, de mielőtt belép, leteszi 
a’ lámpát, mellyet azután az asszony vesz kezébe 
’s tenyerével csaknem egészen betakarja, férjéhez 
un így szólván: „Csak lassan, lassan járj I“ A’ férj 
itt lábtóra lépett, a’ kést fogai közé szórttá, fel
mászott ’s egyenesen azon ágynak ment, melly- 
hen szegény fiatal társom meztelen nyakkal kinyuj- 
tózva fekütt; felérvén r egyik kezével megfogja a’ 
kést, a’ másikkal pedig — Egek! — egysünkét, 
melly feje fölött a’ fedélfán függött - levágott egy 
jó nagy darabot ’s azzal ismét békével elmentek 
az ajtót bezárák , a’ lámpavilág eltűnt, ’s én gon
dolatimmal egyedül maradtam. — Mintán egészen 
megiiradt, kiáltozva jött-fel hozzánk az egész csa
lád — bennünket költeni. Jó reggelivel kinálának- 
meg, mellyhez két kappan is tartozott. ’S midőn 
a’ kappanokat látóm, akkor értéin csak , mit jelen
tének e’ rettentő szavak: „H á t e s a k u g y a n 
m e g ö l j ü k  mi n d  a’ k e t t ő t ? “ —

Bodies István, Dömölkön.

„ P É N Z  ÉS D I C S Ő S É G ’ M E G V E T É S É R Ő L "  
irt könyvem mellett ajánlólevél a’ kiadóhoz :

Édes Kiadó ur! — Ezen czím alatt irtani egy 
könyvet, mellyet jövő század’ végivel — ha élek 
— minden bizonnyal közre bocsájtok. Foglalnia 
ennek, mint az ide rekesztett kéziratból kitetszik, 
mindenféle, a’ mi csak szem, száj ’s fül elé kerül
het e’ világon; bőven szólok mindenről, csak ar
ról keveset, vagy semmit, a’ mit czímlapja igér. — 
Nem allhatám-meg, hogy költői szellememnek né- 
melly fölségesb tárgyaknál szabad röptét ne enged
jek , azért van prózám versekkel keverve. Különö
sem ajánlom gyönyörű ódámat ,,a’ világról“, mel
lyet válogatott rimek ’s pontos verselés igen igém 
díszesítnek ; — imhol kezdete:

Minekutánna már a’ világra jöttünk —
Szükség tehát, hogy ott éljünk és nevessünk!

Ezt ’s még néhányat szebb dalaim közül tán 
jó lenne valaniellyik újságban előre közleni, hogy 
annál nagyobb hire futamodjék könyvemnek? — 
Falubeli híres hangászunk Miska ajánlkozott, hogy 
bor-dalomat hangjegyekre tesz i; ez a’ haza’ nagy 
díszére válik! — Oh a’ boldog éjszaka, mellyben 
e’ bordalt költőm! — ugrálnom kell örömemben, 
ha elevenen rá emlékezem! — áldás , ezer áldás
jószivű pinezés uramnak érette! — Oh! — Mint
hogy borra jött a’ sző, kérem édes Kiadó ur! — 
hiszen Kegyed’ kazein úgyis sok apró ’s még apróbb 
értekezések fordulnak meg, — nem olvasott vala
mit a’ról, midőn Orpheus bortól hevülten lantot 
ragadott ’s nagy tánczmulatság lón az állatok, nö
vények, sőt szirtek között is , — valljon a’ hím 
és nőstény szőlőtőke párosán tánczoltak-e? vagy 
csak magányosan állott-ki egy karcsú lugas ’s a’ 
többi körülaliva bámuló, szinte mint nálunk a’ 
magyart-járó ifjút? — Ezt tudnom egy készítendő 
tudományos értekezésre régi tánczmódrul“ igen 
hasznos lenne. — Kérem édes Kiadó ur! ne saj
náljon minél előbb jelentést bocsájtani, hogy a’ 
könyv már sajtó alatt van, nem sokára hirdethet
jük majd, hogy még csak az aczél-metszések hi
báznak (a ’ mi iránt már egy jókezü esztergályos
sal értekeztem}. — — Illyés ártatlan félreértések 
által azon hasznunk lesz, hogy az előfizetési árt 
Ötször hatszor is bészedhetjük könyvem’ megjelené
séig. — Rekesztem levelemet e’ kéréssel: könyvem’ 
nyomtatására ne sajnáljon minél szebb papirost ’s 
betűket választani ’s nevem mellé — grandibus 
l i t t e r — praedicatumomat ’s minden volt és vár
ható hivatalom’, kiadott és kiadandó munkáim’ elő- 
számlálását ragasztani. — Könyvem ugyan pénz’ 
’s dicsőség’ megvetéséről szól, de e’ kis ártatlan 
hiúságot ’s pénzvágyomat elnézheti édes Kiadó ur 
kész szolgájának H a n g o l á n y i  Dö mö t ö r n e k .

U. 1. — Nem sokára elküldöm Kegyednek e- 
r e d e t i  dalaimat, mellyeket, — midőn Lázi lány
asszonyba szerelmes valék, — németből f o r d í 
tó t t  a m-

S Z E R E N C S É S  ANÁGRA. MMA.
Soha sem vala szerencsés!) betüforgatás, mint 

az, melly Pilátusnak Christushoz intézett kérdési
ben rejtezék: Q u i d  e s t  v e r i t a s ?  ez a* kér
dés. A’ felelet a’ betűk ezen- általtételében állott : 
E s t  v i r ,  qui  ad es t .

R E J T E T T  S Z Ó ,
Ha kettős fejét elveted,

Vigyázand a’ két lába;
De szemeit vesztve nem jó 

Szenvedni a’ hazába’. —
Egy nagy szent vitézi név e1 
Fejét lábává is téve.

Az egésznek négy jegye 
Honunkban egy vármegye.

Egerből.
A’ lÖOdik számbeli rejtettszó: S z á r c s a .

S/«rkezteti H e 1 me c z y. — Nyomtatja L a n  de r e r -
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E M L É K Ű  A’ B A R Á T S Á G N A K .
(O cl. 28kán 1833.)

Mint villám ha keresztül 
A* homályokon repül,

Az éjjelnek sötétségén 
Dörgő pompával hirdetvén:

Hogy e’ fény —
A’ mennyekből jövevény;

‘S mint a’ dalnok, éneke’
■— Erzsimének remeke —

Szavainak báj-hangjával 
Keblet szivet von magával,

Es a’ dal
A’ lélekkel el nem hal:

Egy korom’ bus homályain,
— A’ barátság’ hő szárnyain,
Tünik-fel édes emléked,
Es fényként imádlak téged,
Melly a’ jövendőn keresztül 
Vélem egyesülve repül —

Bár e’ fény
Hideg sírból jövevény.

Egy neved is remek lantként 
Teremtsen keblemben reményt,
Reményt, melly — mint a’ báj-ének —
Öröklő — szivem keljének,

Es a’ dal
A’ lélekkel el nem hal 1 ! —

Gyula .V. Bányáról.

A’ DENA1IAJÓZÁS’ AKADÁLYAI BELGRÁDON ALEL/ 
(Vége.)

Nem említem a’ vésszel-teljes Kazán’ kavargó 
habjait, hol 240 ölrül 8T°re szoriíl-össze büszke 
folyónk, mérgesen csapkodván Kazán’ szikláit. El
mellőzöm a' rakásra torlongó jegekkel, századok’ 
folytában küzdő K ál ni k o t  (Kazán’ torkánál a’ 
Duna' közepebői fölemelkedő szikla}, el ! mert ám
bár f. évi October hónap’ elején is egy szerviai 
hajót zűzott-Össze; a’ vigyázó kormányosnak nem 
veszedelmes, ’s könnyű kikerülni, ha felül rajta 
300 öllel mellőzi a’ neki rohanó viz’ sebjet ’s bátor 
titat enged a’ kazáni szoros , bár 28 ölnyi mély
ségé tornyokat temethetne is e l , ’s a’ fellengző 
sas lakta Sterbecz 364 ölnyi magasságból meg
vetve tekint a’ talpánál elhaladó vizalkotmányra.

De majdmajd következik a’ Muselmánok’ náluknál is 
zordonabb D e m i r  K a p i j a .  (Vas kapu). De mig 
ezt leírnám , figyelmedet a’ Traján’ sok századon 
keresztül győzödelnieskedő táblájára fordítom. Ez 
Ogradéna nevű falun feliiI egy szerviai sziklába 
van beszerkesztve ’s az ozmánoknak, minden be- 
eses emléket elpusztitni kívánó iparjok’ daczára 
is tisztán látszanak rajta ezen betűk : IMP. CAESAR 
Dl VI NERVAK F NERVA TRAJAN ES GERM. PONT. 
. . XIMUS. Már a’ Maximusnak két első betűje, ’s a’ 
többi, meilyeknek még alul kell vala állani, a’ Tö
rökök’ karczolásai’s alárakott tűz’ füstje miatt lát
hat lan; e’ tábla alatt még látható, Trajánnak szik
lába vésett,  útja. — Ide félóra-járás O Orsóvá, 
szintannyi e'hez a’ kontyos kopaszokat uraló Uj- 
Orsova, német kéz’ munkája ’s parancsolólag ül 
a’ Duna’ közepén. De jegyezd-meg , hogy itt már 
a’ Duna’ egyik partja sem függ egészen parancsunk
tól , hanem a’ Cserna’ vizétől a’ Woditza-malomi 
(Woditzaer Mühle) őrházig — hajói emlékezem — 
közös a’ hatalom kopasz szomszédinkkal. Itt kez
dődik Oláhország, itt egyszersmind veszélyt szülő 
végső része Dunánknak. Már Uj-Orsován alul 880 
öllel a’ hánykodó Dunarész, G o r n y a  B e l e g a  
neve, vigyázóvá latszik tenni a’ hajóst, ’s mintha 
a’ természet fájlalná a’ bőszmerész halandókat, 
ezen alul 290 öllel ismét inteni látszik azokat, 
midőn a’ Gornya-Belegához hasonló D o l n y a  Be-  
l e g á t  alkotta. Ezen két hely az, mellynél a’ ha
jót jó útba kell vinni, másképen Charon’ csolnak- 
jává lesz. Itt már a’ vad moraj erősen megragadja 
a’ fület ’s a’ Demir Kapi’ borzasztó tekintete káp
ráztatja a’ szemet. — A’ rohanó hajó legelőbb a’ 
R o s z b o j n i k  w e l i k i  ’s G o l u b á c s k a  m a l i ,  
egymástól 60 ölnyire álló,  sziklák közt csúszik 
bukdosva keresztül ’s még alig biczékelt 140 ölet, 
már a’ R o s z b o j n i k  m a l i  ’s G o l u b á c s k a  
w e l i k i  szirtek állják útját, ’s ha nem árthatnak, 
a’ rajtok alul 130 ölre eső Kr a lj  óvá  ez és M e d- 
z e a ,  vagy az ezeken szinte annyi öllel alul ülő 
C z i f u e z k i  K a m e n r a  (mind kiülő sziklák a’ 
Dunában) számolnak, mintha tudnák, hogy a’ csak
nem 700 öles Dunát több lappangó társaik elfog
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lalván, csak ezen sziklák engednek fenyegetve ált- 
haladást. Borzad a’ haj, a’ homlok verítéket áraszt 
’s az emberi ajakon minden szó odahal, mig e’ 
szirtek hátramaradnak. Az ordító moraj, a’ du- 
longó hullámok ’s a’ beszakadt mélységek csaknem 
foghatólag mutatják az ordas kaszást rémtáborá
val. Áldás a’ szárnyas időnek! Egy perez mind
ezeket eltünteti. Itt édes Lajcsim ! le ugyan megy, 
de fel egy hajó sem ; a’ szerviai részen felejtett 
a’ természet egy 10 ölnyi széles, a’ veszélytől nem 
egészen meddő utat, de nagy apálykor csekély vi
ze miatt járhatatlant. Itt egy Sib nevű bolgár falu 
fekszik, mellette a’ Duna’ partján húzott kő-tölté
sek hajózható csatornát bizonyitnak most is, de a’ 
múlandóság’ vasvesszeje által dugába döntött et. Sí
ben alul 4  ̂ mérfölddel állott hajdan a' i\. Traján’ 
roppant hidja, mint remekműve az ó világnak ; 10 öl 
általméretü óriási oszlopi közül 13 már annyi szá
zad óta küzd Neptun’ hatalmával. Nem láthatók, 
mert a’ jégtorló isten’ ereje derékba szaggatá-el 
őket, hihetőleg volt.több társikat pedig tövestől 
sodrotta-el. — Itt már csöndes a’ feljebb olly 
zord Iszter, ezen alul a’ Muselmánok’ vitorlás hajói
kat bosszulatlan tolja Aeol Neptunnak szembe; ettől- 
fogva mondhatja Érd. Hiradótok a’ Dunát Konstán- 
tinápolyig bátorságosan hajózhatónak. — De aka
ratom ellen majd hosszas is voltam, egyébiránt 
jövő tavasszal aligha ismét meg nem tekintem Du
nánk’ alsó részét , akkor ha kedvedre lesz , mellé- 
kivel ösmértet-meg szerető bátyád

Odönf\ij .

K Ó T S 1  P A T K Ó  J Á N O S ’ I S M E R T E T É S E .

N e m  e g y  v ir á g  n y í l i k ,  h o g y  nem  lá tjá k  s o h a .
’S  p u sz tá b a n  k é n y te le n  so r v a d n i s z é p s é g e .

Edvi Illyés Tál.
Egy férfiút kivánok a’ Társalkodó’ t. olvasói

val e’ sorokban megismértetni, ki művészi korá
ban mind a’ két magyar hon előtt eléggé ismere
tes lehetett ugyan, de a’ mostan élők közül már 
kevesen fognak róla emlékezni: valamint én sem 
emlékezém, inig őt Czelesztin , jelesb színészink’ 
egyikének néhány lapnyi kisded alkalmi munkája 
( nyomt. Kolozsvárott 1830} velem meg nem ismér- 
teté. Reményiem, nem lesz helytelen a’ közönsé- 
gcsb folyamatu Társalkodóban az ottani föstés’ ki
vonatát ismételni most, midőn a’ színészet tisz
tább szempontból szemléltetik; melly közlemény 
bizonyságul szolgálhat arra, hogy egvediil min-

magunk vagyunk okai annak, hogy szinészetünK 
eddig ’s még korábban ki nem fejlett: ámbár arra 
megkivántató idomú személyek már találkoztak. 
Egyszersmind abból, hogy ismeri: mi tulajdonok
kal kell bírnia egy igazi színművésznek ’s érti 
szép hivatása’ méltóságát: ismerhetni Czelesztint, 
az említendő színművész’ méltó ’s jeles tehetségű 
tanítványát; kinek szavait e’ következőkben is
métlem :

Kótsi Patkó János 177lben Derecskén Bihar 
vármegyében született. Tudományát a’ kolozsvári 
reform, collegiumban szerzé. Rövid katonai pályá
ja után 1792ben több nemes ifjúval kezet fogván, 
alkotó az erdélyi szinész társaságot; ’s az első 
magyar szót játékszínen ő mondá-ki decemb. 17kén 
„Köleséri vagy az Ellenkezés” czimü eredeti da
rabban. így indult - meg a’ magyar színészet, pél
dány, másolat, utánozás nélkül; ’s eredetisége 
annyira vivé,  hogy az 1794ki országgyűlés azt 
pártfogására méltatná. Itt Kótsi már maga helyén 
volt; ’s általlátván a’ színészi élet’ fontosságát, 
azt azon szempontból nézte, mellyből nézni kell. 
Hazája’ ’s nemzete’ virágzását, ízlésbeli csinoso- 
dást, érzés’ *s anyanyelvűnk’ nemesítését vévé a’ 
színészet’ czéljaul. Ebreszté törekvő lelkét Róma’ 
fényes ideje; latta hogy Roscius Cicero’ barátja 
volt; látta a’ közelebbi századokban Garrick’ holt
testét a’ westmiinsteri fejdelmi sírboltba tétetni : 
mit nem képzelt, mit nem várt ő is pályáján? — 
E’ szerint felébredt lelke hozzá fogott legelébb is 
magát valódilag képezni’s kiművelni; olvasni kez- 
dé a’ műveltebb német írók’ józan bírálatit: majd 
a’ franczia , később a' görög ’s angol nyelvek’ ta
nulását vette czéljaul. A’ mi csak czélirányos volt, 
u. m. festés, rajzolás, musika: mindezekben an
nyira emelé magát, a’ mennyi csak megkivánta- 
tik , hogy egy színjátszó a’ messze ’s magas czélt 
elérhesse, vagy legalább a’hoz közelítsen. Tudta 
ő , hogy olvasni kell a’ színjátszónak, mert az ő 
kezében vannak a’ nemzetek'történetei’s szokásai: 
ő töri-fel a’ halál’ zárait az Augustusok’, Nérók’. 
Cannliusok’, Hunyadiak’ ’s Zrínyiek’ sirboltjárul; 
’s ezeket maga személyében a’ későbbi utók’ elibe 
állítja. Nehogy tehát egy Camillust összezavarjon 
egy csapszékben hadarászó tizedessel — a’ mint 
Shakspeare mondja — festeni ’s rajzolni kell tud
nia, hogy mint Prometheus, képes legyen minden 
helyes situatíót ’s testállást híven megadni: ne
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hogy egy Hunyadi’ magas homlokáról lefénylő 
csöndes nagyság’s hős tekintet, a’ tudatlan ’s kon
tár színjátszó által összezavartassék egy durva , 
sajgó közkatonáéval; inusikát kell tudnia, hogy 
az érzés szelídüljön ’s könnyen hozzá simuljon a’ 
sokfele történetekhez. A’ másikának nagy befo
lyása leven az érzésre , ennélfogvást a’ színjátszó 
könnyebben emelheti érzésit oda , hogy midőn egy 
\  irginia a’ buja ember’ vad indulatja elől az atyai 
késbe szalad, az atya könyhullatva ejtse hozzá bu- 
csű-szavait: mert nincs rútabb, minta’ megfásult 
érzésű színjátszó. Ezen utón tehát, u. m. tudomá
nyos kifejlődése’ e's érzései nemesbőlese’ utján is. 
végre csak a’ természetben ’s annak psychologiai 
isméretében találta Kótsi legnagyobb iskoláját ’s 
a’ színészet’ ’s színjátszó’ előléphetésének alapját.
— Való ugyan, hogy e’ nehéz czél’ elérésire, igaz 
hajlandóságból ‘s rendeltetésből színészekké lett,  
hibátlan természetű, jó érzésű, ép testű ’s lelkű 
emberek kívántainak, miilyen Kótsi volt: azon
ban az említett eszközök közül, mint festés-, raj
zolás- 's musika-ismérettel, ha nem bírna is a' lel
kes és született színjátszó , sokat kipótolhat ezek
ből eleven képzelőereje ál tal , melly őt a’ környül- 
irténybe belégondollatja ’s mintegy beléteszi; ’s 
igy magát úgy szólván mindenütt hon találja. Ezen 
utón is ment ’s mehet előre a’ színjátszó.

Ennyire jutván Kótsi pályáján, emelni akará 
az egészet is. Iskolákat tart vala a’ társaságokkal ; 
azerőködést ’s feszességet (beszédbelit \s állásbelit) 
legrútabb hibának tartván a’ színjátszóban, az egy
szerű természetiséget ’s őszinteséget tanította: ő 
fejtette-ki a’ declamatiónak azon kényes pontját,
— melly ellen leginkább vét a’ színjátszó — hogy 
a’ periódus az accentusnak mindenkor alája legyen 
rendelve. Iskolájának foganatját örömmel látta a* 
haza, több akkori nevezetes remek színjátszóban, 
különösen Kótsi’ szép lelkű ’s jeles elméjű hitvesé
ben, Fejér Rozáliában, kit mind tiszta énekére, 
mind helyes játékára nézve egy színésznő se múlt 
félj ül. Ott állott Kótsi’ idejében a’ színészet, clas- 
sicitására ’s műveltségére nézvést, hova magyar 
társaság még nem jutott. Ön eredetisége által is 
megérdemlő Kótsi a’ művészi nevet: ő nem után- 
zott , nem másolt senkit; ’s azért lön pályáján 
nagy és halhatatlan.

Kótsi testére közép termetű lévén ‘s jól al
kotva, arczvonásiból komolyság, tekintet ’s való

diság sugárzók; társalkodási módja nemes, igaz, 
szemérmes és csendes; emberbecsülés legnagyobb 
maximája, ’s hogy úgy tegyem ki, gravis tonusu 
mindazokban, mik egy pallérozott ember’ köréhez 
tartoznak; játéka annyira természetes, hogy felő
le , mint Brockman első rangú német hires színját
szóról, el lehete mondani, hogyja’ nézőnek, ki a’ 
művészetet nem természetiségben kérésé, eleinte 
alig tetszett; actiói nemesek és ízesítve; mimiká
jában a’ felvett személynek charakterét, mint phi- 
diasi metszésekben, egészen kinyomva ’s előtün
tetve látá a’ néző’ lelke; arczvonalmai, szeme, 
egész arczulatja, annyira hatalmában volt, mint 
Raphael’ kezében a’ festői ecset. Ifjabb éviben az 
ifjú hős szerelmeseket játszá , elvegyítve néha a’ 
nagyobb charakteru öreg hősökkel; különösen tu
lajdon szerepei valának az ,,Embergyülölő — Ham
let — II. Fridrik — Mólai Jakab — Yaltron gróf 
— Slenszheim generál — Galotti Emíliában Odo- 
ardo.“ Ezekben ’s több ezekhez hasonlókban, maga 
által egyedül, igy lett ő a’ művészi nevet igazán 
megérdemlő eredeti classicus színjátszó, természeti 
rendeltetése ’s elmebéli tehetsége után.

A’ játékszín’ bizonytalan ’s viszás sorsa végre 
szép czéljának ellenszegült; aJ nemes elszántságu 
lelkes és tanult hazafi színjátszók gyérülni kezdő
nek: látta ő jókor, hogy a’ nem régen ültetett 
szép oltvány segéd ’s védkarok nélkül veszésnek in
dul , mielőtt megérésre jutna ; mert ha szinte egybe 
van is kötve, mint minden állapot, az élelem’ mód
jával e’ pálya is , csakugyan legnagyobb ösztöne a’ 
színjátszónak a’ játékszín’ gyakorlása. Ha nincs 
ösztön, nincs a’ mi ragadja, ébressze, utoljára 
kialszik a’ lélek ’s teremtő képzelődés belőle. — 
Látta ő, hogy a’ század’ szellemének szárnyai még 
nehezek repülni ég felé ; haza ment tehát szántóföld
jei mellé a’ művész ’s csak távúiról nézte ’s erezte, 
hogy a’ játékszín kereskedés’ kenyérkeresés’ iskola
kóborok ’s egyebek’ menekhelyévé Ion ; nem volt 
többé, ki ellenálljon a’ gyülevészeknek, mindenki 
szabadon gázolt a’ fönhelyen, ’s hadarászott a'nél
kül hogy tudná ’s megfoghatná a’játékszín’ magas 
czélját: elég volt nekik, ha tapsolt a’ nép, mint 
rég az amphitheatrumon a’ malacz’ erőtetett visi- 
tásinak. Azon kevés érdemes színjátszó , kik meg 
Kótsi’ tanítványai ’s társai valának, már eile 1 
nem állhatott a’ harapodzó lángoknak , mellyeket 
senki sem oltott. Hdgr.
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Sajnálkozás közönséges sorsa az embernek. 
Nincs boldog, nincs szerencsés, kiről egy „sajna- 
lom“ot nem mondhatnánk: — fanyar tekintettel 
ugyan az irigy, szánakodó arcczal a’ jószivü. — 
„Sajnálom, — mondja a* kiadó a' költőhez, — 
hogy az urnák munkáit föl nem vállalhatom.“ — 
„Nagyon sajnálom, — feleli a’ reményében csa
latkozott költő akadozva — bogy az urnák mun
káimmal nem kedveskedhetem.“ — „Sajnálom — 
szól az adós hitelezőjéhez — bogy az urnák ismét 
alkalmatlankodom, kérném ....“ — „Sajnálom,— 
vág szavába hirtelen az uzsorás, — bogy nem 
szolgálhatok’“ — Mindenütt a’ „sajnálom“, pedig 
látod tisztelt olvasóin! hogy a’ föntebbi sajnalko- 
zók közül jobban illenék egyiknek vagy másiknak 
szájába a' „hazudom“ szó,  gyakran mindkettőnek 
is; de e z — nem olly tisztességes! — — Olly köz
napi szó ma a’ s a j n á l o m ,  hogy eléggé nem csu 
dálkozhatom: miért nem neveztek még eddig az 
angolok valamelly uj föltalált szigetet ,,s a j n á- 
1 o m“szigetnek. — Hányszor nem szolgál e’ szó 
mindenkinek közülünk bátor sziget gyanánt, hová 
— mi beszédben fölakadni vélők, vagy valamelly 
veszélyt sejrők — biztosan kiköthetünk? — Javas
lom édes olvasóm , ha pénzt kérsz kölcsön valaki
től, a’ s a j n á l o m  szót hagyd-ki egészen leveled
ből; — voltam egy úri háznál, hová épen akkor 
hozott-bé levelet az inas, — a’ nagyságos asszony
fölbontja ’s olvasni kezdi: „Sajnálom — -------“ —
„elég, elég! — harsog ránczos homlokkal a’férj — 
tudom mit akar , — nem adhatok“ — ’s a’ levél 
ol\asatlanul széttépetett. —

Némelly nem mindennapi sajnálkozásokat ösz- 
szeszedék gyönyörködtetésedre tisztelt olvasó ; ’s 
örülök, ha az időt olvasásuk után nem fogod saj
nálni tőlök. Némellyeket, mondom, mert ha mind 
összeszedném, olly nagy könyv kerekednék, melly- 
nek élőbeszédében rnagam is biztosan elmondhat
nám , mit némelly irók egy pár hónap alatt össze
irt munkáikról : „tíz esztendeje, hogy éjjel nappal 
fáradhatlan szorgalommal dolgozom e’ nagy hasznú 
könyvön.“ — S a j n á l o m ,  hogy illyeknek is csak 
annyit hisznek, mint azoknak, kik csupán barát- 
jaik’ javaslatára — mint ők mondogatni szokták 
— szánják-el magokat, hogy dicső munkáikat a’ 
világgal közöljék. En e’ bohóságokat — ’s tán ezt

azokétól nem igen különböző dicsvágyból mon
dom — in p r o mp t u  szedém össze. S a j n á l o m ,  
ha nem hiszesz szavaimnak.

S a j n á l j u k  t e h á t  k ö z ö n s é g e s e n :

A’ molyt, melly semmi jót alkotni nem tud
ván,  csak a’ kész jónak rontásán munkálkodik: 
eszi könyveinket. — A’ baglyot, melly világosban 
nem látván, örökös éjfélben tapogatódzik, ’s még
is teli torokkal huhogja: „utánam. — A’ rá
kot,  melly gyorsabban — ’s tán gyakrabban — 
megy hátra, mint előre. — A’ rósz írónak tollát 
’s körmeit, mellyek folyvást koptatásban vannak.
— A’ rókát, mellyet szőre első tekintetre elárul.
— A’ méhet, melly szorgalommal gyűjti mézét *s 
az emberek megfosztják tőle. — A’ macskái, melly 
minél inkább végzi kötelességét, annál kevésbé kap 
enni. —- Az egeret, melly mindennapi kevés élel
mét keresvén, tőrbe esik. — A’ szamarat, mellyet
— ha hallgat is — elárulnak nagy fülei. — A’ fér
fit, kinek vállaira csak akkor simulnak nője’ kar
jai,  ha a’ kis öl-eb künrekesztetett. — A’ szép 
szunyt, kinek kevesebb szabadságot enged férje,  
mint canári madarának. — Tudományok’ minden 
nemében a’ jó Írókat , kiknek gyűjtött kincseiket 
némelly firkáló lidércz gyanánt használja. — A’ 
pávát, melly ékes toliakban ragyog; de ha szavát 
hallatja, elriaszt bennünket. — A’ sorsot, mellyet 
gyakran olly igaztalanul káromolnak az emberek. — 
A’ jó szót, jó szívet, mellyet olly gyakran híjá
ban használunk. — A’ szomorujátékot, melly ne
mes tettekre buzdítana bennünket; azonban míg ha
za megyünk, tartalmát feledjük. — A’ vígjátékot, 
melly feletti nevetésben görcsöket kapunk. — A’ 
szép természetet, mellyről gyönyörűen Írunk setét 
szobában, fűtött kemencze mellett. — Az irótollat, 
mellyel irni de törleni is lehet. — A’ tormaférget, 
inelly keserű nedvét legédesbnek képzeli.— A’Da- 
naidákat, kik rostával vizet nierítnek. — A’ bá
rányt, mellynek szarva nem lévén, minden állattól 
szabadon ökleltetik 's a’ t. ’s a’ t.

Hazucha.

R E J T E T T S Z Ó .
A z egész k e n y e r e d ’ o tt  künn  le ta k a r ja  ;
K ét r é g e  c sű r ö d b e  b eh o rd ja  ’s t ip o r ja .

Kálmán Júztef.

A ’ lO ld ik  sz á m b e li  r e j te tt sz ó  : G y ő r .

iszsrkezteti He 1 ni e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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E M L É K E K .
KISFALUDY KÁ ROLYIA K.

Mint as nyári meleg, lángoltál égve hazádért;
Most hideg éjbe borult hant fedi hűlt kebeled’.

Dalt zengtél, egekig ragadád hangoddal az érzést; —
Most fagy ül ajkaidon ’s hallgat az aetheri hang.

Ámde tüzedtül ezer szív nyert tüzet, így ezer oltár’
Szent lobogása között csillog az égre neved ; —

’S lantod’ ezüst húrján bár csönd lebeg: egykori bájos 
Éneked a’ maradék’ éveit ált-zenegi!

KAZINCZY FERENCESEK.

Látnok! szenvedtél, zivatarral küzdve derítéd 
A’ hon’ egét, *s magadat sujta-le a’ zivatar.

„Légyen! — mondád — a’ Haza éljen! vcsszek-el én bár, 
Múló förgeteg ez, ’s a’ haza’ fénye örök!“ —

Most nyugszol, csillag-koszorú fed olimpusz’ egében, 
Általad a’ haza él — ’s él örökítni neved'!!!

.v ; ,B  vj Cs. Ormós László. S. Falakról.

A* B A J O R O R S Z Á G I  J AVÍ TÓ - I N T É Z E T .  
Kiknek nem vala ’s talán nem is lesz alkal

mak , a’ Bajorföldet — e’ müveit sze'p országot — 
látniok, azokra ne'zve nem lehet érdektelen, ha ba
jorországi utazásomból itt ne'melly jegyzeteket 
közlök. — 1831 august, ho'napban Bajorországba 
utazván, ennek fővárosában Münchenben 6 hétig 
mulattam; a’ város’ egyéb hasznos gyűjteményei’s 
intézeti közt niegtekintém a’ j a v í t ó - i n t é z e t e t  
is. Ezen országos, közhasznú intézet München’ 
A u nevű külvárosában fekszik, £ órányira a’ bel
várostól. Az intézet’ igazgatója báró Wefeld, ki 
több évig a’ bajor lovas-seregnél mint ezredes-ka
pitány, hazája ’s királyának hű szolgálatokat te
vén , végre nyugalomba lépett ’s e’ hivatalt nyé
lé. — Midőn a’ 2 emeletü épülethez juték, tuda- 
kozáin a’ rendes katona-őrtül: kinél jelentsem ma
gam’ mint külhoni, hogy ez intézetet megláthas
sam?; az őr engem egész becsülettel a’ házmester
hez utasíta, ki is tüstént a’ bárónál mint intézel’ 
igazgatójánál bejelentett. A’ báró személyes ve
zetőm leve, az épületben mindenhova elvitt ’s min
denről , mit ez intézet felől tudnom szükségesnek 
vélt, felvilágosítást ada. O két pandúrt vagy por
kolábot vön maga m ellé, kik szintúgy rabok, csak 
hogy kardot hordoznak ’s a’ rájok bizott rabtár

saik’ termeitől egy csomókulcsot viselnek oldalu
kon : ezek mindenhova előre siettek ’s a’ szobák’ 
ajtajit kinyiták. Kötelességük: a’ belső rendre 
’s csöndességre felvigyázni, továbbá a’ báró’ enge- 
delméből a’ látni kívánóknak az intézetet megmu
tatni. Mint a’ báró mondotta: neki segítségül ‘s 
a’ belső rend’ és csöndesség’ fentartására 20 illy 
porkolábja van , ezenkívül személyes bátorságára 
még rendes katonaság is, kik a’ tornáczokon kívül 
’s belől mindenre gondosan vigyáznak-fel. Külö
nös figyelmet gerjeszte bennem e’ helyütt jártom- 
ban két rettentő eb, mellyek mint szorgalmas felvi
gyázók ’s hiv őr-állatok a’ báró’ oldala mellől so
ha sem távoztak, ’s a’ báró beszélő, hogy ő e’ku
tyák nélkül a’ rabok’ termibe soha sem lép.

Először is azon szobába vagy inkább műhelybe 
léptünk-be, hol öszvesen 30 szabó dolgozott. Meg
jegyzésre méltó, hogy ezen intézetben a’ rabok 
láncz nélkül, szabadon járnak fei ’s alá; továbbá: 
ha a’ rab valami újabb csínyt vagy rendetlenséget 
követ-el, bottal büntetni nem szabad, hanem kop
lalás által fenyittetik-ineg. Yégre azok, kik mester
ségüket már tökéletesebben értik, vagy talán már 
remekeltek is , azonban rósz tetteik miatt ide 
kárhoztatvák, a’ többinek kiosztják a’ munkát *s 
felvigyáznak, hogy mindenik a’ neki rendelt mun
kát jól és szorgalmasan elvégezze. Ezek ruhákat 
készitnek nemcsak a’ nagy urak’ házcselédei’, ha
nem a’ szegényebb sorsú polgárok’ számára is. — 
E’ szobából bémenet nyilik a’ templomba, melly 
a’ raboskodókhoz képest elég tágas; benne egy 
csinos nagy oltár, közönséges nagyságú papi szó
szék ’s mintegy 30 hosszú padszék van. E’ tem
plom ’s az egész épület hajdan a’ Pál-szerzeteseké 
volt ’s 1623ban jőve létre, bolthajtásra épült, 
mellyen különféle szentek’ képei föstvék ; valamint 
a’ templom úgy a’ festvény is régi. Ide minden ün
nep- ’s vasárnapon a’ rabok tisztán felöltözve gyü- 
lekszenek, misét, predikátziót ’s vecsernyét hall
gatni. — Kijővén e’ szent helyből, beszélő a’ bá
ró, hogy e’ hasznos Intézet önkitartására ’s továb
bi gyarapodására elégséges: .,160,000 forint adós
ságot (bajor értékben, forintját 50 pengő kr-ral
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számítván) már kifizettünk — úgymond a’ báró ur 
— ezenfelül még 100,000 fr. tőkepénzünk is van ; 
továbbá az Intézet körül szükséges költségeket ma
gunk tesszük, rabjainkat magunk fizetjük ’s tart
juk,  szóval: mindent saját pénzünkkel eszközlünk 
’s az uralkodó egy krajczárt sem ad.“ — Kérde
zőm , Hogy a’ bűnösek meddig veszteglenek itt ? ’s 
ő feleié, hogy azok 3 osztályra vannak felosztva, 
némellyek bizonytalan időre , mások 16 évre , né- 
mellyek pedig holtiglan. Kérdezém továbbá, hogy 
a’ gyárok ’s az ezekben dolgozó rabok mennyit ke
reshetnek évenkint? — 300—400.000 bajor ftot — 
lön a’ válasz — ’s e* pénzsumma valóban megér
demli a’ publicum’ figyelmét. Tudakozóm a’ rabok’ 
számát is; ’s értésemre esett, hogy 1831ben sept. 
24kén, midőn szerencsém lön itt lenni, összeleg 
683 rab volt,  idevevén az asszony-személyeket is. 
F,’ rabok közül azok, kik holtiglan itt maradan
dók ’s nehéz vassal terhelvék. a’ többitől, kik sza
badon ’s vas nélkül járnak , különválasztva, föld
szinti fogtermekbe záratnak. Mindazáltal ne gon
dolja valaki, hogy mivel ezek nagy bűnösek, te
hát börtönük valami sötét lyuk; koránsem! mind
egyik börtönteremnek két nagy, vasrostélyos ab
laka van, alja veres téglával kirakva, igen tisz
tán tartatik ; nehogy pedig rósz levegő által ve
szedelmes betegség támadjon, egy illy tágos és vi
lágos börtönben csak 3 — 5 rabszemély lakik együtt- 
Mivel pedig ezek is , valamint az ideiglen idezárt 
rabok magokat eltartani ’s ruházni kötelesek : en- 
nélfog\ást, ki minő mesterséget tanult, abban ma
gát gyakorolni tartozik. Mind a’ mellett, hogy e’ 
földszinti börtöntermekben, mint feljebb említem, 
a’ tisztaságra különcs ügyelet van ’s mindennap 
azokat tisztán kiseprik ’s füstölik, a’ rabok min
den szombaton erős katonai fehigyázat alatt még 
két órát az udvaron is tölthetnek.

Ez Intézetben az igazgatón kívül ^ki egyma
ga szabad személy) vannak még más tiszt\iselők 
is; ezek csekélyebb vétkü rabok ’s őket az i<?az- 
gató ur’ segédinek tekinthetni. így vannak közülök 
adószedők, jegyzők ’s írnokok, kiknek kötelessé
gük: az eladott árukért esendő pénzt beszedni, a’ 
raboknak kiszabott fizetésiket halasztás nélkül 
minden szombaton kiadni, továbbá a’ kiadott vagy 
bevett pénzt, mint szinte azt is: ki mit "s hogyan 
dolgozott, beírni és számadásikat tisztán elkészítve 
a' hét* utóján az igazgató bárónak , vizsgálás vé

gett bemutatni. Különös még itt a’ dolgozó rabok
ra nézve azon rendelés is, hogy valamint havizsold- 
joknak fele, ruházatjokra ’s napi élelmükre fordíta 
tik: úgy másik fele a’ közös pénztárbatétetik-le; ’s 
midőn egy vagy más rab büntetése’ idejét kitöltő, 
e’ takarékpénzt minden akadály nélkül kezéhez kap
ja. így tehát — mond az igazgató ur — ki élén- 
kebb szorgalmú ’s a’ köztárba magának több pénzt 
takarít, ha kiszabadul, benne a’ polgári társaság 
jövendőre nemcsak megjobbult tagot nyer, hanem 
az mégnevesb pénzsummával is tér a’ világba visz- 
sza ’s mesterségét nem csekély előmenettel foly
tathatja. — De itt azt mondhatná valaki , hogy a’ 
mondottakat csak azokra érthetni, kik már idejő- 
vetök ’s itéltetésök előtt, azaz midőn még sza
badságban öltenek, gyakoroltak valami mesterséget; 
’s kérdés: mi történik itt az olly személyekkel, 
kik mesterséget nem tanultak? Ollyanok, kik szép 
tudományokkal foglalatoskodtak ’s a’ társas élet
ben köz vagy privat hivatalokat viseltek, itt adó
szedők, jegyzők vagy más eféle tisztviselőkké lesz
nek ; ha pedig napbitanglók, dologkerülők ’s ezek
hez hasonlók kerülnek ide, már ezeknek nem akarva 
is kell némi mesterséget megtanulni ; mert itt he
nyélni senkinek sem szabad ’s mindenki csak úgy, 
a’ mint valamelly mesterségben működik, veszi 
fáradsága’jutalmát. Innét következik természetleg, 
hogy már idős és élemült emberek is , mint p. o. 
inasok, valamelly mesterséget tanulnak ’s midőn 
innét aztán kiszabadulnak, mintegy akarat ellen 
jó mesteremberek ’s honpolgárokká válnak. Mivel 
pedig megtörténhetnék az is, hogy a’ rab, ha ter
mében magánosán dolgoznék , munkáját vagy ren
detlenül vagy sehogy se végezné: ennélfogvást a’ 
rab egyedül soha sem hagyatik, hanem mindig 25en, 
30an dolgoznak egy műhelyben. Ezen elrendelésnek 
azon haszna van, hogy előszer semmi csalásnak 
helye nincs, másodszor ’s főkép, hogy a’ szorgal
mas!) a’ tunyabbat a’ dologra mintegy serkenti ’s 
így ennek ösztönül szolgál. Herúiius János,

l u t e .  B g r r e J .
(Vége következik.)

KARÁCS ON’ Ü N N E P E  A N G L I Á B A N .
(Külföldi lapokból.)

Az Angolok a* parliarnentben ‘s börsén annyi
ra elfoglalvák a* gőz-erőmüvekkel, gőzkocsikkal, 
újságolvasással, számolással, keletindiai társasá. 
gokkal, belga *s chinai ügyekkel, hogy igen kevés
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idejük marad ünneplésre ’s egyéb vigalomra. Az 
esztendő’ , hőnap’ és hét’ mindegyik napjának meg 
van az ó saját komoly foglalatossága ’s a’ vasárnap 
inkább ájtatoskodás mintsem kinyugvásul szolgál. 
Anglia az ő katholika egyház’ ünnepiből csupán 
négyet tartott-meg ’s ezek: Husvét, Pünkösd, Sz. 
Mihály’ napja és Karácson. E’ négy közül is csak 
az utolsót szokás országszerte megüllni ’s e’ nap 
van némikép vidorabb mulatságoknak ’s összegyű
léseknek szánva. A’ karácsoni ünnepek csaknem 
12 napig tartanak, azaz Vizkeresztig; de azért az 
úgynevezett ünnep még is csak három, úgymint: 
Karácson’ napja , Ujesztendő és Vizkereszt. — A’ 
Karácson’ közelgetése Londonban ’s majd minden 
angol tartományban egy különös saját módon je- 
lenkezik. Tizennégy nappal korábban már az al
vókat egy lassú szelid musika költi-fel, melly kü
lönféle hangszerekből ered. A’ hatás igen különös. 
E’ lágy musika, melly az éj’ sircsöndében az ab
lak alatt véletlen megzendül ’s az utczákon fel ’s 
alá húzódik, alig hogy felkölté a’ szendergőket, 
már el is némul; ez által azon benyomás, mellyet 
okoz, igen határozatlan ’s a’ zengemény mintegy 
álomban hallottnak tetszik. Az angolok e’ mu- 
sikát „\vaits“nek hijjak, melly annyit tesz, mint 
esti-zene; a’ musikát vándorló hangászok teszik, 
kik Karácson után azon házoknál, hol játszottak, 
fáradságukért egy kis jutalmat gyűjtögetnek. A’ 
karácsoni ünnepnek egy másik noha kevésbé kel
lemes előkövetje , ki ezen idő-tajon magát London
ban hallatja, az úgy nevezett ,,bellman'4 'agy ha
rang-ember. E’ bellman a’ községnek egy alsóbb
rendű politzia-szolgája, ki éjjel az utczákon végig
jár ’s egy nagy, tompánhangzó harangot kongat’s 
utána éktelen torokkal holmi hitvány verseket, 
mellyek e’ szent időt tárgyazzák, brekeg. — O is 
karácson után megjelenik a’ házaknál, éjjeli dalá
nak egy nyomtatott példányával kedveskedik ’s 
imigy gyűjt borpénzt zsebébe. Megjegyzést érde
mel, hogy az angolok e’ harang-ember iránt, ki 
őket első álmukból kellemetlenül felkolompozza, 
nagyobb bőkezűséget bizonyftnak, mintsem azon 
hangászokhoz, kiknek serenádjaik olly hajlók 's 
édesek. — Illyen *s más egyéb jelek által adatik 
hírül, hogy a’ Karácson közelget; mindazáltal a’ 
házaknál is megtörténnek már a’ szükséges előkészü
letek. A’ teremeket ’s főkép a’ cselédszobákat s 
műhelyeket különféle téli-zölddel, puszpang-, bo

rostyán *s több e’féle ágakkal, mellyekkel Anglia oll.y 
igen bővelkedik, szokás diszesítni, különösen pe
dig magyalfa-lombokkal, mellyeknek fényes leve
leik ’s vörös bogyóik hosszú füzérekbe fonatnak ’s 
imigy velők a’ kandallókat és szobák’ falait kö
rül akasztják. Jelesen a’ konyhában egy iszonyú 
makkos lomb akasztatik-fel ’s mindegyik szolga
leány, kit ezen lomb alatt valamelly férfi meg
foghat, tartozik ugyanettől egy csókot elszívelni. 
Hasonló nemű diszköntöst nyernek az angol templo
mokban a’ belső mezitlen falak is ’s e’ zöld gal
lyak még Karácson után sokáig helyben maradnak.

Londonban ’s a’ tartomány ban Karácson felé 
az estveli társaságok ’s látogatások mindig sűrűb
bek lesznek; de a’ fő ünnep csak Karácson’ nap
ján veszi kezdetét. A’ família’ vagy család’ min
den mellék-ágozati összegyűlnek a’ csalad’ fejénél; 
az idegennek ritkán szabad itt megjelenni, kive
vőn talán egy két meghitt barátot, kik élet-viszo
nyaik által e’ család-vigalom’ idején egyedül ma
radnának. Szabad, fesztelen vidorság uralkodik 
e’ család-ünnepeknél, ’s ezek csupán azon napok, 
hol az angoly ama’ hideg feszes komolyságot le
veti, melly rendszerint a’ társas mulatságokra 
olly igen kellemetlen sőt kártékony befolyást 
gyakorol. Most korábban ülnek asztalhoz mint 
máskor, hogy a’ víg dőzsölés több órákig tart
son. Az asszonyok tovább maradnak asztal mel
lett, ’s ha egyszer eltávoznak, az urak is ko
rábban követik őket. Az énekek ’s dalok e’ na
pon kevésbé botránkoztatók ’s emelik vendégség 
alatt a’ köz vidámság’ szellemét. A’ toastok- ’s 
éltető poharazásokat szelídebb ’s vidorabb mondá
sok kisérik mint egyébkor, ’s gyorsabban is váltják 
egymást. Ha a’ mulatság talán komolyságra haj
lik, szabad azt akárinilly bohózat által félbe sza- 
kasztani. A’ bor, melly az angol lélek’ fölébresz
tésére olly szükséges szer, most gazdagabban öm
lik ’s vele együtt fakad az elmésség ’s játszi gon-Jx 
dolat is. — Végre a’ gyermekeket is bévezetik ’s 
ezeknek is szabad koruk’ kénye és kedve szerint 
az ünnepen részt venni, a’ nélkül, hogy az Öregek 
valamit nekik vétkül vessenek.

Itt nem lesz helyén ki\ül — az angol ’s fran- 
czia gyermekek közt némi hasonlítást tenni. Az 
angol gyermekek általán fogva inkább felelnek 
meg azon ideámnak, melly nekem egy gyermekről 
van , mintsem a’ franczia gyermekek. A’ kis fran-
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C7.ia , mihelyt hat vagy hét esztendős lesz, mar 
kis férfi; a’ kis francziáné pediglen kis dáma; 
láthatni ott a’ férfi nemből úgy nevezett kis szép- 
leiket, kis piperkőczöt, kis philosophust; a’ nő
nemből kis daczost, kis pipere-majmot, kis kaczér- 
kát,— szóval: mindent, csak gyermeket nem. Az 
angol gyermek, mig nem 13 vagy 14 esztendős, 
folyvást gyermek marad : fiatal, szeles, tudatlan 
’s ügyetlen, még legkevésbé sem oktatva és szelí
dítve; illy állapotban el nem fogúit, szabad elmé
vel éli a’ szép aranykor’ boldogságát, nem néz se 
i^en előre a’jövendőbe, se igen hátra az elmúltakba ; 
aggodalom, becsféltés, Önhittség, számlálgatás fe
jét nem bolygatja, ’s iin így egy tiszta, gondoktul 
szabad, kedvélyes életet él, azaz: a’ gyermekkor’ 
igazi paradicsomát. Egy gyermek, ki iliy módon 
14 vagy 15dik évét elérte, meghalhat, a’ nélkül, 
hogy halálát valaki sirassa; mert az legalább ma
gára nézve é lt .  — Ámde egy szegény kis teremt
mény, mellyet a’ paedagogiai meleg-ágy fejlesz- 
te ’s kora érlésre kinzott-föl, — egy gyermek, 
mellynek reményei ’s kivánati olly időre vitetnek, 
hol azzá lesz, a’ mi idejéhez képest még nem lehet; 
hol azt birandja, a’ mije még nincs: — ah! ha 
illy gyermek meghal, mielőtt azon czélt elérhető, 
mellyet neki jelöltetek, akkor van méltó ok a’ 
legkeservesb sírásra! Ti őt életére nézve megcsal
tátok ‘s annyi volt. mintha nem is született volna, 
mert meghalt, a’ nélkül hogy élt. — Ezen kite- 
rengés a’ gyermek-kor’ kedvéért történt, ’s a’ Ka
rácson maga is inkább gyermekek’ ünnepe, mint
sem a’ miénk; e’ napon térdeinket egy bölcső 
előtt hajtjuk - meg.

Karácson’ éjjelét Angliában különféle vigalom 
’s mulatság közt szokás eltölteni; ekkor a’ családok’ 
éltesb tagjai derült arcczal csevegnek, kártyáznak 
\agy nézik a’ játékot; az ifjabbak enyelegnek 
egymással, énekelnek vagy tánczolnak klavir mel
lett; a’ gyermekek kedvencz-játékaikat űzik, úgy
mint szemkötősdit, zálogosdit ’s t. e’ff. játszanak. 
Időközben a’ társaságot thee, kávé', kalács ’s egyéb 
süteménnyel szokás megkínálni, míg eljő a’ va
csora" ideje, melly a’ családot a’ pátriárkái asztal
nál másodszor egyesíti. A’ toastok itt megújul
nak, karácsoni dalok vagy balládék zengnek az 
ajkakról, ’s a’ gyülekezet csak akkor oszlik szét, 
ha a’ gyermekek elálmosodnak; mert ezen alkalom

mal a’ gyermekek sem távoznak-el korábban, mint 
a’ többi társaság. —

Azon étkeket, mellyek Karácson’ estvéjén asz
talra adatnak, a’ leg régibb hajdanból vett szokás 
rendeli. Mint első tál étek megjelenik az asztal’ 
közepén egy szörnyű nagyságú „ r o a s t - b e e f “ ; 
ezt követi egy ,,p 1 u m - p u d d i n g“ melly szint 
olly óriási terjedelmű; ’s azután jő egy különös no- 
mu kis hus-pástétom, neve „min ce-pie s.“ — A’ 
,,mince-pies;‘-k Londonban már soha sem jőnek 
asztalra, csupán Karácsonkor ; ’s a’ „plum-pudding“ 
is naponként ritkább lesz, ámbár ezen étek tagad- 
hatlanál az angol konyhának legizesb ’s legnemze
tibb készítménye. Mindazáltal Karácson’ napján 
minden háznak O-Angliában — a’ királytól kezdve 
egészen le az utolsó parasztig, ki ezen ünnepre 
csak néhány shillinget is összetakarított, meg kell 
lenni az ő roast-beef-, plum-pudding- ’s minee- 
piesjénck.

A’Karácson’ éjére következő napon kezdődnek 
csak a’ nyilványos ünneplések. Több napiglan alig 
találhatni csak egy embert is, ki Londonban, melly 
az egész föld-kerekségen legkevésbé here város, vala
mit dolgoznék. A’ délelőtti idő azzal telik-el, hogy 
a’ karácsoni ajándékokkal töltött katulyákat hozzák 
’s osztogatják; ezen katulyák’ neve „Christ- 
mass boxes.14 Ha azután eljő az estve, minden
ki űgyekszik azt , a’ mit ezen önkénytes adakozá
sokból beszerzett, olly vígan , mint csak lehet, el
költeni. Ezek itt theátromba mennek, hol most 
csak némajátékok ^pantomimé) adatnak, mások is
mét azon mulató helyeket keresik-föl, hol a’ nép 
szokott összegyülekezni.

R E J T E T T S Z Ó K .
Égi lakos voltam ’s leszek is , bár mostoha sorsom;
Néha dicsőségem ragyog, ismét gyászba borátok.
Elhagyván derekam’ majd kettős életet élek.
A’ fej mellemmel jó ’s kedves téli napokban.
Fájdalmad’ fejezed-ki, ha visszán nyögdeli ajkad.

Lj-Uarsriil.
Csudálkozik az egészen

Emberi szem , ha készen 
Látja, kis állat készíti 

’S elleninek feszíti.
Vége pedig ha szép ’s jó —
Már úgy igaz magyar ló.

Kes-/.veda István.
A’ 102dik számbeli rejtettszó : S a r l ó .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s c ha c h j á t é k b a n.
7) (Berlini Fejér királyné D. 1. — E. 2.

(Hamb.J Fekete királyné D S. — E. 7.

Szerkezteti H e l m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B U C S Ú Z Á S .
Csöndes békeegykor  éke

Busongásom’ heíye'nek —
Milly borzasztó, milly hervasztó 

A’ bus vándor’ szivének!
Itt az árva — már elzárva 

Attól, a’ kit szeretett,
Búcsút venni ’s üdvezlenl.

Utoljára berkedet.

Itt reményltem, itt szemléltem
Szent gyönyör közt mennyemet,

Mig szerelmem, gerjedelmem 
Élesztő hiv keblemet.

Minden virág, mint tiindér-ág 
Boldog felé hajiadott,

A’ mikor a’ nyugalomra
Bágyadt testem hanyatlott.

De vigságom, boldogságom
Egyszerre mint megsziine,

A’ tavasznak mint elasznak 
Báji, — kedvem eltiine!

Ah, nézzd Kedves! szemem nedves 
Kényeimnek árjától,

Mert ezen szív — a’ sirig hív 
Távul esett párjától.

Berek! bárha a’ mostoha
Sorskén}’ messzi kergetett —•

Édenem léssz, míg a’ jobb rész 
El nem hagy, melly szeretett.

’S valahányszor lelkem komor —
’S tájaidat képzeli,

Boldogságát, báj-országát 
A’ múltakban fölleli !

A' hildi dombokon F. X. J.

A B A J O R O R S Z Á G I  J A V í T Ó -1 N TÉ Z E T.
(Vége.)

Minden társaságnak ’s intézetnek a’ religio 
szolgálván alapúi, erre is itt különös gond “s figye
lem forditatik. Azon kívül, hogy vasár- ’s ünnep
napon, mint feljebb érintém , a’ templomban ríj 1 a- 
toskodnak, mindegyik munkateremben van egy 
nagy kereszt, melly előtt reggel, délkor ’s estve 
a’ rabok imádkozni szoktak. A’ munkához fölkel
nek 5 órakor, hatodfélkor imádkozni mennek, min
denek a’ maga műhelyébe ’s itt elvégezvén fenszó- 
val az imádságot, már 6 órakor kiki munkájához

kezd; midőn a’ tornác/.beli óra 12őt üt, imádkoz
nak "s azután öszvesen indulnak a’ konyhába éte
lért, 's hogy a’ jó rend fentartassék, rendes katona- 
őr szokta őket fel ‘s lekisérni. Ebédután azaz 1 ó- 
rakor ismét dolgukhoz látnak, ’s ez télen esti G, 
nyáron pedig 7 óráig tart. Minden két szoba közt 
van a’ porkoláb’ szobája, hogy így midón ez szük
ségesnek látja, vagy neki tetszik, az e’ végre ké
szített ablakokon jobbra, balra benézhessen ’s így 
az eshető rendetlenségeket meggátolhassa. Nehogy 
azonban magok a’ porkolábok is egymás’ dolgába 
avatkozzanak ’s ez által okot adjanak rendetlenke
désre, szoros parancs van, hogy mindegyik a’ rá
bízott rabok’ lajstromát saját szobájában tartsa fel
függesztve, igy kiki tudja: kire és kikre kell fel
vigyáznia. A’ fő feliigyelés’ kötelessége pedig az 
igazgató báróé, ki mivel ezredes kapitány volt és 
szoros katonai rendszabásokhoz szokott , a’ rabo
kat szigorú fenyíték alatt tartja, már tekintetétől 
is rettegnek, ha valamellyik műhelybe lép, a’ mi 
napközben gyakran váratlanul megtörténik; a’ ra
bok ekkor mindig fölkelnek munkájoktól ’s kézben 
tartva sipkájokat, egyenes rendbe állanak, mint 
megannyi rendes katona.

Hogy a’ többi itt találkozó műhelyre térjek 
vissza, miután a’ szabókét meglátáiu, elvezetett 
a’ báró a' posztógyárba, hol 38 rab foglalatosko
dott a’ szövő-székeknél, kik évenkint 45.000 rőf- 
nyi kék posztot, többnyire a' bajor katonaság’ szá
mára készitnek; azonban, mint a' bárótól haliám, 
o posztóját annak adhatja, kinek tetszik. Innét 
kijővén, elvezetett a’ báró a’ héhelő, fonó'sgyap- 
juválasztó, posztó-avató , posztóprés, kalló, festő 
és szárító műhelyekbe, hol hasonlag számos rab 
dolgozott. Ez érintett mesterségekhez az Izár’ vi
ze, melly városszerte mesterséges csatornákon ága- 
zik-el, ide is elhuzatott ’s az udvar’ közepén nagy 
erővel folyik. "Végre megmutató a’ báró az aszta
los es ácsmiihelyeket ’s a’ kenyérsütők* termeit is, 
hol kemenczékből épen akkor szedék-ki a’ szépen 
süit, jóízű czipókat.

Most tekintsük-meg a’ nőnembeliek’ köznapi 
munkáit is. Ezeknek fő kötelessége : a’ férfiak’
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számára főzni. Elmének tehát a’ konyhába ; ez igen 
tagos es tiszta, a’ fejérszemélyek is igen csinosan 
’s tisztán felöltözvék. Az étkek itt nem cserép
edényben, hanem nagy vasfazekakban főzetnek. A’ 
rabok rendszerint 3 tál étket kapnak, úgymint le
vest, húst ’s valami vastag ételt ’s ezek mellé egy 
fejér csípőt. Böjti napon mivel húst nem esznek, 
kenyéren kivüi valami tésztájuk van; ezen étke
ket a’ fejérszemélyek egyenként osztják-ki s min
den rabnak, külön cserép-edényébe, a’ járandó részt. 
GHy raboknak, kik szorgalmast munkások, délre 
szabad egy meszely sert is venni, minek árát azon
ban tüstént ki kell fizetniök , és pedig azon rab- 
kulcsárnak, ki a’ sermérést viszi. Továbbá tartoz
nak az asszonyszemélyek a’ férfiak’ szobáit, midőn 
már ezek a’ műhelyekben dolgoznak , kiseperni, 
ágyaikat megvetni, számukra mosni és foltozni; 
ezenkívül tartoznak heh élni, gyapjút tisztogatni ’s 
fonni. Egy szobába léptemkor szemembe tűnt egy 
asszony, ki rokkán egyszerre két orsóval font; é1 
látvány azonnal magyar hazámra emlékeztetett, 
hol illyes mit látni nem különös njság. — Azon 
esetben, ha valaki megbetegszik , különös szobák 
vannak rendelve a* betegek’ számára ; ’s valamint 
egészséges állapotokban a’ nőszemélyek a’ férfiak
kal össze nem jöhetnek (kivevőn ha az étket ki
osztogatják) , úgy betegségökben is elkülönzött 
szobákban féküsznek. Mindazáltal az ép asszonyok 
tartoznak a’ betegek körül szolgálni ’s rájok fel
vigyázni. Ezen Intézetnek különös papja, orvosa 
’s bábája van. Az asszony rabok, kik vas nélkül 
szabadon járhatnak, számra összeleg 124en való
nak, ki asszony, ki leány, ’s többnyire gyermek- 
vesztés miatt kerültek ide.

Kívánatos, sőt igen szükséges volna, hogy 
magyar hazánkban is illy üdves , közhasznú Inté
zet létesüljön. Általa kettős czélt érhetnénk-el. 
lső: hogy azon szerencsétlen emberek, kiknek a’ 
törvény itt jelelne szállást, magokat a’ sötétség’ 
odúiban el nem unván, fejőket újólag roszban néni 
törnék, hanem mint rendes dolgozók magokat sa
ját kézimunkáikból táplálnák ’s így az ország’ ter
hére nem válnának. 2dik: hogy miután Bajoror
szág ezen Intézetbe nemcsak a’ bűnösöket, hanem 
a' szolgálat nélküli embereket is befogadja, hogy 
itt munkáikkal mindennapi kenyerüket feltalálhas
sák: úgy magyar hazánkban is (hol jó cselédben 
nem csekély a’ fogyatkozás) rém ellhető volna, hogy

mindenki jó cselédre tarthatna számot; mivel igy 
ollyanok, kik szolgálni tunyák, mint kóborlók *8 
dologtalanok egyenest ide utasíttatván, akarat el
len is jó ’s ügyes emberekké válnának. — Ezok 
azon csekély tapasztaláson a’ bajorországi javító 
intézetről, mellyeket itt Magyar Hazámmal közle
ni kívántam. — Htrúnu.» János,

hile-a ügyvéd.

EGY FOGOLYNAK VAKMERŐ TETTE AZ ESCARP1 
VARBAN.

Azon nevezetes nap után (nov. 9ke 1799), 
mellyen Bonaparte mint akkori generál a’ franczia 
nemzeti convent’ 500 tanácstagját erőhatalommal 
szétkergette, sok katonaság bocsájtaték-el, jele
sül Bretagne- ’s Vendéeban; mivel ezektől mintáz 
uralkodott zavarok’ támasztóitól leginkább kelle 
tartani. Az első Consul buzgón óhajtván a’ békét 
Francziaország’ határin belől helyreállítói, alku
dozásokra lépett az ellenpárt’ fejeivel, e’ mellett 
nevezetes hadierőt gyüjtött-össze, divatba hozá 
egyszer’smind a’ machiavelli politziát, mellynek 
Fouché lön igazgatója. — Ezen időközben az el
lenpárt’ részéről egy ifjú férfi, ki Mollie famíliá
ból származott, Bretagnéból Saumurbe küldeték , 
hogy mind magában a’ városban , mind pedig an
nak környékin bizonyos személyekkel szövetségre 
lépjen. Hanem útja’ szándékát a’ párisi politzia 
kitanulván, rögtön kiküldé kémjeit, hogy ezen if
jút , mihelyt Saumurbe érkezend , fogják-el. ’S ím 
az ifjú alighogy partra szállt (ő hajón jőve *s ma
gát hajóstisztnek adá-ki), azonnal el is fogatott; 
de a’ tűzeszü ’s cselszövényes ifjú férfi inár minden 
történhetőkre elkészült, ő Írásit ’s útleveleit olly 
jó rendben tartá , hogy a’ politzia’ küldöttei csak
nem azt hivék, hogy ártatlant üldöznek. — Beau
voir — neve most jut eszembe — helyesül játszó 
szerepét. Tartózkodás nélkül nevezé-meg nemzett- 
ségét, lakhelyét’s vallatóinak minden kérdésre olly 
bátorlelküleg felelt, hogy bizonyosan szabadon 
bocsájtatik vala, ha a’ párisi küldöttek vakon nem 
engedelmeskednek a’ vett parancsnak ; hanem ezek 
tanácsosbnak tárták a’ kétséges körülmények közt 
önkényt gyakorolni ’s inkább egy ártatlant fogni- 
be , mintsem netalán elugratni azt, kinek elfoga- 
tását az első consul olly igen sürgeté. Azon idő
szakban nem igen keresők az itélőbirák: törvényes 
é a’ cselekedet vagy nem? — Azért tehát ezen if
jút is , míg további rendelések érkezendnek, előle-
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gesen az escarpi vár börtönébe küldöttek. E’ neve
zet az erősség’ helyzetet fejezi-ki, melly t. i. ma
gas és meredek kősziklákon épült, hova csak igen 
keskeny ’s nehéz járatú gyalogút viszen ’s pedig 
egyetlen egy kapun, melly azonkívül még árkok
kal ’s zárhidakkal is körül van kerítve. — E’ bör
tön' felvigyázója, a’ várnagy — nem kissé csudál- 
kozott, midőn maga előtt illy tanult, szép, magas 
iniveltségü ifjút láta ’s monda neki, bogy becsület’ 
szavára is meglakhatik Escarpe-ban. O, az igaz, 
becsület-szerető ifjú volt, de egyszersmind igen szép 
’s ez szüle veszélyét; vonásiban hősi elszántság 
mutatkozott; areza és beszéde kellemes ’s az egész 
emberalakban valami különös lelkierő sugárzék elő. 
A’ várnagy az épület’ legkényelmesb teremét jeleié 
neki lakásul, saját asztalához méltatá ’s a’ fogoly
nak kezdetben legkisebb panasza sem volt a’ ven- 
déei ellen.

A’ várnagy corsikai születés volt, feleséges-és 
igen féltékeny ember. Nője szép asszony ’s igy a’ 
féltés’ lidércze ösztönzé, hogy őt szemmel tartsa. 
Beauvoir, úgy látszott, mégis tetszék az asszony
nak ’s mivel mindenben kedvéhez alkalmazd a’ rab 
ifjú magát, nem sokára a’ hajlandóságból viszonos 
szeretet lön- Mindazáltal hogy e’ viszonos hajlan
dóság túllépett-e az illedelem és szabadság’ hatá
rin, erről nincsenek világos adatok- Annyi bizo
nyos, hogy a’ várnagy utóbb rosszat sejtvén, szo
katlan kemény bánást éreztete a’ fogollyal. Beau- 
voirt a’ vártoronyba zárató, eledele kenyér és víz 
lón. Hajléka egyenest a’ toronyfcdél alá esett, a’ 
falak szörnyű vastagok voltak 's az egész torony 
iszonyú mélység fölé épülvén, legkisebb remény 
se maradt a’ menekvéshez. 'S midőn imígy a’ sze
gény Beauvoir a’ megszökés’ lehetlenségét áltlát
ta , amaz álmadozásokba süllyedt-el, mellyek a’ 
fogolynak kétségbeesése ’s vigasztalásai szoktak 
lenni ! Számláló a’ napokat ’s órákat ’s megtanuló 
becsülni a’ világos nap’ ’s tiszta levegő’ jótékony 
hasznait; 14 nap múlva ő is azon borzasztó nya
valyába esett, melly többnyire minden foglyot meg 
száll, — úgymint a’ szabadságra-vágyás’ legforróbb 
lazaba; de csak nem meghasadt szive, ha meggon
doló, hogy őt csak a’ haláL képes szabadságába 
visszahelyezni.

Egy reggel a’ börtönös elhozván neki sovány 
eledelét , most nem távozott-el mingyárt, mint 
egyébkor ; hanem kezeit összekulcsolván, a’ foglyot

szánólag ’s bús szemekkel nézegeté. Máskor csak 
egykét szóból álla beszédjök, de most úgy látszott, 
mintha a’ börtönösnek kedve volna a’ beszéd’ forra- 
lát megnynjtani; ’s a’ rab férfi elbámult, midőn 
a’ börtönös imígy szóla hozzá: ,,Uram ! Kegyednek 
kétségkivül nagy oka lehet, hogy magát Lebrun- 
nek nevezi. Nekem ugyan mindegy, akár Péter 
akár Pál, hanem azt bizonnyal tudom, hogy Ke
gyed’ igaz neve Beauvoir Tódor ’s azt is , hogy Ke
gyed a’ Mollié hgnének bátyja.“ — Beauvoir, ki
nek helyzete már különben is elég kínos és sa
nyarú volt, azt gondola, hogy sorsa semmivel sem 
lehet roszahb, ha megvalija is igaz nevét; azért 
igy szól a’ börtönöshez: „No ’s ba én Beauvoir 
volnék, mit nyernél ez által?“ — „Oh igen so
kat“ — válaszol amaz. ’S erre közelebb járul hoz
zá , félénk titkossággal körültekint ’s e’ szókat 
súgja fülébe: „En pénzt kaptam, hogy Kegyednek 
utat nyissak a’ megszökésre. De engem irgalom 
nélkül agyon lőnek, ha kitudatik, hogy én voltam e’ 
csínyban az orgazda ; azért nagy vigyázattal kell 
a’ munkához fognunk. íme itt áltadok Kegyednek 
egy kulcsot.“- ’S e’ szóra egy vas - ráspolyt húz-ki 
zsebéből ’s áltadja Beauvoirnak. „Ezzel — úgy
mond továbbá — fűrészelje keresztül a’ vas doron
gok’ egyikét. E’ dolog ugyan nem igen könnyű 
lesz, de máskép már nem segíthetek, mert maga
mat sem tehetem-ki minden veszélynek.“ Azután 
egy keskeny hasadékot mutatott neki, mellyen a’ 
börtönbe egy kis világosság és fris levegő szolgalt- 
be. „Hanem — úgymond — vigyázva fürészelje-el 
Kegyed a’ vasat, hogy feljiil ki is búhassék 's alul 
még is hozzá szoríthassa a’ k ö t e l e t . — ..Úgy ds 
hol a’ kötél ?“ — „Iinhol van — felele a’ börtö
nös ’s általad neki egy csomós kötelet; — ez vá
szonból van tekerve ’s pedig azért , hogyha valaki 
vizsgálni fogná, azt gondolhassa, hogy Kegyed azt 
saját fejér ruhájából készítő. Ennek megvan szük
séges hossza. ’S ha majd Kegyed rajta csömörül 
csomóra egészen az utolsóig érkezett, tehát csak 
ereszkedjék-le csöndesen ’s a’ többi azután a’ Ke
gyed’ gondja. Kocsit és lovat fog mingyárt közel
ben kaphatni. Csak azon egyre figyelmeztetem még, 
hogy alant a’ torony előtt egy éjjeli őr áll ; azért 
legjobb lesz, ha Kegyed a’ legsötétebb éjszakát *s 
azon órát választandja, mellyben az őr alszik, t. i. 
az éjfélt. Arra ugyan számolhat, hogy ulána lőnek 
d e-----“ — „Jól van, jól — monda a’ fogoly —
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oh tehát még sem kell itt elhervadnom !“ — ,,Ez 
ugyan mind e’ inellett is megtörténhetnék“ — mond 
a' börtönös. De Beauvoir nem hallgatott e* sza
vakra. Kilátásai a’ megszabadulásról igen gyönyö
rük valának ’s ő alig várható, hogy a’ börtönös el
távozzék; tüstént hozzá fogott a’ munkához ’s a’ 
vas rostélyt egy nap alatt keresztül fűrészelte.

Hanem a’ várnagy’ véletlen eljövetétől tart
ván, a’ kiráspolt hézagot mindenkor kenyérgyura- 
dékkal betapasztá. Végre egy sötét őszi éjszakán 
egészen keresztül fűrészeié a’ vasdorongot, a kö
telet erősen hozzá kötötte, az ablakhoz nagy ne
hezen felmászott, hol is beváró az éjfélt. Kívánsá
ga’ valósultál leginkább az segfté e lő , hogy egy 
ködös és nedves éjszaka az őrt kunyhójába kerget
te, — Most egy csomóról a’ másikra nagy vigyá
zattal ereszkedék lefelé ’s így ég és föld között 
lógva, óriási erővel tartózkodott a’ kötélén. Min
den jól ment egészen az utolsó csomóig. De itt, 
midőn épen már a* földre akara leereszkedni, mint
egy természeti ösztön által a’ vigyázásra figyel
meztetve , lábaival keresi a’ földet, de földre még 
nem akad. Ez nem kis ijedelmét okozható! Csak 
nem véres verítéket sajtolt homlokara az aggoda
lom ; teste elfáradt, lelke megzavarult, és már a- 
zon gondolat szállá-meg, hogy akár él akár hal, 
a' próbát megteszi ’s leugrik. Hanem midőn az 
ugrásra készülvén hajladozott, véletlenül leesik a’ 
kalap fejéről, itt a’ zörrenés után figyelt, de mit 
sem vön észre. ’IS most azon gyanú villan leikébe, 
hogy ez szándékosan készített csel. Tehat már 
vissza kíván indulni börtönébe ’s a’ megszökésre 
más éjszakát választani ; azonban még is utóbb ab
ban allapodott-ineg, hogy legalább a’ hajnalszür
kületet, bármilly kínos legyen e’ kötélen függés, 
bevárja , csakhogy a’ dolog’ mibenlétét kitudhas
sa. Yiradni kezd ’s a’ fogoly ekkor látja, hogy 
kötelének utolsó csomójától még mintegy 150 láb- 
nyi mélységre van a’ föld.

„Köszönöm barátom!“ mondó a’ fogoly leg
vadabb boszuallás’ dühével, ’s óriási erőködések 
közt ismét visszamászik a’ toronyba. — Ide sze
rencsésen visszaérkezvén, a’ dolgot csöndeseimé
vel fontolgatja ’s utóbb meggyőződik , hogy mind 
ez a’ fébékeny várnagy’ ördögi ármánya, imígy 
akarvan tóle megmenekedni; meggyőződik, hogy 
a’ börtönös e’ cselnek eszköze. — Azért most az

elráspolt vasdorongok’ egyikével fölfegyverkezvén, 
ajtó mögé állott ’s igy várá-be az álnok lelkű bör
tönöst. Ez nem sokáig késett, mert izgató a’ vágy, 
hogy a’ megszököttnek holmiját minélelőbb kezé
hez kerítse — ’s vígan fütyörészve ajtót nyit. Ek
kor Beauvoir egy irtóztató csapással a’ nehéz vas
dorongot fejéhez sújtja ’s ez úgy összezúzó a’ bör
tönös’ agyát, hogy egyetlen jajdulás nélkül holtan 
omlott földre. A’ holtat rögtön kivetközteté, ru- 
hajit önmagára vevé-föl — ‘s kedvezvén a’ hajnal- 
szürkület ’s az őrök mit sem gyanítván — Beau
voir a’ börtönös* képében szerencsésen kiinenekszik 
fogházából. Eadics iHoan. Dömülkon.

B U D A I  C S E P P E K .
Csudálatos, hogy épületi ’s más nyilványos 

felírásokra többnyire csak a’ latin nyelvet használ
juk, — valljon az illy fölirások csak a’ tudósak 
számára készittetnek-é ?

Egy külföldi órás olly órát talált föl, melly 
e1 henyeségben eltöltött időt pontosan mutatja. Bi
zonyos népfelekezet megvásárló azt k i z á r ó l a g  
sajat használatára.

Azt mondják, hogy az arany tűz, az ember 
pedig arany által próbáltatik; de ezen hasonlítás 
sántikal, mert az arany tűz által tisztul, az em
ber pedig arany által többnyire pi-szkul.

Xagy Ignáoi.

M A G Y A R K Á K.
J e l e n t é s .  X. kereskedő, ki a’ s z e r e n 

c s é n é l  m e g b u k o t t  és a’ r e m é n y n é l  me g 
c s a l a t o t t ,  jelenti: hogy boltját H. . utczába: 
„az a r a n y  v as macskához“ vitte által.

Egy hőslelkű csizmadia nem rég tevé-ki bámu
lásra méltó czímerét: ,,A’ n e m z e t i  k ü l f ö l d  i- 
h e z.“ «•

R E J T E T T S Z Ó .
Első tagja néked is van,

Vagy ha nincs már, egykor volt;
Vele vonva szekeredet

Megkenheted. ha sikolt.
Meghozott másodikával

Mondasz egy kis nemzetet,
De két tagú egészével

Ma az őskort nevezed.
L. Károly E.

A’ 103dik számbeli rejtettszók: Ho l d .  — P ó k h á l ó .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
V é g e  a z  1 8 3 3  v. m á s o d  é v i  f o l y a m a t n a k .

*■ .* n .
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Akadémia, képző művészeti Bécsben . . 53
Alexander, az uj Garrick . . . . 1 8 5
Alkony . . . . . . 1 7
Állattenyésztő társasig’ szerkezete . . 1 6 5
Amphitheatrum, veronai . . . .  61
Amurat ’s Bekri imistapha . . . .  55
Anekdoták 20 32 36 40 44 52 7ü 92 9G 100 

128 140 144 148 172 200 
Aphorismák ’s ötletek . . . 176 188
Asszonyi bátorság’ uj példája . . 195
Atzél Mária’ halálára . 121
Az árva gyermek . 164
Bács-bodrog’ magyarodása . . . 177
Bátorság ’s lélek-ébrenség . . . # 12
Béka-musika • • . . 131
Bélabányai zúzó-erőmü . . . . 42
Bélái magyar egyesület . . . # 93
Belgium’ népessége . 23
Berryi hgné’ fogháza • . . . . 3 9
Beváltó bank (nemzeti) Bécsben . . . 121
Bonaparte Józsefről néhány vonás . . 19
Brittek’ fogadásvágya . . . . # 132
Bucsúdal . . . . .  . 4 9
Budamelléki telegraph . . . .  163
Byron az asszonyi szépségről . . . 191
Chantiliy és vendége . . . .  . 9 7
Chinai Ízlés . . . . .  H4 122
Chinai rendelések . . . . .  107
Csalhatlan ismertető jelek . . . .  140
Csepp, különféle . . . . .  136
Csillámok vagy röpfények . . .  . 3 5
Csupa boszúság . . . . .  191
Czegléden a’ némult ifjú megszólal . . 23
Czéklaczukor-liszt-készités 0  832diki) • • 29
Czéklaczukor-lisztről még egy pár szó . . 1 1 2
Dal . . . . . .  33
Dcbreczeni vőfény’ meghívó beszéde . . 1 5 2
Délszaki éghajlat . . . . . .  151
Democr. cseppek. 4 8 12 16 20 24 40 60 

68 76 84 88 96 104 120 124 136 144 156
164 180 196 ...............................................  200

Democritusi porok . . . . .  196
Douville’ utazásira angol kritika . . . 2 5
Ebéd, czéllövészi . . . . .  78
Egyvelgek 48 56 72 112 160 164 1S4 118
Éjjeli rém . . . . . . 1 1 8
Ejszakamerikai utazási töredékek . 41 49
Éles látó . . . . . .  139
Elnémulás, örök . . . . .  80
Előhaladás a’ nemzetisedéiben . . .  73
Eltűnt boldogság . . . . . 2 1
Emlékek . . . . .  71
Epigrammák . . . 4 64 72 184

lap
Erdély Magyarországhoz . . . .  117
Eszterházy hg’ várkastélya Kismartonban . 141
Ealábcsós (cseklyész) vándor . . . 100
Falusi iskoláink . . . . .  57
Falusi tanítókról hazánkban . . .  14
Figyelmeztetés, kettős (Kostyáltól) . . 1 5 1
Fiúi szeretet’ jutalma . . . . .  174
Flór Ferencz’ gyógy tud. értekezése . . 1 1 3
Fonákságok . . . . : 192
Fox és Pitt . . . . .  64
Földleirási töredék . . . . . 1 7 5
Franczia nemzeti-gárdák’ száma . . 1 3 1
Gárdavitézek’ gyermeke . . . .  133
Garrick és Monsey . . . . 28
Garrick és sir Jeremiás . . . . .  39
Gazdáinknak . • . . . 6 4
Gnómák . . . . , 1 2 0
Golyó és Pyramid . . . . .  41
Gondolkodás fenszóval . . . .  68
Gretry’ három leánya . . . . .  80
Hajósdal . . . . . 1 3
Hálanyilatkozás (kassai színészeké) . . 31
Hálaszó a’ kassai dámákhoz . . . .  149
Haszn. ism. térj. társaság Londonban . . 173
Házassági szertartás Indiában . . . 107
Házassági szokások Szamogitziában . . 152
Holdhoz . . . . . .  87
Honfi’ merengései . . . . .  77
Honi nyelv ’s falusi iskoláink . , . 6 5
Honvágy . . . . . .  . 191
Hordók nevezetesbek Európában . . 143
Huskisson’ emléke . . . . .  148
Hü Misa . . . . 1 6 9
Ibrahim basa . . . . .  181
Ibrahim szultán1 firmánja . . . . 87
Indusok* jóslata . 166
Intézet, jóltevő . . . . 1 9
Ítélet, igazságos . . . . 72
Javaslatok . . . . .  20
Jelentés Langenschwarzról . . . . 1 2 0
Jeles mondások 's példák . . . .  8
Kassai levelek . . . . .  66
Képtár, cs. k. Bécsben . . . .  89
Két Auróra • • . . . .  H 4
Kétszó a’ budapesti álló-hid1 dolgában . . 161
Kikelethez . . . . .  137
Kincsásók . . . . .  143
Kivonat (köilevéli) a’ debrecz. casino felől 61 
Korcs anyák . . . . .  192
Kölcsey . . . . .  145
Könyvjelentés • . . . . 9 6
Kőszeghi magy. olv. egyesület. . . .  38
Közös zavarodás . . . . .  108
Kutyanevelő intézet . . . . .  ISO
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Kultsár Istv. emléke . . - ♦ . 1 0 9
Különbség a’ feleség, asszony ’s hitves közt 132 
Különfélék’ tára . . ♦ 176 1^9
Különösség, természeti » . » . 36
Különös vádpanasz . . . .  • 195
Lajos FülÖpről egy vonás . . . . 5 1
Lakodalom, különös . H9
Lant’ musája (sonet) . . .  191
Látvány újabb az égen . . . »  27
Lélek-ébrültség . . . . .  12
London .................................................. 78
Losonczi ágost hitv. iskola . . . .  137
Lottira . . . . .  17
Madrigálolc . . . .  •
Magyarhoni erdőkről . . • • 153 157
Magyar nyelvdaliák . *• 92
Magyar nyelvtei jesztés felől értekezés . h3
Magyar olvasó egyesület 38 93
Magyarország’ új földabrosza • • . 1 1 7
Magyar szinészeti bírálat 7 74 81 114 129 

135 145 15b 171
Magyar zsebkönyvek . • * . 1 2 4
Mesés töredékek az állatországból • • 117
Mikor boszankodunk közönségesen? . • 1*9
Mi legyen a’ deák nyelvből Magyarországban ? 45
Muhamanna’ levele Kolzebue kapitányhoz . 19/
Mureau Antoinette . • 1
Nagyravágyás’ ellenmérge . . .  90
Nagy szárazság Aradban .. • ♦ 171
Napoleon ’s egy pár csizma . • * ^75
Napoleon’ sirja felett . .  • ^
Négy nantesi . . .   ̂ . 85
Nemzeti cseppek . . . . »  80
Nemzetisedésben előhaladás .. - • 73
Népdalok . . . 73 85 93
Népismértető vonások . . . • . 9 4
Nézőjáték, egy hajdani . 162
Nővásár, ezírkasszi . 53
Nyilatkozás az Aurora iránt . 199
Oklevél (zsidávallási) mint másoltatok? • 50
Orgonákról. . . . .  ‘ 15
Óriás-gyermek . . . . * 1 8 4
Ososz népünnep . . . . .  147
Országunk’ gyűlésére . . . . .  1
Orvosi vizsgáiét Amerika’ vád népeinél . 11
Onbecs-érzés . . . . .  147
üzfutás, nevezetes . . . . .  84
Paczek Károly’ gyógytud. értek, mutatvány 113 
Pesti lóverseny ’s jutalomdijak’ alapítványi "s

alapítőji . . . . .  197
Pesti redouleokról . . . . 65 69
Polytechnikum , császári (Bécsben) . . 189
Pórszolgák Éjszakamerikában . . . 108
lvabszolgák Éjszakcarolinában . . . 1 5 . 9
Kert d es vád . .  . .  .  108
iUvkomácomi bátorságosító intézet . . 12ó
Kid eg rózsa. .. . 53
11.! t.k ásó gok .   ̂ . 124 172

lap
Sámson, uj . . . . .  11
Simánd . . . . . 1 8 3

.Sir Sidney Smith és Fra-Diavolo . . . 90
Sóhajtás a’ hívtelen után . . . . 1 1 9
Soloi császár . . . . .  193
Soványság, rendkívüli . . . . .  123
Statistikai ismértetések . . . . 23
Statistikai jegyzet . . . . .  172
Szellőliez . . . . .  189
Szemilyuk barlang’ leírása . . . .  149
Szemüveg . . . . .  163
Szépnemhez . . . . .  37
Szerencse a’ pillanat’ szárnyain . . . 160
Színjáték, furcsa . . . . . 63
Sziváldozat . . . . .  5
Szoba-ékesitvények . . . . . 1 7 6 -
Tactus-szerinti mozgás .. . . . 1 7 6
Tammeamea sandvichi király . . .  1
Tánczmulatság a’ pesti nemz. casinoban . 57
Teimészeti különösség . . . .  36
Tolvajszeilem . . . . .  59
Tulság korunkban . . .  . . 52
Tükörgyülölés . . . .. . 1 0 0
Tűz mindent megtisztít . , . 152
Udvariság, angol ’s franczia . .  . .  56
Újítások az emberi háztartásban . . 110
Újítók ’s javítók’ sorsa . . . .  21
Ujszó az erdélyi viszhangra . . . . .  201
Utánzó madár . . 146
Utazási töredékek , Ejszakamerikából . 41 49
Vadkirályok’ udvári szokása . . . 183
Valami a’ csínytárból . . . . .  159
Változékony özvegy . . . .  . 108
Vándor lovagok . . . .  101 lOő
V as-ut a’ légben . . . . .  88
Yaudevilleről értekezés 5. 9 13 17
Venus’ csillaga . . . . . 89
Vigadóhoz . . . . . 1 6 9
Villány’ rövid leírása . . . . .  106
Válni i ......................................193
Viszhang Erdélyből . . . . .  37
Vízmérő . . . . . 33
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Abroncs 104 Adó 2 8 Álgyu 124 Árok 4 Bál 148 

Bérez 96 Borsó 12 Bölcső 128 Bujtorján 76 Csóka 
136 Déva 116 Eszter 40 Félegyháza 200 Fogoly 16 
Fokos 24 Fügéd 172 Gomba 72 Hap 44 Határ 48 
Hazugság 196 Holló 92 Homer 60 Hónap 160 Hu
nyadi 192 Igaz 12.8 Jámbor 164 Járom 148 'Job
bágy 152 Kádár 84 Kántor 120 Kecskemét 144 Kis
faludy 108 Konstantinápoly 132 Korom 56 Lázár 
116 Magyar 32 Mohács 112 Mustár 188 Nádor 88 
Név 201 N-oe’thollója 16 Nyál 88 Nyárs 180 Perecz 
52 Philosophia 84 Pipa 28 Hege 60 Sörtél 156 
Süveg 168. Szalma 68 Szárny 184 Szárnyék 36 
Szegfű 80 Szél 136 Szem 148 Sz. mihály’ lova 208 
Szolgabíró 100 Takács 40. Teve 20 Törvény S 04 
Zsebkönyv 176.
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i ,  lap
A  játék . . . . 360 373
Amerikai tengeri rabló’ kalandja . . 346 350
Anagramma, szerencsés . 404
Anekdoták 220 224 232 236 240 252 256

260 272 276 280 288 292 296 304 308 320 388 
Angol természetvizsgáló’ testamentoma . . 272
Arad vmgyei uj kór-mtézet . . . .  229
Árnyék-képek . . . 348 360
Asszony és párviadal . . . .  400
Az asszony rend-eltetése’ pályáján , . . 357
Az én lakom . . . . .  397
Az én lelkem . . . . .  301
Az orangutang . . . . .  399
Bagoly’ köszöneté S. Csizmadia Sándorhoz 247 
Bajorországi javító-intézet . 409 413
Bandi’ dicsvágya és kedve . • 377
Barátimhoz . . . . .  309
Bedlam Londonban . . 349 354
Berenice’ hajának csillagképe . . . 3 1 5
Boszankodások . . . 368 38 4
Boszorkány-égetés Magyarországban . . 343
Bucsúdal . . . .  321
Bucsúzás . . . . 4 1 3
Buda és Pest’ vizhelyzeti térképe . . . 258
Budai cseppek 348 364 380
Budapesti álló-hidat tárgyazó . . . 325
Burgundiái Károly hg’ fényűzése . . 303
Busongás . . . .  297
Buzási fürdők . . . .  337
Cholera Havannahban . 307
Cole dr ’s a’ lordmayor . . . 3 1 1
Csillagom . . . . .  333
Csíny-tár . . . . .  212
Csók ........................................313
Délelőtt és délután -. . . . 379
Democritusi cseppek . 212 276 360 368 376
Democritusi porok . . 296 304 328
Diadal-kapuk . . . .  317
Diák auctorok’ pártfogója . 248
Dunahajózás’ akadályai Belgrádon alul . 401 405
Duna-nevű gőzhajó , . . 239
Dunánk’ sziklaszorosai felől . . . 366
Egyiptusi had . . . 277 283 289
Egy lánykához . . . . .  365
Egy nap Pekingben . . . .  297 305
Elme-futtatás . . . . . .  372
Emléke a’ barátságnak . . . .  405
Emlékek . . . .  . 409
Emlékezet . . . . .  209
Énekem . . . . .  389
Fpigrammák . . . . .  368
Erinnához . . . . .  389
Értelmes bíró . 392
Escarpi várban egy fogoly’ tette , . . 414

flap
Esedező * . . . . .  383
Esz és szív . . . . . 349
Félhazugságok . . . . 328
Felvilágosítás . . . . .  264
Földleíráshoz töredék . . .  . . 332
Fösvény meggyógyul . . . . .  315
Franczia vérkorrnány’ áldozati . . . 260
Füzér a’ magy. törv.-tudományból 254 358 390
Gály arab-láncz . . . .  361
Gondolat-pillangók . . . .  344
Görög fillentések . . . .  256
Gyors futó megtér a’ Helíenföldről . . 323
Hajdan ’s ujabbkori képírók, szobrászok 345 385 
Hasonlítások ’s külünzések : . 228 298
Haldokló ifjú . . . . .  401
Hazámhoz . . . . 381
H* Betta’ hattyu-dala . . . . . .  293
Heraklituszi csepp . . . . .  240
Hidakról . . . . 25*257
Hirtelen őszült gyermek . . . .  300
Históriai anekdoták . . . .  324
Hizelgőhez . . . . .  401
Hosszú életű emberek . . . .  320 400
Igazítás . . . . . . .  288
Ilonka . . . . .  . 369
Immunitás és privilégiumról . . . 249
Ivó - dal . . . . . . 3 1 7
Játékszíni hirdetés . . . . .  212
Játékszín legolcsóbb . . . . .  268
Jobbágyi hódulat Chantillyben . . . 309
Karácson’ ünnepe Angliában . . . 410
Katalin Iső, erkölts-javító rendelései . . 2 7 1
Kemény őrparancs Napoleon alatt . . 400
Keresztyén harang török álgyúból . . 3 7 3
Két gerjedelem . . . . .  318
Kis város . . . .  S26 335
Kocsi Patkó János’ ismértetése . . . 406
Köd-rém . . . 2 3 7  242 250
Kő - evő . . ♦ • . 3 5 1
Könyvolvasás milly sik-erű a’ nevendékre? . 393
Körösi Csorna Sándorról . . . .  339
Körös völgy Bihar vmgyében . . • 313
Kunságon játékszín . . . .  336
Kutya mint symbolum . . . . .  320
Különfélék’ tára 216 244 296 300 312 315

332 352 356 360 392 
Látogatás Sz. Ilona’ szigetén . . . .  265̂
Legolcsóbb játékszín . . . .  268
Lélek-ébrültség . . . . .  379
Lemondás 341
Lengyeltótiban az aráb-ló tenyésztésről 353 357 
Levelek Éjszakamerikából . . . .  389
Levéltöredékek Duna gőzhajó próba-ut;ól

a’ Tiszán , . . • • •  291
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Levéltöredék, játékszínünket tárgyszó . 285
Lombardiának öröm- ’s tábori ünnepe . 365
Magyar asszonyság’ napkönyve . . . 2 7 5
Magyarkák . . . »  364 416
Magyar tengerpartok . , « • . 2 1 7
Mária-völgy . . . . .  345
Marko Bozzari . . • • 322
Medve-sült . • • 281 290 293
Melissza . . • • • » 293
Mentség . . . • • •  325
Merészség’ csudája . 377
Mesés töredék az állatországból . • > 259
Miért és mert . 361
Mindennapi boszűságok . . . .  3U0
Minőknek óhajtanám a’ nép-iskolákat? . . 245
Moliére és Voltaire . 372
Monomania . . . • • 394
Művészi irigység . 279
Nellihez 377
Nemzeti cseppek . . . .  256 268 308
Nemzeti nóták rs eredeti népdalok • • 376
Nemzeti uj ipar . . • • 381 385
Népdal . . . • • •  385
Nero . . . • • •  378
Nevendék nő-nem . . , 267
Ninon L’ Enclos’ öl-ebe . . • ^95
Nyelvünk’ mostani állapot járói . • • 225
Nyilatkozás . 236
Nyir-Bátori templom 261
Nyúlj és ne nyúlj hozzá . 328
(Ibeliskus . . • 270
() bor-aczélozás . 215
Óhajt ozás . . • • • 357
O szavát megtartá . 30i
Ötletek . • . - 2 7 6  316
Parallel • vonások . . . . ♦ •  359
Parthenon és Pantheon . . . .  233
Pazarlók . « • • 382
Pécs (levéltöredék) . . . . .  221
Penny-lapok Angliában . . . .  304
Pénz- és dicsőség-megvetésről . . . 404
Perikies és Phidias . . . . .  294
Péter czár’ álorczás mulatsága . . . 343
Plüssel’ optikai találmánya . . . 238
Pogány dulás . . . . ♦ 364
Praeparandia-intézctek a’ honban . . 342
Régiségek, nevezetes . . . .  324
Kémlet és valóság . . . .  280
Rhinoceros-vadászat . . . . 3 1 9
Rózsa-dal . . . . . .  393
Rózsához . . . * . . 349
Sajnálkozás . . . . . .  408

. lap
Schakjáték élő figurákkal . . . .  236
Siami ikrek . . . . . .  324
Siromhoz . . . . .  329
Statistikai jegyzet . . . . .  396
Suwarow . . . . . .  384
Sükei ’s a’ bukaresti magyarok . . . 241
Svéd anekdoták . . . . .  340 364
Száraz csepp esőfélben . . . .  380
Széjjirói jelesség . . . . . .  384
Szinészeti bírálatok 210 219 224 226 227

232 235 284 308
Szultánok’ örök kincstára . . . .  363
Tanács . . . . . . .  353
Természeti ritkaságok . . . . . 341
Töredékek lord Byronról . . * 331
Török asszonyok . . . . .  262
Törökök’ charaktere . . . . . 3 1 5
Történeti adatok a’ kávé felől . . . 272
Tréfa-tár . . . . . .  268
Trelawney’ kalandjai . 213 218 222 230 234
Tudnivalók Verőczéből . . . 269 274
Uj expeditiói terv . . . . .  396
Ujság-irói csíny . . . . .  379
Utazási jegyzetek ar hazában . . . 209
Utazási kaland Calabriában . . . 403
Utazási levéltöredék . . . .  321
Vad haramia-merénylet . . . .  246
Vad népek’ különösségei . . . .  270
Van pénz és nincs pénz . . . .  322
Véd-kutya . . . . .  306
Védszó érdemtelen megtámadásra . . 341
Versenezés, különös . . . .  295
Vezúv’ kitörése . . . .  329 333
Vizmüleges sajtók Oláhpatakon . . 381 385
Windsori palota . . . . .  375
Záhonyi czukorgyár . . . . . 2 7 3

, REJTETTSZÓK S TALÁNYOK.
Álmos 268. Amor 276. Apollónia 304. Bába 288. 

Bagoly 324. Bárány 268. Barlang 388. Borbála 280 
340. Bürök 320. Cseresnye 332. Cserhalom 396. 
Csermely 220. Eper 336. Földvár 272. Gáts 236. 
Gyertya 240. Győr 404. Háj 392. Hajdan 416. Ha
tártalan 300. Hóid 216 408. Huszár 332. ív 272. Já
szol 360. Kalapács 252. Kantár 348. Kár 328. Ko
porsó 312. Ködök 232. Kőrisbogár 368. Lisimakhus 
372. Lőcse 256. Marosvásárhely 356. Mészáros 380. 
Moly 324. Név 276. Nyakló 220. Öszvér 336. Pá- 
ris 212. Párta 376. Pipacs 264. Pókháló 269 412. 
Poroszló 228. Rák 224. Sarló 408. Sas 296. Semmi 
344. Szán 248. Szántó 284. Szárcsa 400. Szarvas 
244. Szobor 364, Szőlő 352. Tarló 316. Tatár 308. 
Teréz 292. Torda 384. Varsó 344*
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