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E G Y  S Z É P  L E Á N Y K Á H O Z .
Eltűnt hiii álmod után mit epedsz 
Szép Lányka? Te boldog azonba’ lehetsz.
Árt kellemeidnek az illy epedés.
A’ szív-sebek’ írja csak — a’ feledés.

lm erre tanít maga volt szeretőd,
Más hölgynek ölébe repült hitetőd.
Míg szép szemed érte könyökbe füredi,
Hűtlen szive uj vigalomnak eredt.

Hát érte akarsz-e te így egyedül 
Hervadni tovább is örömtelenül ?
Add szívedet énnekem, add idején,
Sebhedt szived’ orvosa hadd legyek én!

Jer, jer frigyesülni, Leányka velem,
Ég hű kebelemben örök szerelem —
Szép angyalom! élj nekem, élni Te adj, 
Mennyedben örömrül örömre ragadj ! —

•
Futsz jaj de Te engem! igy elveszek én, 
Elhamvadok egy kora sír’ fenekén.
5S halmán szomorodva szemed ha megáll,
Egy ott született nefelejtsrc talál! —

ff-#. M.

II J E S  Z T E N D Ö 11 E.
Miért van az, hogy a* ki sietve megy ’s össze

találkozik véletlenül egy ismerősével, bármi lassan 
menjen is ez, sokszor igy szólitja-meg: „hova tet
szik sietni?“ ’s viszont, a’ ki lassan megy, bármilly 
fürgén haladó ismerőséhez is igy szól: „hova tet
szik sétálni?“ — Ez pedig nem ritkán történik- 
meg. — En psycho log nem vagyok ’s úgy hi
szem, még az idén sem leszek azzá : mert a’ mit jó- 
lelkü tanitóm, élőm be adott, azt félig értettem, fé
lig nem: ’s ha mit értettem is , olly rég surlódom 
már a’ nagy világban , hogy az jóformán Icsurlódék 
rólam; — mindazáltal úgy gondolom, ennek oka az 
lehet, hogy mi emberek mindent minmagunk sze
rint akarunk nézni, minden körnek minmagunkat ki- 
vannók középpontjául tenni, minden körülményt ma
gunkhoz akarnánk simitni, a’ helyett, hogy magun
kat simítnák a’ körülményekhez . — a’ mi többnvi-
ve jobb volna.------- Bandi p.o. most az év’ utolján
ásítva ’s nyújtózkodva panaszkodik: mi Ily hosszú 
volt az esztendő, milly lassan fo ly t ideje. Jónás, 
kinek ez uj év ’ első napja volt határnapul tűzve, 
mellyen munkabérét kikapja , dörmögni fog a’ szár
nyas idő ellen. Dömöter mindezen panaszokat neve
t i , ő tulajdonkép azt sem tudja: mi az idő; ’s ha 
praefectusa Senccából vagy Quiníiiiáaból néhány S3 n-

tentiát az idő-használás felől fülébe nem rikkant, 
máig sem tudná, hogy ő az időben é l , annál ke
vésbé gondolná azt, hogy az idő több neki minden
napi kenyerénél, — ámbár soha sem él vele. — J)e 
azt kérdezném most örömest Banditól: „Ugyan Ban
di ! miért volt neked az idő olly hosszú ? talán mi
vel apád sequestrum alatt lévén, nem küidhete az 
idén annyi pénzt kényelmes életre, mint tavaly? 
vagy talán az idén egy lányka sem akará szerelmi 
vallásodat meghallgatni? — Es te Jónás, miért pa
naszkodni ? tán kevesebb pénzt kaptál-be a’ gyármü- 
vestől, mintsem mennyit az év’ elején kiszámoltál ?" 
— En béketüréssel hallgatóm a’ ti panaszitok’ ’s ihol 
válaszom. Te Bandi! hogy időd ezentúl unalmas ne 
legyen, szokiál-el az egyformaságtól, mellyben ed
dig pulyáskodtál; hogy ne panaszkodjék az, az idő’ 
hosszúsága ellen, kinek egész napi foglalatosságában 
az a’ legfőbb pont, midőn a’ hajfodorító hozzá jő , 
kinek tüzes vasa alatt óráig kell ülnie ; nappal sé
tálsz, dohányzol, legfeljebb egy lovat bérlesz-ki , 
mellyen aztán kényesen vágtatsz az utczai gyalog
úinkon, úgy hogy a’ szegény emberek, kik önlá
baikra szorultak, azt sem tudják, mellyik boltba 
szaladjanak előled. Estve vagy a’ tekeasztal mellett 
állsz éjfél-útónig, vagy a’ „Marinorbr.aut*4ot bámu
lod, kit aztán még kétes'ebb brautokkal váltasz-fel. 
Jobb volna barátom, ha inkább a’ Bátoriakat vagy 
Kérőket látogatnád. Életedben nem olvassz egyebei , 
csak ét-lapot a’ vendégházakban; nyelvünk’ dolgá
ban járatlan vagy, mint akármelly hottentotta; — 
magyarul csak akkor beszélsz, midőn a’ teke-őrt 
(marqucur) „teremtetté"vel akarod ijeszteni. Hogy 
ne volna így neked az idő unalmas? —■ Es te Jó
nás! neked csak azt mondom, hétfőn ne heverj egész 
nap ágyban: hogy pedig ezt megtehessd, vasárnap 
eszedet ne fojtsd palaczkba; midőn hallod, hogy 
szomszédban harsog az asztalos’ gyalu ja, ugorja! 
talpra. — Szólnék valamit Dömötörről is , de mai 
világban azt tartják: ki úgy intézte idejét, hogy azt 
se hosszúnak se rövidnek nem találja, az derék em
ber: ergo te Dömöter, derék ember vagy! — — 

Ámde hova tévedtem-cl ? íme! a’ tisztelt ma
gyar Olvasóknak uj esztendei köszöntést akarék ré
ti égni — ’s az időt holmi Bandi , Jónás és Dömötör
rel töltöm. — Engedőimet! hisz a’ tárgytól eltávozni 
beszédben úgy, mint Írásban ma uralkodó divat! — 
Tisztelt Olvasók! örömest irtain volna ez uj ész
tén! író verseket; de ha poéta nem vagyok, miért
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szaporítsam a' rósz versesetek’ számát? Félek attól 
is, ne talán alkalmi versirónak .tartassam; aztán még: 
azt sem tanultam-meg jó l , hol ’s mikor kell törleni, 
pedig míg az ember ezt nem tudja, tollat se vegyen 
kezébe; meglehet, épen ott törlöttem volna, hol 
nem kelle. — Esedezem tehát tisztelt Olvasók ! Vétes
senek kivánatim jó szívvel ezen egyszerű prózában: 
Adjon Isten — minden embernek állandó egészsé
get: orvosoknak jó keresetet ; faárusoknak kemény 
telet: lapos erszényünknek örökös napsngárt; min
denkinek áldást, b é k e s s é g e t :  ügyvédeknek sok 
pert; csizmakészítőknek sarat ’s esőt: gyalogjárók
nak tiszta, száraz időt; — szerelmeseknek sötétke 
holdvilágot: hazámfiainak delelő napfényt; literatu- 
ránkban sok jó kritikust: íróinknak nyugalmas éle
tet; — tánczosoknak hosszú farsangot: halászok’s 
csigaárusoknak hosszabb nagy böjtöt; kisasszonyaik
nak sok kérőt: városunknak sok hajadon szépet, — 
— Ezen felül Dunánknak állóhidat; Pestnek magyar 
játékszínt!! — Ií.tzucha.

V J - É V I K Ö S Z Ö N T É S E  K.
Sokat látunk történni, sőt sokra köteleztetünk 

e' nap alatt, mi nem az okosság’ törvényiben, ha
nem csupán a’ többes évek által megerősített fonák 
szokásban gyökeredzik. — Ezek közt nézetűn sze
rint nem utolsó helyet foglal az uj-évi köszöntés, 
mellynek képzete a’ gyermekek’ ’s cselédek’ szivét 
már több héttel előre édes sejtésekkel tölti-meg. — 
.Nevetséges dolog, ha nevem’ napján eljőnek az em
berek s mint mondják, szívok’ fenekéről származó 
Örömüket jelentik a’ felett, hogy a’ pap Jakabnak 
keresztelt. — Nevetséges, ha születésem’ napján 
nyomora létemért gratulálnak; de uj év’ ünnepén, 
már akkor több mint nevetséges az emberek’ bohósága.

Beülök szobámba, hogy emlékezetem’ szárnyain 
még egyszer ál)fussam a’ múltat, hogy élőmbe tün
tessem annak tarka, sok alakú képeit ’s a’ történtek’ 
összehasonlításiból következést húzzak a’ bizony
talan jövőre, vagy hogy az álmadozó lélek’ ringatá- 
sira bízva magam’, a’ jövők’ borús fátyolén képze
ln i’ segedelmivel keresztül nézzek. — De belép a’ 
kávéslegény, ki egész esztendőben jó pénzért rósz 
kávét adott, ’s hű szolgálatja’ jutalmát kéri; ezt 
követi a pinezés, ki ez áldott bortermő fold’ köze
lién folyvást vizes borral kedveskedett; eljő báró Y* 
cselédje ’s jutalmat kivan, mert ura’ házában voltam 
szerencsés jövedelmim’ felét elkártyázhatni; hozzá 
társítja magát ügyészem’ inasa ’s szivéből óhajt szá
momra uj pörös évet, ’s orvosomé, lelke’ mélyiből 
kérvén fejemre uj évvel uj nyavalyát. — Borbélyom

sem marad-el ’s ha nyelve’ fulánkit magamról elhá
rít ni akarom, tisztességes honoráriumot kell neki ad
nom azért, hogy több ízben életlen késsel kínzott ’s 
rajtam egész év’ lefolytéban a* beszappanozás’ és be
ret \ alas’ kellemetlen munkáit űzte. Beköszönt síilet- 
len verseivel az éjjeli őr is ’s megjutalmazást kér, 
h >gy édes álmimből pontosan ordítva éjenként há
romszor fölvert ’s hogy kakasszemfülessége mellett 
több ízben megloptak. Nyomain kullog a’ kémény
seprő ’s míg ijedt kis fiam ágy alá búvik, sietve kell 
neki borravalót adnom, hogy szegény gyermeket fé- 
lelmitől megszabadítsam. — Hátha még kalmár vol
nék , ki a’ múlt évben néhány ezeret elvesztett ’s 
kényszeríttetném az újat ismét azzal kezdeni, hogy 
fizettctlen contóim’ tulajdonosinak becses ajándékok
kal kedveskedjem? Hátha még nagy tisztviselő vol
nék ’s a’ kisebb tisztek’ egész csoportjai tolongná
nak házamba, kik míg belől minélelőbbi halálom’ 
óhajtják, kívül tarka szavakkal ’s válogatott beszéd
virágokkal bizonyítják jámbor kivánásikat s őszinte 
tiszteletüket! — Szóval, végig nézhetjük az élet
módok’ lépcsőit ’s tapasztalni fogjuk, hogy az az át- 
kos szokás minden állapotnak egyaránt terhes, kive
vőn a’ livréeviselőket ’s borbélylegényeket. — — 
De nemcsak nevetséges, boszantó és terhes az emlí
tett szokás, hanem a’ közjóra is károsb és veszé- 
lyesb befolyással van, mint valaki első tekintetre 
hinné. — Ha egy becsületes, hivatalához hű if
jú tisztviselő, gondjai közt elfelejt magas pártfo
gójának tisztelkedni, ne számoljon további pártfo
gásra! megelőzi az üreskeblü ’s fejű csapodár, ki 
édes sima szavakkal tud járulni oda, hol az érdemet 
mérik. — Mind ezen tekintetből nem csuda, ha szám
talan emberben ébred vágy , hogy valaha már e’ fo
nák ’s káros szokásnak vége szakadna! — Ha az 
illy utón sokfelé elpazarlott pénzt emberiség* szen
teld) czéljaira fordítanék : ez lenne legdicsőbb kez
dése az uj évnek, legnemesb hála Teremtőnknek azon 
javakért, miket a’ múlt év’ lefolyta alatt tőle vet
tünk. — Ha e’ sok, egyenkint csekély, de egye
sülten tömérdek pénz-erő, melly illy alkalommal pa
zar kezekkel kiosztatik ’s csapszékekben, por kicsa
pongás’ barlangiban marad, emberi kormány alatt ya- 
lamelly nagy honi czél kivitelére fordittatnek: óriási 
munkákat vihetne végbe. Néhány város már honunk
ban is jó példával ment e’ részben elő, mellyek ű 
az uj évi kellemetlen tisztelkedéseket köz-akaratta 
eltörülvén, ugyanazon pénzt, melly t. i. e’ czélra valí 
fordítandó , a’ kebelbeli szegények’ gyámolításárs 
szánák. Bár ezen példa több községet is követésrí 
lángítna ! —• Kéry.

R E J T E T T S Z Ó K .
Fő tagom is dühödik, de diihösb lesz vég tagom által, 

Kettes utómban az ész nem zabolázza dühét,
Fejtelen elsőmben bár él, de csatolva utómhoz — 

Éktelenül e l v e s z  mindenik, a5 ki merész.

Mint Palaméd* madarát látsz engem szállni az égen; 
Ámde ha visszaterelsz, én leszek a’ te urad.

A’ 104dik számbeli rejtettszó : H a j d a n .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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* * * if O Z A’ T Á V O L  B*Ó L. szemei a' termeszét’ legfölségesb scenáin gyönyör
ködjenek: akkor aí’ képzelődés bájölébbat ’s tiindé- 
ribbet már nem rajzolhat elibe — a’ río-jáneírői kis

Béke közt
Nyugszik, a’ nap e l ,.

’S nyugtalan 
Z'ajlik e' kebel. —
Jő a’ csöndes éj,
Leple bétakar.
És te szív! miért 
Rajtad e>’ vihar ?’

,,El nyugodt 
A? nap a’ hegyen,.

Feltűnik 
Más világ-egen;
Majdha múl az éj ,
Újra visszajő —
*S lanyha fényitől 
Éled a’ mező. —

Nékem éj
A? nap’ arcza még,

Szép napom 
Messzi tőlem ég;
Más vidék ragyog 
Hő sugáritól,
*S ah! mikor jön ő 
Mentni búm alól.“ —

Teljesen 
Jő a’ holdvilág,

Bájolón
Csillog a’ virág —
Csillog édesen,
Mert szelíd öl éh 
Harmat-ár rezeg 
’S benne égi fény.

Telve van
Szívem is, de mély 

Bú gyötör
’S néma szenvedély;.
Két szemembe’ száz 
Harmatgyöngy remeg",
Ah ! de nincsen hold —
Nincs, ki lássa meg.

Holdvilág!
Teljes arczodon 

Elfogyand 
Fényed egykoron;
Ködlepel borít,
Felleg’ éje fog,
’S akkor a’ mező 
Cseppje nem ragyog. — -

Akkor is 
Telve e’ kebel;

Kedves, ah!
Értted ömlik-el- 
*S bár köd-éj fedez ,
Könnyem csöndesen,
Foly, — sugáridtól 
Fényivé édesen ’.

A* R A B S Z O L G A S Á G  B R A Z Í L I Á B A N .
(Utazási töredék 1831.)

Ha a’ hosszas tengeri utazástól fáradt utas ma* 
gának egy pompás kikötőt kívánna gondolni, hol

tenger-öbölnél (Bucht). Mi ebbe alkonyaikor érke
zőnk. Már ekkor sötétebb vo lt, mintsem hogy min
dén tárgyat tisztán kivehettünk volna; egyedül az 
öbölbe Vivő szoros bejárásra ismérheténk, — ’s elha
józván a’ santa-cruzi vár mellett ’s a’ kilenczszáz 
lábnyi magas, czukorkalap nevű, függőleges szikla 
alatt, melly két tárgyat egymástól csak egy mér- 
földnyi térköz választ, — egyszerre azon nagy öböl
ben (Golf) látok magunkat, melly a’ kikötőt képezi 
’s mintegy száz mérföldnyi kiterjedésű lehet. Vala
mivel később, a’ parton szemeinkbe öttlött világiatok 
inegmutaták nekünk a’ város’ fekvését ’s felfödo- 
zékama’ hegy-övezetet; melly mögötte fölemelkedik. 
Igen sokat hallónk már beszélni e’ hires öbölről, 
nyugtalan várók a’ nap’ keltét, hogy szemeinket e’ 
látványon minélelőbb legeltethessük. Mondják: a’ 
természet soha sem csalja-meg csudáiéit remények
ben ; ’s valóban , ez úttal mindnyáján megismertük, 
hogy várásunk nem volt tülcsapongó. En hajnalpir- 
kulat óta" valók már a’ hájo-tetőn ’s mindig híven 
fogok azon benyomásra emlékezni, mellyet bennem 
— a’ szemeim előtt kifejlett csuda-látvány okozott. 
A’ tenger csöndes volt, leggyöngébb szellő sem len
gett a’ tükörsima viz-ár felett; fregátunk \  mérföldre 
állott horgonyon a’ kihajőzás’ helyétől. Épen előt
tünk emelkedék-föl egy palota s egy roppant temp
lom. A’ hajókkal elbontott kikötő Brasilia’ főváro
sának szerencsés körülményire mutatott ’s a’ nyári 
lakházakkal ellepett halmok lakosinak gazdagságát 
-bizonyítók. Városon tül a’ bájos Corcovado’ hegyei 
nyulának magasra , egészen tetőig vadon fákkal bo
rítva, némelly helyeket kivevőn , hofá’ sűrű bokro
kat fölégették, nehogy szökevény rabóknak rejtek- 
T. búvóhelyül szolgáljanak. Éjszak, kelet és nyűgöt 
felől több regényes szigetet látánlc , nem különben, 
kisebb öblök által kirovátkolt ’s a’ tropikai növény
ié t ’ (vegetatfó) minden pompájával ékesült partokat; 
tovább éjszak felé orgonahegyek korlátozók a’ kilá
tá st, mellyeknek valóban nagy hasonlóságuk van 
az orgonával. Mindezen tárgyak, úgymint város, 
hajók, hegyek, ’s a’ messzi latkor, valami csudás 
tájképpé alakultak, melly fölé a’ hajnal, mint a’ 
brasiliai fölséges nap* előkövetje, arannyal vegyes 
bíborszint áraszta. Az első napsugárok az egész öböl-



be eletet látszanak lövelni. Egy óráig vizsgálóin c’ 
gyönyörű látványt, mellynek mely csöndjét meg 
semmi sem háborító. i\ap’ kelte után tiz perczenet- 
te l , már minden mozgásba jőve. A’ hajok ’s kikö
tők megtelének matrózzal 's városi emberrel, kik 
dolgaikra siettek , ’s árukkal rakott csolnakok hasí
tok a7 kikötőt minden irányzatban.

Elragadtatva csudálám e1 földi édent, midőn 
egy hozzánk csatlakozó csolnak magára voná figyel
mem’. Közelebbről tekintvén, szemembe tűntek— a’ 
rabszolgák. Három vagy négy fekete volt egy fe
jérrel benne ’s gyümölcsét ’s egyéb frisítő szeréket 
hozának nekünk. Az ur megharaguvék ’s káromko
dott, de mit a’ rabszolgák, kik teljes erejükből evez
tek, csakhogy hajónkhoz érhessenek, egészen hideg
vérrel vettek. Minő contraszt! az Isten minden mü
vét olly széppé, olly fönségessé teremté ’s ím az em
ber fertőzteti-meg azokat. Ugyan ezen hely, mellyre 
a’ természet’ minden barátjának elragadtatva kell em
lékeznie . benne egyszersmind egy irtózatos benyo
mást fog hagyni, ha különben emberi, érzékeny szív 
dobog keblében. — Kérdezzen bár valaki egy ha
jóst, kit kötelességei majd India’ ©czeánjára majd a’ 
csöndes tengerre vittek: valljon min ütközött-meg 
Kio-Janeiróban kiváltkép? ’s a’ hajós azt fogja felel
ni: „a’ rabszolgákon“; kérdezzünk egy kalmárt, kit 
foglalatossági külön tartományok’ beutazásira kény
tettek, mi tőn valljon e’ városban reá legnagyobb 
benyomást — ’s válasza lesz: ,,a’ rábszolgasóg.“ 
Kérdezzünk bár egy európai utazót, ki azon czél- 
ból utazik , hogy a’ természet’ gyönyörű müveit vizs- 
gálgassa ’s Amerika’ politikai szerkezetével megis- 
mérkedjék, mi hatá-meg szivét leginkább — ’s{ő is 
így felelend: „az egymáshoz lánczolt ’s nehéz ter
heket hordozó rabszolgák’ hosszú sorai, kik 'közül 
némellyeknek nehéz nyakvasuk van, egy IS hüvelyk- 
nyi vagy 2 lábnyi hosszú vaspákzával, melly messzi 
fejők felett kinyúlik ’s azt jelenti, hogy e’ szeren
csétlenek már próbát tőnek az elszökésben.“ — Kér- 
dezzük-meg tőle, milly hangok csongenek mindig 
fülébe? — ’s válaszolni fog: ,,a’ szegény feketék' 
panaszos énekei, kik egymást sanyarú munkákra buz
dítják.“ Yagvha történetből a’ nyilványos büntető 
helyen megfordult, midőn épen a’ rabok fenyittet- 
tek — ’s azt fogja felelni: ..a’ feketének kiáltásai, 
ki szerencsétlen volt, kegyetlen urát megbántani44 
’s e’ rab’ gyötrelminék látása szintolly mélyen van
nak emlékezetébe vésve, mint á’ brasiliai növény
világ’ gazdagsága és bujasága. Kérdczzünk-meg vég
re egy keresztyént, ki különféle nemzetek" szökésit 
ismeri, ki szemtanúja volt a’ polynesiai Cannibálok’ 
haditánczának, ki látta az indiai özvegyeket megé-

gettetni s látta mindazon véres áldozatokat , mel- 
lyeket a' szegény fanatikusok Jaggernautban egy
más iránt tesznek, milly benyomást szülének mind
ezen képek lelkében — ’s a’ kérdeztetett azt fogja 
vallani: hogy őt ezek is különös irtózással töltöt
ték ugyan-el, ámde a’ Jlrasiliaiak’ szemlélete, kik 
magokat keresztyéneknek nevezik ’s még is minden 
szégyen és szemérem nélkül embereket vásárlónak . 
eladnak s kínoznak, feketéikkel kereskednek, azok
ból gazdagodnak — ez mint legmélyebb emberi rom
lottság’ jele , belsejét mindennél inkább föllázítá.

Kio-Janeirónak fejér népessége a’ feketével úgy 
látszik, nem áll semmi idomzatban. Minden utczán , 
minden piaczon csak fekete csoporttal találkozik az 
ember. Okét látni vajmi kínos látvány, azon szag, 
inellyet testük ereszt, kivált ha többen vegyültek 
egy csoportba, majdnem tűrhetetlen. Ók martalék! 
a legirt óztatóbb, undokabb ’s Europa előtt ismeret
len nyavalyáknak. Alig haladhatni száz lépésnyire a’ 
nélkül hogy az ember néhányat c’ rettentő állapot
ban sinylő szerencsétlenek közül lásson ; némellvik- 
nck clephanfiasistól feldagadt lába ’s lábszára van, 
mások testét ismét bizonyos bőrpersenet diszteleníti. 
Ha a’ rabszolgák igen elvénültek vagy nyav alyak 
közt sorvadoznak, uraik magokra semmi költséget 
sem válóinak, sőt elhagyják őket ’s így végső nyo
mornak ’s ínségnek kitéve, kell tengődniük. A’ rab
szolgának legközönségesb tartozása, urához vizet 
hordani. Ha bizonyos számit csöbörvizet pontosan 
nem hord — kész a’ korbács. Mire nézve a' kutak 
folyvást annyira elfoglalvák raboktól, hogy a' ka
tonák kivont karddal, dárdával ’s korbáccsal is alig 
képesek némileg a’ rendet föntartaifi ’s meggátolni, 
hogy az erősbek a’ gyöngébbeket egészen vissza ne 
nyomják.

Egykor meglátogaték egy rabszolga-hajót ‘s 
mingyárt odaérkeztemkor figyelmemet vörös sapkás 
emberlények vonák magokra, kik nevettek ’s külön
féle rendes mozgásokat tőnek; ezek fiatal feketék 
valónak, számra mintegy ütvenen, ’s majmok’ módjára 
üldögélték a’ v itorlafákon. Felügyelőjük egy fran- 
czia volt, ki épen múlt estve érkezett-meg az afrikai 
partokról. A hajón nem találkozott 140 tonna teher 
’s még is 500 rabszolgával hagyá-cl Afrikát, kik 
közül ötvenen már útközben haltak-meg. Az asszo
nyok a’ hajó hátulsó részében , a’ férfiak pedig a’ 
hajó’ elején valónak. A födélen számosán hevertek 
’s olly sűrű torlatban, hogy a* matrózok rajtok- 
tipródás nélkül nem járhatónak. Legtöbb közülük 
vakaródzék, vagy szomszédit vakaró: a’ mi elég un
dorító látvány volt. De még undorítóbb volt a’ 3—4 
lábnyi magas második födözeten a’ tűrhetetlen szag.



7

Sok szegény Fekete asszony betegen hevert. Egyik , 
ki épen akkor halt-meg . még szenvedő társai közt 
fekiitt ’s a' hajóslegény, ki hozzájuk őrül rendclte- 
ték, monda, hogy alkalmasint még néhány meg fog 
halni közölök. Szerencséseknek érzők magunkat, mi
dőn e’ borzasztó látvány szemeink elől eltűnt.

(Vége következik.)
illés. I.

FÜZKR A* M\ GYAR TÖRVÉN YTIB0Y1ÁNYI5ÓL.
(Folytatás.)

A‘ v á m j o g  (jus telonii) és más kiváltságok 
között törvényünk szerint az a" különbség, hogy 
emezeket csak a’ királyi Tábla erőtleni'theti, midőn 
más'  k á r á r a  vannak, a’ vámot pedig a'vármegye 
is törölheti e l, midőn s z ü k s é g t e l e n .  A’ vámról 
szóló igen számos törvényink t. i. többnyire olly idő
szakiak, mikor a’ törvényhatóságok az ittak* csinálá- 
sáról még egy cseppet sem búsultak, és a* vámjog- 
azért adatott magányos személyeknek, hogy <©tt, a’ 
hol szükséges, litat, hidat ’s a’ t. csináljanak, nem 
azért tehát, hogy belőle gazdaguljanak. Innét van,  
hogy a’ hol az út magától megszáradott ’s jámbor 
eleink’ ítélete szerint emberi munkára nem szorult, 
ott a’ vámjogot azonnal megszüntették; ezt hitták 
ők s z á r a z  vámnak, telonium siccurn. Ebből .elég
gé kiviláglik, hogy törvényink’ szelleme szerint a’ 
vámjog bizonyos kötelességhez van kötve elannyira, 
hogy megszűnvén a’ kötelesség., megszűnik a* jog 
is. —

Még sem kívánnék minden vámot eltörölni, ha
nem czélarányosabbnak tartanám, a’ vámjogot a’ 
vármegyére -ruházni, a’ házi pénztár’ hasznára. Ezt 
pedig két okkal támogatom : némelly vármegye ki
csiny, még is fekvése miatt kénytelen sok utat épit- 
n i, és így most a’ teher aránytalan ; — aztán, né
melly vármegye’ útain leginkább külföldi szekere
sek járnak, a’ helybeli lakosok pedig, kik építet
ték, legkisebb hasznát veszik. Fizessen tehát az 
idegen utazó vámot, de a’ megye’ lakosa tulajdon 
megyéjében attól mentt maradjon. — E’ mellett még 
ezekre kellene ügyelni: A’ vámok igen sűrűn ne áll
janak , ’s az árjegyzék’ (tarifa) igen nagy ne le
gyen, nehogy a’ kereskedést szerfölött terhelje. — 
A* vármegye’ vámjai kótyavetye útján adassanak ha
szonbérbe, mert igy legnagyobb t is  z ta  jövedelmet 
fognak hajtani , közös -lónak különben tiíros lévén a’ 
háta s a’ t. És a mi tán legfőbb : mindenütt a’ 
v á r m e g y é k ’ szedjék a’ vámot és csinálják az 
útakat, nem pedig a’ városok vagy kiváltságolt he
lyek , mert addig , míg az meg nem lesz, soha úta- 
ink jó rendszerben nem lesznek.

Alábbiét sokszor járni szokott Lőcséről Uj-Luli
lára , Késmárkon keresztül. Ez télben is alig egy 
napi járás, még is llszer változik a’ törvényható
ság ! úgymint:

Lőcse = szabad királyi város — Hradiszko hely
sége =  Szepes vármegye — Durand és Laibicz =  
XVI. szepesi városok — Késmárk =  szabad királyi 
város — Sztráska helysége =  Szepes vármegye —■ 
Béla =  á’ .XVI. város’ egyike — Bussócz helysége 
"= Szép es vármegye — Podolin =  a’ XYI. városok' 
egyike — Alsó-Rusbach =  Szepcs vármegye — 
Gnezda és O-Lubló =  XYI. város — XJj-Lubló =  
Szepcs vármegye. — így hát 6 mérföldet megútaz- 
ván, az ember l lszer által megyen egy törvényható
ságból a’ másikba , mellyeknek egyike jól csinálja 
útjait, másika rosszul, harmadika épen nem csinál ja. 
Hogy lehetnek hát jó utak Magyarországban ( — 
Egyébiránt, tanácsos e a’ Nemesek által is i á- 
mot fizettetni, ezt én itt nem akarom újra meg
pendíteni. Ámbár különben, és általányosau vé
nre , ha á’ nemes ember., ncmességi jogainak meg
sértése nélkül, a’ bemenetelért fizet., midőn a já
tékszínbe megyen, nehéz okát látni, miért ne fizes
sen, midőn olly utón vagy hídon jár, mellyet nem 
ő , hanem más épített. Mi pedig a’ budapesti felál
lítandó állóhidat illeti, azon a’ Nemesektől is i de i g  
ó r ái g , ’s k i v é t e l  g y a n á n t  vámot kérni, al
kotásunk’ legkisebb sérelme nélkül is lehetne, mivel 
exceptio firmát regulám in casibus non exceptis, és 
a’ mit a’ törvényhozó hatalom csinál., az soha sem 
lehet törvénytelen. Fabriety Sámuel.

A’ I I O L D K Ó R S Á G O S  V A G Y  ÁLOMJ ÁRÓ.
(Legnjabb igaz történet, hírlevelek szerint.)

Dresda dec. lókén borzasztó eset’ látpiacza volt. 
Estve 7 óra felé hire terjengett az utczákon , hogy 
egy öt-emeletes ház’ tetején h o l d k ó r s á g o s asz- 
szony vándoról. Jóllehet a’ hold a’ tömött felhők 
alul csak gyöngén világíta , még is Janísch zsemlye- 
sütőnek házfedél - csúcsán egy asszonyi termetet 
.lehete észre venni, melly bizonyos asszonyi munká
val , jelesül a’ divatos karácsom ajándékok készít - 
getésivel látszék foglalatoskodni. A’ tető maga rend
kívül meredek, mivel ugyan ezen tetőbe épült az 
ötödik emelet (ide nem értvén a’ földszinti osztályt) 
’s a’ ház legalább is 5 öllel (10 Ellen) emelkedik 
a’ hozzá társított házakon felül, úgyhogy a’ holdkór- 
ságos személy egyedül csak c’ háztetőre vala szorít
va. Az emberek lassanlassan sok ezerig seregiének 
össze, közöttük sírcsend uralkodott, mivel mindenki 
fé lt , hogy a’ holdkórságost legkisebb zörrenés állal
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felébreszti ’s a’ házról leestét okozza. A’ leányzó 
néhanéha fölemelkedők, a? fedélpárkányon idestova 
járt ’s a’ tető’ egyik oldaláról a’ másikra ment; egy
szer leült a’ párkány’ szélére ’s haját rendezgetés 
Csakhamar kitudák, hogy az éji vándorné Jánisch 
zsemlyesütő’ leánya, egy 19 esztendős igen szép ha
jadon, ki anyjától nem csekély értékű vagyont örök:- 
lőtt. Egy. politzia-igazgató ’s több politzia-őrmester 
is nem sokára itt termének; de ezek mind elveszték 
eszöket ’s mivel minden pillanatban a’ leányzó' ha
lálos estét várák, mit sem tevének szabadítására. 
így folyt-le négy rettentő órahasználatlan. A’ le
ány töbh Ízben a’ cserép-zsindelyek’ legszélsőbb vé
gire lépett ’s mélyen, az utczára hajlott-alá, úgy 
hogy mindem nézőnek keblében vért fagylalt az irtó
zás; azután, ismét a’ tetőn fölfelé ment, leült a’ 
csúcsra ’s beszélt ’s énekelt álmában. A’ postames
ter késznek ajánlkozott, minden szénát és szálmát, 
mellyel a’ csak 80 lépésnyire fekvő postaépület gaz
dagon el van látva , kiadni, ezzel aztán könnyű lett 
volna a’ csupán öt ablaknyi széles ház’ két oldalát 
néhány perez alatt, mintám száz megszáz emberkar. 
vala segédeimül készen, az első emeletig megtölteni, 
úgy hogy a’ szerencsétlen leány’ esése legalább nem 
lehete halálos, főkép ha még a’ házban találkozó 
ágyneműket a’ széna’ fölibe hányták volna; de hasz
talan ! -a’ szívtelen atya, ki mostoha anyjával együtt 
a’ leányzót mindig gyötrék, vonakodott, költségtől 
félve , e’ nemes ajánlatot elfogadni ’s az elöljáróság 
elég gyáva,: volt nem sürgetni e’ szabaditó módot.— 
Mások ismét jávaslák: hozassanak-elő a’ mentő
hálók , mellyeket az Elba’ jégzajlásikor az oszlopók 
közé szokás aggatni«, ’s .függesszék azokat rudakra; 
de a’ politzia-igazgató«. ezt ellenző , mivel legalább 
is'két órai munkát kívánt. Egy ideig a’ födél alá szé
les vászondarabokat t ár t ánakde  ezt is abba ha- 
gyák, holott a’ politzia’ kötelessége volt volna ide 
embereket rendelni. Néhány kéménytisztító fölmá
szott a’ kürtőkbe ’s a’ vándorleányhoz igen közel 
valónak, haliák őt énekelni ?s- beszélni a’ nélkül, 
hogy segíthessenek rajta. Többen ajánlkoztak, hogy 
kötélen uz ötödik emeletből kibocsátkoznak’s a’ sze
rencsétlent megragadják,; de ettől, is visszatartók, a’ 
bátorszivüeket, félvén-, hogy a’ leány, ha meglá- 
tandja őket, fölébred ’s leesik. így gátold az elöl
járók’ jelenléte a’ magányos emberek’ külön vállala
tit, a’ holló-atya pedig váltig állttá., hogy a’ leány 
az ötödik emelet’ ablakán, honnan kilépett, utóbb 
önmaga térend vissza. —- Szóval; 11 óra után a’ 
holdkóros biztos léptekkel jő a’ fedélcsűcsról egé

szen a’ zsindelyek’ szélső végéig alá, leül a’ pár- 
tázatra ’s több perczenetig néz előrehajlott testtel 
csöndesen a’ mélységbe le. Torzadnak a’ nézők’ haj
szálai ’s mindenki irtózattal várja a’ jelenés’ végét. 
Hirtelen föláll, az éji vándorné ’s nyugottan megy a’ 
födél-ablak felé-; — ekkor-gyertyavilágot lát az ab
lakon— egy hangos sikoltás hasítja a’ levegőt’s azt 
ezer ajak ismétli — -követi ezt egy tompa zuhanás 
s a’ köriilállők’ zokogása és sírása. A’“ szerencsétlen 

leányzó az utcza-kövezeten. leié halálát. E’ gyász
eset az égés« várost megrendíté. Hogy a’ gyertya
világ valamellyik politzia-tiszt’ vagy pedig az atya’ 
gondatlansága, által keriilt-é- a’ födélablakra, még 
nem-tudhatni. Mint halljuk az atya a’ politziátisztek- 
kel együtt felelet alá vonatik; az első azért, mivel 
leánya' állapotját ismerő ’s oily durván gondatlan 
volt; imezek pedig, mivel olly hosszú időközben 
szabadítás végett semmi rendelést se tettek. Mind
kettőre közös az ingerültség, főkép boszonkodnak a’ 
politziára, mert ez, gyakran avatkozik a’ polgári sza
badságba, midőn nem szükséges, itt pedig, hol egy 
emberlény életét kelle megmenteni, tunyán-veszteg
lett. Jánisch pékmester korábban gyanú alatt tarta
ték, hogy a’ leány’ vagyonos anyját méreg által 
veszté-ki, ’s úgy hiszik: e’ gyászesetet sem tartand- 
ja különös rosznak, mert hisz övé most a’ leány’ 
vagyona;. A’ szerencsétlen leány már estve 5 órakor 
alutt-el a’ pamlagon, nem. sokára azután álmában föl
ment a’ padlásra, egy zsemlyesíitő legény a’ lépcső
kön találkozott vele ; ő azért hihetőleg már 5 \  óra
kor lépett-ki a’.födél-ablakon, hol czipőit hagyá, a’ 
háztetőre,-

R E J T E T T S Z Ó:

Rendes m ív vagyok én: van lábom, van fejem és van 
Szívem is, ámde csudáid, nincs nyakam és derekam. 

Engem az ősföldön magyar elme teremte magából ;
Számtalan élet-adóm ’s a’ ki nagy, — általam él.

Egy szivem, öt lábom ’s kifogok száz hétfejü hydrán, 
Mert még háromszáz fejjel erősb az enyím.

Hogyha nem értesz, eredj Rómába tanulni magyarszót, 
vRóma nem ért magyaról ’s ő kitálja nevem*.

— nv —

A’" lső számbeli rejtettszók: S z é l v é s z .  — D’aro .

T o v á b b i  h ú z á s o k  -a’ sc h a eh j á t é k  b a a.
8) (Berlin) Fejér futó C. 1. — E. 3.

(Hamb.) Fekete futó C. 5. — E. 3.

Szerkeszti H e l i n e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
P est, január’ 8dikán 1831

T A N Á C S .
Félve lepj a’ földi pályán,

Mert tövist szór ’s hint eléd ,
’S czélodat még el sem érted,

Rád borítja éjjelét;
Kötve higyj a’ sors’ szavának,
Sok szelíd szavak csalának;

Mézzel önti ő a’ vészt,
Melly bár lassan, — tép ‘s emészt.

Hogyha szíved’ belsugalma 
Fenragyogni kisztető,

Menj, de félve lépj a’ pályán,
Mert veszélyes a’ tető.

Három ut vezet feléje,
Mindeniknek van tökélye ;

Ámde kettőn pályabért 
Sok menő közt ritka ért.

Hirtelen ne szállj magasra 
"Vagyaidnak tüz-körén ,

Szédül, a’ ki néz magasról 
Sík pályája’ tükörén.

Lángfelhőn a’ napnak útja,
Harmat és hűvös szél futja —

Félve nézzd a’ fénysugárt,
Mert szemednek könnyen árt.

Szinte kétes és veszélyes 
A’ sötét alanti ut,

És ki porködén botorkál,
Pálya-czélra az se jut.

Mint haboktól hányt vitorla,
Rá ha vész hullámot torla:

Szédeleg, ha zaj’ szele 
Zúgva szemközt jő vele.

Légy türelmes férfi-mellel,
Tartsd-meg a’ közép utat,

Merre szálij , ez győzelemmel
Minden ösvényt megmutat. — 

így találod fel ’s létéi vé 
Sok viszályos gátot érve —

"Vágyaidnak szép honát,
Így a’ csillag-koronát.

Szabó József. Szaunáiban.

A* R A B S Z O L G A S Á G  B R A S I L  I Á B A N .
(Vége.)

A’ rabszolga-piacz nem kevésbé sértő nézetet 
nyújt. Ez egy hosszú utczából ál l , mellyben csak
nem minden ház, feketék’ raktára. Néhányszor végig 
mentem rajta, hogy minél tisztább fogalmat szerez
zek a’ kereskedésről ’s az azt szükségképen követő 
bajokról. Minden illy raktár’ ajtajánál láthatni a’

rabszolgák’ urát, ki az előtte elmenőket meghi'ja : 
vennék áruit szemügyre. A’ legnagyobb raktárok 
3—4 kamarából állnak , mellyekben 60—100 rab
szolga találkozik együtt. Körben hevernek ezek ’s 
egymást vakarják. Ollykor láthatni őket ne vetkezni 
i s , de rendszerint arezukon csak elcsüggedség ’s 
mozdulatikban egykedvűség ’s elfásultság mutatko
zik. Cowper a’ szelíd angol költész így szól egy he
lyen a’ fekete rabszolgáról: „telve keserűséggel ’s 
szomorú önmegtagadás közt érzi lélekben teste’rab
szolgaságát, kivetkőzik nemes természetéből ’s az 
oktalan állatig alacsonyul, hogy lelkét sorsával ősz- 
szehangzóvá tegye.44 Ha a’ rabszolgák közt értelmet 
*s lelkes ábrázatot látunk, láthatjuk akkor ugyan 
azon a’ legmélyebb fájdalom’ vonalmait is. Mutattak 
nekem két tatowirozott testű asszonyt, kik, mint 
álliták, nemzetségük’ fejeinek nőtársi valának; egy 
európai ember’ arczán, hasonló állapotban, nem föst- 
heté magát elevenebb színekkel a’ lelki bánat ’s le- 
alacsonyulás’ érzelme , mint azt e’ két asszony’ ar- 
czulatán láttam. Külön valának szakaszíva férjeik
től , külön szakasztva gyermekiktől, megfosztatva 
azon méltóságtól, melly nemzetségüknél legfényesb 
volt; a’ legundokabb ’s alábbvaló rabszolgákkal ösz- 
szekeverve ’s játékul engedve egy ur’ alacsony, ba
romi szenvedélyinek. Több rabszolgát is vezetőnek 
hozzánk, hogy őket megnézhessük. A’ rabkereskedő 
illyenkor nehéz terheket rak fejökre , hogy a’ ben- 
nök létező testi erőt láttassa ’s azon törekszik, hog-v 
őket a’ leghaszonhajtóbb fényben tüntesse elő. Ezek 
olly scenák, mellyekre irtózás nélkül nem emlékez
hetem vissza.

Tizennégy napot tölték a’ Bota Fogo nevű kis 
öbölben, ez egyike azoknak, mellyek a’ rioi nagy 
öblöt veszik körül. A’ parton, mellyet a’ corcovadoi 
hegyek védnek, több mezei lak áll, hol örömmel 
hallgatám vala estenként a’ feketék’ musikáját. Ne
kik csak két hangszerük van: a’ viola és marienbn, 
Az elsőt száraz tökből készítik , hozzá egy botot ra
gasztanak , miként a’ hegedű’ nyaka ’s aztán érez 
húrokat vonnak reá. A’ marienbát egy darab kivájt 
fából csinálják , melly fölé aztán különféle hosszú ’s 
vastag vashurokat húznak. Ezen egyszerű hangsze
rekből, mellyeken a’ szegény feketék játszanak ’s 
azokat éneklésikkel kisérik, valami siralmas egy
hangú zengemény ömlik , melly is nem éjien kelle
metlen. A’ hová csak forditám estenként lépteimet
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mindenütt ezen énekeket hallottam ’s örvendek, hogy 
a' rabszolgák képesek legalább illy mulatságot ma
goknak szerezni. —

11a a’ hőség kevésbé tikasztó volt, szeretem 
meg-megjárni a’ kis öbölt. Hogy ezt minél nagyobb 
kényelemmel tehessem, bérlék számomra egy csol- 
rjakot négy rabszolgával, urokkal együtt. Ennek 
megnyerhetése végett egy kereskedohez folyamo
dóm, kérvén ha lehetséges, rendeljen nekem egy 
emberséges urat. Rendelt egyet, ki lágy szívüségé- 
ről jó hírben állott ’s midőn jó kedve kerekedett, 
örömest nevetett, tréfálkozott ’s isméretivel minden 
többi társát felülhaladta. De ha a’ csolnakon valami 
nem történt kedve szerint, ha a’ vitorlákat adott 
parancsára egy pillantás alatt be nem húzták, vagy ki 
nem feszítették, ha egy fáradt rab nem dolgozott 
kivánt iparral: akkor tüstént szörnyű méregre for- 
tyant ’s ha meg nem gátoláin , kész lett volna bün
tetni a’ vétkest, és pedig olly korbáccsal, melly a' 
háton nagy sebeket szokott vágná. Egykor általen- 
gedém csolnakomat Seymour kapitánynak, kiPraya- 
Grandeba, egy tulparti faluba szándékozott áltha- 
józní ’s ez visszaérkezte után beszélé nekem , hogy 
az áltmenetel alatt, melly alig tartott 20 perczig, 
az úrral kétszer czivakodott légyen ; a’ kapitány t. i. 
őt egy rabszolgának megbüntetésétől vissza akará 
tartóztatni, mellyre az úgy felbőszült, hogy őt (a’ 
kapitányt) torkon ragadta. — Újra megbékéltünk 
(úgymond) hogy legalább azon pillanatra hirtelen ha
ragja’ munkálatát gátoljam; de félek, hogy a’ bün
tetés csak halasztva van. Többszer megtörtént, hogy 
midőn egyért bocsánatot eszközlék-ki, ’s félórára 
aztán a’ szárazra kelle kirándulnom, visszatértemkor 
már a’ szegény rab’ hátán láthatám a’ hus-szaggató 
korbács’ rettentő nyomait. — A’ rabszolgaság’ gyű
löletes következési közé kell számítni azon munká
latot is , mellyet az , a’ rabszolgák’ erkölcsi tulaj
donira tesz. Borzadva látjuk őket gyönyörködni, mi
dőn egv vagy másik közűlök büntettetik. Többször 
láték feketéket jelen lenni, midőn társuk a’ kor
bács-ütések alatt nyögött ’s szemeik szinte ragyogá- 
nak az örömtől.

Egykor az orgona-hegyekre utaztomban össze- 
találkozám egy szökevény rabszolgával, kit épen urá
hoz vezettek-vissza. Súlyos vas övvel terhelék, mel
lven mindkét oldalról 1 lábnyi hosszú pálcza volt. 
A’ nyomonx rab az ijedség miatt elszédültnek lat- 
szék , mert sorsát már eleve tudta. Az ő ura több 
feketével a’ házajtónál állott, midőn a’ szökevényt 
visszahozták. Soha sem fogom azon ördögi tekinte
tet feledni, mellvet e’ kegyetlen ur, előtte reszketve 
álló rabjára vetett. Reá rohant ’s verte őt azon kö

tél’ végével, mellyel az megkötözve volt ’s iszonyú 
káromlásokkal halmozta. Szemeit gyönyörködve 
legeltető a’ rab’ félelmén ’s öröm-ittassággal látszék 
emlékezni a’ közelgő kínzásról. „Híjad a’ felügye
lőt45 — szóla egyik rabszolgájához. Egy pillanat múl
va jött egy nagy íztagos neger, iszonyú korbáccsal 
mint közönséges fenyítő eszközzel. En hozzá menék 
a’ durva kőszívű emberhez, pénzt ajánlók neki ’s kó
réin, engedne-meg rabjának. De ő a’ pénzt sértő 
goromba szavakkal utasítá-vissza ’s láttam , hogy a’ 
bosszuállás’ édességét a’ világ’ minden kincsének sem 
áldozná-fel. A’ rabszolga azonnal megkötöztetett, 
hogy rajta a’ fenyíték haladék nélkül munkába vé
tethessék. Sejtvén, hogy minden közbenjárói buzgal
mam sikertelen, gyorsan lóra ülék ’s néhány perez 
múlva a’ szegény rab’ kiáltozási már hirdetők bün- 
hödése’ kezdetét. — Kirándulásom az orgonahegyek
re leirhatlanul kellemes lehete , ha szemem minden 
nyomon rabszolgaságra nem bukott volna. Olly szép, 
gyönyörű erdőkön utazónk keresztül, millyekről Eu
rópában még képzeletünk sem lehet. A’ fák itt 150 
— 180 lábnyi magasok, lombozatjok olly gazdag, 
olly buja , hogy nem hiheti az ember , hacsak nem 
látja ; a’ földet végig legfölségesb virágok borítják , 
egyetlen egy hely sem marad terméketlen. Minde
nütt láthatni a’ természet’ leggazdagabb szüleményit; 
a’ fák’ ágai ’s törzsöké csak e g y  zöld tömegnek 
látszik, annyira boritvák azok növényekkel. Sőt 
még a’ levegő is telve azokkal; — a’ liánok egy fá
tól másikig nyúlnak ’s virágokkal ékes, gyönyör« 
lugasokat képeznek. De az élő természet sem nyújt 
kevésbé szép ’s érdekes tárgyakat. Különféle nagysá
gú ’s alakú kigyók csúsznak mindenütt ide’ ’s tova; 
legdelibb madarak röpködnek az utazó’ feje fölött, 
a’ papagályok ’s bors-evők, fényes tollúikkal olly 
közönségesek, mint nálunk a’ verebek és kányák; 
a’ kisded kolibri hasonló a’ virágokon repkedő lep
kéhez. — Itt tehát— gondolnék — elé" szabadon vizs- 
gálódhatik a’ természet’ barátja!? — Koránsem! 
E’ sűrű bokor szerencsétlen rabokat rejteget. kik 
űröktől megszöktek ’s az ember ki van támadásik
nak tétetve ; vagy pedig egy szökevény, ki az utón 
előtte rohan keresztül, hogy az utána sarkaló fel
ügyelőtől el ne fogassák, őt egyszerre kiragadja 
vizsgálódásiból. En legalább az orgonahegyekre ’s 
Tiginába rándultamkor többszer igy járók. Ez utóbbi 
helyen meglátogatóm egy gazdag angol kereskedő’ 
birtokát, ki épen ekkor vön 1200 hold szántóföldet, 
hogy azokat haszonvehetőkké tegye. Felügyelője az 
ültetvényen lakik ’s ez vigyáz a’rabokra is. Itt kö
rülbelül három mérföldre csak egy fejér embert sem 
láthatni. A’ rabok’ arczán édes boldoglét mutatkozik.
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jól tartatnak ’s igazságosan es emberi módon bánnak 
velők. Egy rabszolgának áilapotja mindig ura’ vagy 
is inkább felvigyázója* charakterétől függ; csakhogy 
ez utóbbi sokszor igen is kémény, sőt valóságos bar
bár; de ezt nem kell csudálni, hisz ő minden szen- 
vedélyinek kény szerint áldozhatik.

Illés. I.

S I R  M A I T L A N D  T A M Á S .
Napier ezredes „the colonies Jonian Islands and 

Sir Frederick Adam“ czimíi munkájában , melly Lon
donban nem reg jöve-ki, következő érdekes cha- 
rakteristikai vonásokat közöl e’ kíilöncz férfiról: — 
„Sir Maitland Tamás — úgymond — kiállhatlan zor- 
donságu ember volt, ő kurtán ’s minden szóválogatás 
nélkül beszélt. Midőn én legelőszer jövék a’ jóniai 
szigetekre, bévezettetém ő exc-jához. O csak maga 
volt ’s termében cynikus hidegséggel járt fel ’s alá; 
én meghajtám magam’ ’s még alig csapódtam egye
nes állásomba vissza, midőn O excllja hirtelen meg
áll ’s hozzám fordulva iinígy szól: „Ki ördög az 
tir ?44 — ,,Napier ezredes.44 — »Úgy é ! Kegyed volt 
vagy pedig testvére , ki Yorkban tábornoktiszteim
hez tartozott ?44 — „Az bátyám volt, Sir.44 — „No’s 
úgy hiszem — folytatá enyelgőleg — Kegyed nem 
lesz olly átkozott gazember mint elődje Bosset ur.44 
— „En még emberi tulajdonimat ki nem tüntetőm ’s 
igy reményiem, Excellentziád addig e’ pont iránt 
minden bizodalmas nyilatkozástól megkiméíend.44 — 
„Ebben igaza van az urnák. Most menjen ’s ha ma 
nálom akar ebédelni, szívesen látom.44 — Midőn a’ 
jóniai parliament összegyűlendő vala, Sir Tamás előre 
egy beszédet készített, mellyet ő szobájában fel ’s 
alámenelve több személynek, külön időpontban mon
da toll alá. Ez megtörténvén, általadé az Írást Han- 
key Fridrik urnák, hogy azt fordítsa olasz nyelvre; 
mert a’ corfui törvényhozó gyűlésben olasz nyelven 
folytak a’ tanácskozások. A’ gyűlés’ napja elérke
zett, és Hankey urnák kellett e’ beszédet a’ parlia- 
mentben felolvasni; de hogy ezt minél könnyebben 

► ’s pontosabban vihesse véghez, meg-szerzé a’ beszéd
nek egy nyomtatott másolat]át. Maitland észrevevé 
titoknokának a’ tiszta ’s értelmes előadásra készül
tét , ’s ugyan azon szempillantásban, midőn az egész 
gyülekezet legfeszültebb figyelemben vesztegel, igy 
szól: „Hankey! hadd lássam a’ beszédet.44 — Han
key áltnyujta neki s ekkor Sir Tamás kihúzza zse
béből az összegyűrt, eredeti karczolatot, mellyben 
a’ külön kezek miatt nem csekélyebb irás-zavar ural- 
kodék, mint egykor nyelvzavar bábeltornyánál; azt 
a’ titoknok’ kezébe nyoma ’s imígy szólt erős nyers 
hangon és skócziai szólejtéssel: „Itt, itt van, ezt ol
vassa az ur.44 — Hosszabb közlekedésre nem volt

idő, sőt hasztalan is lett volna; ennélfogvástSh Han
key kénytelen volt e’ hierogliph-írást úgy a’ mint tel
hetők , fejtegetni ’s áltfordítni; valóban egy feladás, 
melly akárkit mást legnagyobb zavarba fogott volna 
ejthetni. — —

Az órák, mellyekben a’ lord-főbiztos Sir Tamás 
a’ nyugalomnak áldozni szokott, nem valának ren
desen meghatározva. Egykor egy angol jőve hozzá 
ajánló-levelekkel; Sir Tamás épen ágyában feküvék, 
midőn az idegen magát nála béjelenteté ; ő sürgetve 
kére hebocsátatást, hogy leveleit személyesen áltad- 
hassa. Sir Tamás eslditt ellensége volt az ajánlóirá- 
soknak ’s azokat többnyire olvasatlanul vető tűzbe; 
az idegen csakugyan szerencsés volt a’ terembe lép
hetni; ő jóniai fönsége az utazó felé háttal fordultán 
fekütt ’s a’ paplannak egy félrerántása által testének 
bizonyos részét láttatá, mellyet megnevezni nem igen 
tisztességes. Az utazó épen tisztelkedve hajlongott 
ő excell-ja’ egyetlen látszékony része előtt, midőn 
egy zordon — skótziai szózat a’ takaró alul imezt 
kérdezi: „Ki van itt?44 — Ez és ez, Sir Tamás.44 — 
„Mi ördögöt akar az ur?44 — „En több ajánlóleve
let hozok, mellyek Excellentziádhoz intézvek.44 — 
„Azt hoz az ur ? — no’s hát takarja-be alf...met.44 — 
Az udvarias vendég alig huzá a’ takarót a’ födetlen 
részre, midőn a’ mély zordon szózat a’ paplan alul 
újra elődördül: „No’s megvan ?44 — Igenis, Sir Ta
más !SÍ — „Most hát pokolba mehet az ur44 ’s ezt 
mondván, kényelmesb fekvéshez illeszkedők. — En, 
úgymond Napier, e’ történet’ valóságáról ugyan nem 
kezeskedhetem, de annyi bizonyos, hogy egész Cor- 
fuban napimondává lön, és mivel tudom, milly sűrűn 
alkalmatlankodtak Maitland urnák az utazók, kik 
fejőkben többnyire Plutarch’ írásival és zsebeikben 
ajánlólevelekkel érkeztek hozzá: ugyan azért igen 
hihető, hogy ezen utazó urak’ elfogadtatásakor illycs 
valami történt. —• Más alkalommal ismét, midőn a’ 
tanács a’ palota’ nagy termében mint rendes gyüle
kezethelyen összejőve ’s O excelientziájának eljöve- 
tére ünnepélyes csöndben várakoznék, lassan fel
nyílik az ajtó — ’s ím Sir Tamás belép, testét követ
kező ruhadarabok díszítvén : Egy üinog, szűk és kur
ta , miilyent egykor csak Tam O’Shanter’ barátja 
hordozhatott; fején vörös háló-sapka , ’s lábán egy 
pár papucs; egyéb test-résziben O excellentziája fö
detlen volt, mint a’ most született gyermek. Illy öl
tözetben , kezeit hátrakulcsolva lépett ő a’ terem’ 
közepére, megtekintő körösleg az összegyűlt tanács
tagokat ’s azután így szólt a’ tanács’ titoknokához : 
„Atkozott secretarius , mondja-meg Kegyed nekik, 
takarodjanak mindnyájan pokolba44 ’s ekkor dörmög- 
ve tért szobájába vissza.44 En e’ történetkét úgy
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írom-lc, mint azt haliam; azonban Maitland’ tulaj
donival oily igen egyező, hogy annak valóságát alig 
hozhatni kétségbe. — Egy másik anekdota szintolly 
eharakteristikaj. Egy fiatal görög férfi, ki a’ sz. 
Mihály és sz. György-vitézi rendek’ érdemjeleit nye- 
ré-el , pénzfogyatkozás miatt igen nagy zavarba jött 
’s mivel e" nyomasztó szükségén máskép nem se
gíthetett, érdemjeleit elzálogosító; ’s e’ mellett 
mindent elkövetett, hogy tette titokban maradjon. 
Mindazáltal a’ lordfőbiztos azt még is meghalld; ő 
a’ zálogot alattomban kiváltotta , magához kereté a’ 
megszorult vitézt, ki százszor inkább kivánt volna 
sz. György’ sárkányával találkozni — és Sir Tamás 
kezéhez szolgáltatá neki az érdemjeleket, jólcedvü- 
leg igy szólván hozzá: „Kegyednek illett volna hoz
zám jönni ’s keresztjét nem más emberek’ kezei közt 
hagyni; ezentúl viseljen nagyobb gondot illy vala
mire ’s többé ne veszítse-el.“ — Sir Tamás’ szíve- 
jóságárul még sok más igen szép példát beszélnek; 
mivel pedig zárkozott keblű ’s tetteivel nem dicselgő 
ember vol t , méltán gondolhatni, hogy e’ nemes vo
nások’ legnagyobb része a’ publicum előtt isméretlen 
maradt.

AZ ANYAI INDULAT’ REMEK PÉLDÁJA.
(Egy történet a’ Nagy-Kunságban.)

Kardszagon egy fiatal házaspárnak van egy 
négyesztendős fiúgyermeke; a’ házigazdát nrnlt hó
napban egyik napon gazdasági dolgai elszólíták há
zától, a’ gazdaasszony magányosan maradván, pitva
rában magyar szokás szerint az egy hét alatt össze
gyűlt szennyes ruha’ mosásához fogott. Fiacskája 
ez alatt a’ magánál kissé nagyobbidejü szomszéd 
gyermek-czimboráival az udvaron játszék, midőn egy 
a’ többi gyermekek közül lélekszakadva rohan-be az 
édes anyához ’s jelenti, hogy fija a’ kútba esett! — 
Az érzékeny anya rémülten szalad a’ kúthoz ’s ked
ves gyermekének lubiczkolását ’s épen elmerülés 
közben csak széjjel bomlott haját lebegni láthatván, 
mit sem gondol az ismért kút’ másfél öles mélységű 
vizével, semmi idegen segédeimért nem folyamo
dik , hanem rögtön gyermeke után ugrik, kit is meg
kapott ugyan , de a’ súly mindkettőjét a’ kút’ fene
kére nyomá. Mindazáltal a’ természet kezet fogván 
az isteni gondviseléssel, a’ hív anyát gyermekével 
együtt a’ viz színéig fölveti; midőn azonban az anya 
észrevenné, hogy újra alább süllyednek ’s már csak
nem elbuknak, magát hirtelen keresztül a’ kutká- 
vákba feszíti ’s bár maga egészen viz alatt volt is 
már, szerette gyermekét két kezével hónaljánál fog-

vást a’ viz’ szine’ fölé emeli ’s tartja — ’s ím ekkor 
megérkezék az áldott segedelem!. Hirtelen hurkot 
löknek a’ gyermek’ derekára, kit már húznak kifelé 
’s itt örömmel érzék, hogy a’ gyermekét tartó anyá
nak egyik karja is hurokba akadván, ő is emelke
dik fölfelé — ’s ekkint időt nyerve ’s módosb se
gedelemhez nyúlva, mind a’ két lélek megszabadít- 
taték. A’ jó anyának még azon vizesen főgondja di
dergő gyermekét tisztázni ’s ő maga csak azután 
változtat ruhát. A’ hirre futva érkezik haza az áj ül
döző férj ’s atya ! Szív-szorultan asztalára borult ’s 
mélyen érzé szerette háznépe iránt a’ Mindenható’ 
jóságát; szemeiből hála-könnyek gördültek! A’ fe
leség ezt észrevevén, arra magyarázza , hogy férje 
őt ’s gyermekét a’ történt veszedelemből idővel még 
származható nyavalyától félti, azért hozzá tántorog 
’s illy nyájas szavakkal szólítá-meg: „Ne keseregj 
édes férjem! lássd nekem semmi változásom sincs, 
se kedves Imrénknek. Minden jó lélek hosszas élet
kort kíván az illy lelkes szüléknek , hogy szaporít
sák ’s gazdagítsák a’ magyar földet magokhoz ii 
csemetékkel. — — — — Még egy más példa 
kútra nézve. Kardszaggal határos Kisújszállás váro
sában egy 6 esztendős kun gyerkőczének különös 
kedve jött: a’ kútnak egyik kávájárul ( ’s Nagy Kun
ságon általán fogva jól kávázott kutak vannak) ke
resztbe a’ tiílsó kávára ugrálni ’s fennyen dicsekvék, 
hogy nem esik bele. A’ szerencsétlen pillanat azon
ban eljött ’s ő a’ kútba pottyant. De még is idején 
érkezett segítség, jó móddal hirtelen lement egy hű 
cseléd, ez megkapván a’ gyermek’ egyik karját, 
emeli fölfelé, és már feje a’ viz alul megszabadul
ván, kitüsszögi magát a’ kölöncz ’s kezd szabaditó
ja’ kezei közt viczkándozni. A’ cseléd ezt a’ gyer
mek’ ijedségének magyarázván, inti, bátorítja hogy 
ne féljen, ki is igy felele: „Ej! Jancsi bácsi, nem 
félek ám én , csak kend hagyjon békét, mert addig 
ugyancsak nem megyek, mig a’ bokrétás kalapom’
ki nem keresem.“ —

A’ ki az anyjából igaz, jó vért hoz-ki,
Az a’ gyerek, — ’s nem az, kit más staliroz-ki.

K özli  Kurdszagrúl l y  h l  várt.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
Alnlirt, minden tévedés’ elhárítása végett jelenti, hogy 

a’ Kassán Werfernél kijött ezen czímii munkának: „Görög 
v i r á g o k  az  A n t h o l o g i á b ó l .  Szedegette Sz. J. 1834.“ 
nem szerzője. Székács József m. k.

R E J T E T T S Z Ó .
Sújt kiütésemkor ezeret vaskarja dühömnek,
Fő tagom ék nélkül föltétel ’s vissza sóhajtás. 
Szomszédom múltkor megcsalta Hegyalja’ reményét; 
Társíts végsőmmel ’s megunod majd barna homályom*.

Hajdú Jerom. Lngcárról.
A’ 2dik számbeli rejtettszó : M1V.

Szerkeszti H e l m e c  z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ Z S I D Ó - C S A L Á D .
\ Á  GY A’ JANCF-ÍKOK’ e l t ö b l e s z t e t h s e .

(Történeti novella dr. Zehner után szabadon )
„Szép vagy, oh barátnőm! szemeid szelid ga

lambszemek ,4Í monda Öröm-ittasan Benőni, a' stam- 
biili pénzváltók’ leggazdagabbika, virágzó hitvesét 
Leilát ölére vonván; a’ gyermekek pedig az egy
mást hiven szerető szülék előtt drága szőnyegen ját
szadoztak. Leila a’ férj’ nyaka körül foná karját, 
őt forrón megcsókoló ’s a’ dalok’ dalának szép nyel
vén, anyanyelvén, susogó : „Száron’ rózsája vagyok ; 
egy liliomágy.“  Benőni felelni akara, de Leila, hó
gyengéd kis kezével befogó ajakit ’s hozzá simul
tan rebegé: „Miilyen az almafa az erdők’ fáji közt , 
ollyan az én barátom az ifjak’ seregében; ohajto- 

ojtbm árnyékiba ; ott örömest ülök ’s ajakiul’ éidei- 
*#i híja a’ fa’ gyümölcse.“ — A’játékot elunván, hall
gatók a’ gyermekek a’ szülék’ édes szavait, mcl- 
lyekct csak félig értének. Az ifjabb Benőni, ma ki- 
lencz esztendős, áltkarolá atyja’ térdeit; míg a’ hét 
évii Leila’ angyalfejecskéje anyja’ ölében nyugovók, 
kinek jobbja a’ gyermek’ fürt ivei játszott. Az áldo
zó napnak egy súgóra Jövelle-ált a’ szobán ’s báj
színt árasztott a’ családcsoportra. Benőni föltekinte 
's egy nehéz köny-cscpp ragyoga szemében; gyor
san, mint gondolat, fátyolozó körül az alkony a’ le
merült nap’ rózsaágyát ’s Benőni lágy, reszketeg 
hangon mondó: „Oh Leila! láttad, milly hirtelen 
nyelé-cl a’ deli sugár! az éj ? —: a’ régi látók’ sír
jain áll a’ nap, e’ legrégibb látóné, és sugár sza
vakban hirdeti az emberek’ sorsát ’s hirdeti a’ mién
ket is!" Leila szorongó kebellel pillanta férjére; 
Benőni kezeit gyermekinek fejére tévé ’s megáldó 
őket: „Isten !<— felszólamlék zokogva,— áldd-meg e’ 
gyermekeket, áldd-meg őket fájdalomban ’s üröm
ben, ’s vezéreld őket mint jámbor ’s tiszta lényeket 
karjaink közé vissza!“ Ezután megcsókolván őket, 
szelíden szóla Leilához: „Bocsássd nyugalomra gyer
mekink’. Még sokat kell veled közlenem , mit ezek
nek hallani nem szabad.“

A kis terem, mellyben az aggó Benonit láttuk, 
majd egészen egy török szclamlikhez (üdvezlőszo- 
bához) hasonlíta; a’ falakat lágy, hullámzó vánkos
sorok körzék ’s egy márványmederből csürge-forrás 
szökellék-fel. Egy támasztalan vánkosszék álla csi
nos irószekrény előtt a’ terem’ keleti szögében; a’ 
szekrényen zsidó biblia feküvék pompás borítékkal ’s

arany kapoccsal; a’ közel családszobában pedig a’ 
hétkaru gyertyatartó diszlék, mellynek sugári most 
a’ kút’ pezsgő hab-szikráiban játszadoztak, úgy hogy 
e’ szüntelen fellövellő szikrák a’ mederbe omlának- 
le ’s annak körzetén szőkéivé szétreszketének, jelöl
vén a’ lakost, mint Mózes’ követőjét ’s a’ franki 
szokások’ barátját. A’ nő sokáig késett: „Oh anya! — 
esdeklők végre a’ kis Benőni, — mesélj nekünk egy 
történetet az atyák’ idejéből! Leila folyvást sír ’s 
Benőni nem alhatik!“ Az anya letörlé könnyeit, a’ 
kis Leilát ölére vévé, ’s elbeszélő nekik a’ szent nép’ 
kiindultát a’ viszontagságok’ országából, ’s mikép 
az ur nappal felhő-éjjel pedig tüzoszlopban a’ nép 
előtt jár vala ’s mikép soha kedvenczitől nem távo
zók. ’S az oszlop eltűnt, — beszélő a’ szép anya — mi
dőn Israel’ gyermeki az Ígéret’ honába jutának ’s az 
Isten utószor beszélt a’ fellegoszlopból , mondván: 
Szeretlek , mivel a’ balszerencse ’s nyomor megjob- 
bíta titeket ’s most tiszta elmével szolgáltok ne
kem, ártatlan ’s jámbor szívvel, mint szeretett gyer
mekim. Es az oszlop el fog tűnni, de én veletek ma
radni örökre; ’s ti látni fogtok mindenütt ’s hal
lani mindenhol; ’s a’ nap ’s a’ szép virágok az én 
szemeim nappal, meliyek reátok lenéznek, a’ menny’ 
csillagi pedig szemeim az éjben ; ezek reátok fognak 
pillantani ’s titeket a' sötétben oltalmazni ’s a’ menny
dörgés , a’ falombok’ rezgése ’s a’ patakcsörgés ’s 
tenszivetek’ dobbanása, az én nyelvem , mellyel ve
lőt ek beszélendek mindenha. — Alugyatok gyerme
kim , így végző az anya szavait, hogy a’ ur’ sze
mei nyájasan tekintsenek-Je rátok!“ O megcsókoló 
őket ’s a’ lánykát Benőni mellé fekteté-le, ki még 
az anyai szózaton eszmélkedék, míg a’ szendergés’ 
angyala pilláit a’ gyermeki szemnek fényárja fölött 
szelíden lezáró.

Leila a’ szelamlikba lépett; Benőni nem vevő 
őszre. Keresztbe vetett karokkal állott ő az ugrókat’ 
szólón, feje mellére konyáit, hosszú éjsötét szakálla 
a’ hófehér bő paláston hullámzók, szivének gyors 
dobbanásitól ajka reszket vala ’s a’ fájdalom’ halk 
imádsága lebegő rajtok. Leila fojtó ’s névtelen szo
rongásban meresztő rá szemeit; a’ szép magas férfi
alak a’ habszikrák’ varázs-fényiben , a’ szellemvilág
nak egy bűskomoly meghittjéhez hasonlíta, ki elmerül
ve áll az elvesztett boldogság’ kínos képzetében. 
Merőn tekinte ő a’ tüzeseppekre ’s ajkiról e’ pana- 
szózat rezge: „Sebem mély mint a’ tenger; ki fog



engem meggyógyítni ?“ Borzalom futa végig Leilán; 
benső isteni bizalomtól ihletre szóla a* csíiggedőhez: 
„Jehovah a' te paizsod ’s ő felemelni fogja fejedet.“ 
E’ jámbor lelkesülés’ szava fölébreszté a’ nehéz ál
modét , ő fejét fölemelé, szemeinek vad lángolása 
elczikázott, sokáig szelíden ’s hőn tekintő a’ szólam- 
lót ’s őt áltölelve susongá: „Köszönet néked, ifjú
ságom’ angyala, hogy sötét képzelgésimből felébresz
tő! ! Övezd magad* bátorsággal, mert a* jövendő’ 
fatymlát fogom ’s kell előtted félrevonnom, inelly- 
nek színe halovány ’s mellynek hímzetéről vér csu
rog. — Baba hamajum (a’ magas porta) alap-oszlopi- 
ban mejrrendüle . Padischah a’ nyílásokat Jancsárok’ 
koponyáival akarja betöltetni ’s görög vérrel eny- 
vesztetni : az uj alapkövet pedig az uj haditndomány 
által véli a’ gazdag rájáhk’ aranyára helyezni. A’ 
nagyvezér adá az alaprajzot, mellyen minden vonás 
vérpatak. meiiy Stambult. Európát ’s Ázsiát elá
rassza. Vérrel, török módra , szándékozik Ilik Mah
mud Illik Selim* trónját tisztára mosni. Hajthatlan 
a’ kivitelben , okosabb ’s ravaszabb is szerencsétlen 
nagybátyjánál , de mint ember kevésbé nagy, min
dennek előtte szorgosan kikerülő a’ nizam-dgedid 
( uj hadsereg) nevét, melly csaknem minden Mos
lem előtt gyűlöletes; ellenben a’ topsehik’ (álgyu- 
7.ók) , gumbardgik’ (pattantyúsok), ’s a’ dgebadgik* 
(hidászok) számát tizenkét ezer főre szaporító, ki
ket hadértő ’s gazdag zsoldban álló frankok által 
fáradatlanul ’s igen jól gyakoroltat; ’s szivükbe a’ 
Jancsárok ellen a’ gyiilülség’ vad lángját lobbanta. 
Külön kedvezések hóditják-meg részére lovaginak 
a’ spahik’ és siiidariknak karját, nem különben az egész 
népét. mellyet eddig a’ Jancsárok vas vesszőkkel 
és skorpiókkal sanyargattak. Az utolsók’ rémitő had
testét. egyetlen csapás sújtsa tönkre. Az ulemák el
fő gadiák e* fői tolatás’ tervét. A’ kiatibek ’s imánok 
rémitést ’s rettenetét dörögnek-le a’ szószékekről a’ 
pórnép közé. szitkosan vádolván a’ megbukott Jan- 
csárokat*, mint a* háború’ minden balesetinek szer
zőit ’s mint a' hitetlenek' elrejtőit ’s barátit, kikkel 
ők az Islam ’s az ország’ végromlását előidézni szán
dékoznak. Ibrahim’, Morééban nyert győzelminek 
ócsárloi, igazolok a* szónokok’ panaszát 's az új 
hadtudomány’ behozatása mellett szólották. Padi
schah az ármánykodó , mindent elkövetett, hogy a’ 
Jancsárokat felbujtsa ’s lázongásra tüzelje. Ö az 
igazság’ szánét kereső e’ gyilkos csapásra az ősz baj
nokok ellen, kiknek vitéz erejétől még is titkon félt. 
A’ felingerültek cselbe jutának. Laktanyáikban’s ká
véházaikban hangosan átkozák Mahmud’ ministerit, 
i\ muftit, sőt magát a’ padischaht is. Egy hattische- 
rif felszóbtá a’ bőszmerészeket, hogy a* lázadókat

adják-ki. A* kijelelt áldozatok sejték, hogy azokká 
levének. Néhány eleműit usta’ (altiszt) vezérlete 
alatt tegnap éjjel huszonöt orta elhagyó laktanyáit 
s elleniknek u. m. Hussein-basa’, a’ nagyvezér’ aga

basa Kutschuk Mellemet’ ’s a’ mufti’ palotáit hamu
vá égették, gyújtanak ’s rabolnak a’ közel város- 
negyedekben s ölnek mindenkit, ki előttük mint uj 
rendalkotók barátja gyanús, vagy kinél a* zsák- 
mány-szomj s vadság, kincseket és testi kéjt lelni 
gyanít.“ —•

Benőni hallgat; Leila reszket vala, azonban 
titkoló aggodalmát, mondván: „Te irtóztatót hir- 
Ielsz, de reményiem, Adonai oltalmaznod bennün
ket e’ vészes időben.“ „Imádkozni fogunk a' leg
szentebbhez — viszonza Benőni — hogy ójon-meg 
a’ lcgiszonyatosbtól; mindazáital kötelesscgii »k , a’ 
rémitő lehetőséget is meggondolni ’s jó eleve gyer
mekinkről ’s mimnagunkról aggódnunk! — Bátorod
jál! Gyermekink ma éjjel Németországba utazand- 
nak.“ — — Leila feljajdnlt, férje’ nyakát ált öleié 
’s vigasztalhat lan fájdalmában zokogó : „Oh Benőni, 
csak ezt n e! ezzel tőrt versz szivembe! Ha már 
halni kel l , oh akkor gyermekink is haljanak ve
lünk !“ — „Meghalni — viszonzá Benőni rögtön 
szilárdul ’s hidegen — meghalni igen; de Leila! én 
ez ártatlanokat nem nemzőm, hogy bimbókorukban 
gyilkosuk legyek. Fel! bátor leánya bölcs Kalebnek, 
kit a’ vérkutyák a’ szent városban (Jcruzalemben) 
az oltár’ zsámolyánál legyilkoltak, lelkesülj! Vagy 
a’ gyermekek’ hajfürtjeit a’ meggyilkolt atyának 
ezüstszálaihoz akarod mellékelni ?“ Leiia hefttfé ar- 
czát ’s hangosan zokogott, „llallgass-meg, kedves 
hölgy! — folytató Benőni — Nekem kell a’ kisdedek
ről gondoskodnom, habár az én ’s tenszived hasadna 
is meg. Legyünk ébren; éjfélkor eljőnek a’ hollandi 
követ’, barátom’ szolgái, egy zsöllyeszékkel, amily
ben gyermekinket a’ tenger-öbölhez, egy ott horgo
nyozó hollandi fregátra hozandják , melly őket által 
fogja vinni Amsterdamba. A’ révtiszt ’s az őrök, 
kincseim által megveszt egetvék. Amsterdamból gyer
mekink majnai Frankfurtba mennek, hogy ott Mag- 
genadom’ ’s az ő nejének, kiketBécsben engedett a’ 
szerencse megismérnem ’s barátilag szeretnem , ol
talmuk alatt nevekedjenek, és —.“ Benőni' szava itt 
elakadt — „és hogy ott más szüléket ’s uj hazát 
leljenek.“ — „Oh foghatják e ők ezt ?“ keserge Lei
la , de már az elválás’ szükségivei barátkozóbban. 
„Ne kételkedjél, szeretett Leilám — szóla vigasz- 
talólag Benőni — Maggenadom müveit ’s igen nemes 
férfi , kinek királyi kincseit csak erényei múlják fe
lül. Meggyőződésből, szilárd elmével ’s híven esügg 
ő az atyák’ hitén, míg szíve csak az embert szereti,
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vigasztalja ’s boldogítja, bármilly néphez ’s vallás
felekezethez tartozzék is az.14 — Leila vigasztaltan 
tekinte-fül, míg arczát fajdalom’ könnyei folyton 
áztatok. „Igen — monda ő — Benonink gyámatyára 
talált barátunkban; liánéin Lei la— „Értelek — 
válaszolt a’ férj — már mondám neked, ő is majd 
anyát lelend. Barátom’ neje a' keresztyén asszonyok 
isméret i\ el ’s képzettségével bír, religionk’ szentsége 
és méltósága felél a’ legbuzgóbb hitet táplálja s ez
zel szép, mély, tiszta ’s mi téged főleg megnyug
tathat. nyájas elme’ kincseit egyesíti; és szerencsés
nek tarthatjuk Leilánkat , hogy ott ezen anya sze
mei előtt szabadon és szépen fölscrdülend, míg itt a 
jelen időben reá csak bánat ’s Ínséges évődés vár. 
A’ közel jövendőt sejtve kincseim’ nagyobb részét 
Angol- ’s Németország’ pénztáriba tevém-le s míg 
gyermekim felnőnek , barátom azok iránt vigyázattal 
lesz.44 — „Legyen a’ mint Isten akarja, — szőla Leila 
most egészen megnyugtatva ’s majd nem derült arcz- 
czal tekinte férjére — te atyailag gondoskodtál Be
nőni ’s engem mindenre eltökélve láss. Mondd-meg, 
mi sors vár reánk ?44 — „Azt csak az örökkévaló 
tudja — viszonza Benőni, felvidulva nejének erős 
lelkén ’s nyugalmán — de én rosszat gyanítok ’s 
rosszat csak azért is , mivel engem mint a’ nagyur’ 
’s nagyvezére’ pénzváltóját ismérnek. Ez vagy amaz 
reám ’s pénzemre szorulhatna, a’ kincstár ki van 
merítve, és44 — „és — szála közbe Leila irtózattal — 
a’ selyem-zsinór — ,44 — „Nem , szerelmesem ! — 
nyugtató Benőni — Hussein basa nekem Allahra ’s 
a’ padischah’ fejére csküvék-meg, hogy engem min
den veszélyben oltalmazand, ha neki viszont meg
ígérem , hogy vagyonommal a’ kincstár’ szükségit 
támogatni fogom; ’s én ezt neki “fogadóm a’ legszen
tebbnek nevére. A’ vezér megszökésemtől tarta, az
ért kötött-le esldivéssel. — Ámde lépjünk a’ csa
ládterembe! zárd-be jól az ablakrostélyokat, lep- 
lezd-be szőnyegekkel; gyujtsd-meg a’ szent lámpá
kat ; a’ komoly, a’ súlyos óra közelget; sugárfény
ben üdvözeljük azt ősink’ szokásakint.44 — Leila 
ámulva tekint vala férjére ez uj rejtély fölött— ’s bé
kével cselekvő, a’ mint meghagyaték neki, míg 
Benőni a’ bibliát a’ családterembe hozó, azt felnyi
totta ’s ünnepélyes komolysággal egy czedrus-asz- 
talra tevé-le. Machik Juzief.

( Folj tatása következik.J
K Ö N Y V -  B I Z T O S Í T Á S I  I N T É Z E T .

Literaturánk' naponként szélesbre terjedő sík 
tengerén majd csaknem annyi visszályoknak ’s ve
szélyeknek vannak kitéve elmemüveink, e’ kedves 
kincsek, — mint hajók a’ sziklás, vészes oczeánon.— 
Alig indul útnak sanyarú, hosszas készület után gyá

rából sok jeles munka , többnyire nagy jelentésű uj 
nevével ’s hiú remény duzzasztotta vitorlákkal ; — 
ím — egy előre nem sejdíthetett fövénytorlaton — 
fönakad, — ’s veszve van: nagy szerencse, ha a’ 
tulajdonos és társai valamelly közbe jött segély ál
tal épen kimenekedhetnek. — Gazdag nyereséget 
vár a' szegény szerző; azonban nem kisebb kárára 
mint siralmára, gyakran az illiteratus kalmár és sajt
árus' kíméletlen kezére kerül a’ várt nyereség’ alap
tőkéje, mint drága árukkal rakott kalmárhajó a’ ten
geri rablókéra. — Dicsőségért küzd a’ másik; de — 
ja j! egy legelső rövid ütközet után tönkre-tetten 
kénytelen visszavonulni, miként a’ meglődöztetett 
bajó rongyoltan alig vánszorog a’ révbe vissza. — 
Hányat nem siiílyeszt-cl saját erőmüve, melly mint 
az ujdon találmányu hajókban, többnyire csak gőz ? 
Hányat nem temet habok közé az ellene támadt vi
har : az olvasó közönség’ nem kedvező szeszélye ? 
Hányat nyel-be az örvény: a’ kora feledékenység? 
De ki győzne minden vészt e’ síkpályán clészám- 
lálni? Elég legyen csak ama’ literatúrai szörnyet em- 
lítnem , melly egy idő óta honunkban is dúlong : a’ 
vészoszlopot (tuba marina, Wasserhose), — értem 
a’ k r i t i k á t ,  — melly olly sok nagy reményű be
cses müvet szemünk’ láttára is már gyakran kegyetle
nül megzaklatott; olly sok századokra készültnek 
vélt alkotmányt egy irgalmatlan rázással szétzúzott, 
számtalan egyéb könnyebbet ’s gyöngébbet pedig csak 
oily csuda-hirtelen szippantott föl , mint a’ német 
harminczados’ tetemes orra, a’ két úja közé csiptetett 
por-tobákot. —

Ennyi sok veszély között már — remélljük — 
nem kis jótét leend az írói világban az a’ biztosító 
intézet, mellynek alapítását az alulírtak czélba vet
ték , — melly az érintett vészek’ daczára is , akár- 
melly ezután születendő elmeműnek becses létét fön- 
tartani, a’ teljesítendő föltételek mellett hatalmasan 
Ígéri. — Kárpótlásnak ugyan itt helye nem leend, 
mivel itt a’ kár megelőztetik ’s az émlített veszé
lyek elháríttatnak. — Az a’ varázs-erejű óvószer pe
dig , melly által védenczinket biztosíthatni gondol
juk , leszen a’ dicséret, mellynek m i, még eddig 
hallatlan, semmi közhasznú, vagy ajánló-levelek
ben , semmi folyó-iratokban soha elő nem fordult 
újnál újabb fajait és monorait készítettünk; mellyek 
közül kiki azon arányban választhat, meilyben mun
kája értékét saját becsűje szerint nálunk megfize- 
tendi. — E’ szerint ki lesz kerülve azon alkalmat
lanság, hogy nekünk a’ munkát látnunk’s ösmer- 
niink kelljen ; csak annak czímlapja küldessék hoz
zánk a’ taxa’ mennyiségével; — mi már abból a’ 
nálunk készen levő mérfok (scala) után az illető di-
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csérettel tüstént szolgálunk ’s azt minden hírlapok
ban mindaddig lármázzuk a' világ’ fülebe , mig nem 
annak zsibbadtan helyt adand ; bélyegünket, melly 
a’ Lehel’ csorba kürtjének hű másolatja , a’ munka’ 
czímjére nyomjuk. — Ez a’ legsilányabb munkának 
is valamelly titkos érdeket szcrzend ’s mint hajót a’ 
kedvező szél, úgy segíti azt elé a’ kelendőség’ ut
ján. — Dicséretünk’ harsány ismétlésivel még a’ ve
szedelmes kritika’ erejét is megcsökkenthetni bizako
dunk ; — sőt, többen is szétoszolva lévén a’ haza’ 
minden vidékein — még a’ mindennyi óvásnak daczá
ra is ne talán valahol hajótörést szenvedett munká
nak hitelét is, itt vagy amott föntarthatni bízvást re- 
mélljiik. — -Y-, Y és társaik.

VONÁS SZOLIMÁN PERSA-K1RÁLY’ ’S TANÁCSNOKA’ 
SCHE1KH ALY CHAN’ ÉLETÉBŐL.

Szolimán, persák’ királya democritusi életmó
dot követvén, egy vendéglési alkalommal feddhetet
len életű tanácsnokát Sehe Heh Aly-chant magához 
szólitá ’s jelenté neki, hogy ő olly rendkívüli erényt 
emberben nem szenvedhet. ,.A.z illendőség — szólt 
hozzá a’ király — kívánja hozzánk alkalmaztatásod’, 
máskép barátságunknak vége.41 — „Nem tehetek ró
la , — válaszol a’ tanácsnok — ha természetem’, 
vallásom’ ’s korom’ hajlandóságinak áldozom.44 — 
„Igaz — szói közbe Szolimán — de mértékfeletti 
tökélyed megbántásomra van. Legalább most velünk 
kell tartanod, bortól vagy ópiumtól megrészegül- 
nöd, királyod kívánja ’s parancsolja.44 — Sikerte
len Scheikhnek minden további vonakodása, egy 
adag ópium-nedvet kénytelen magának választani. 
Miután ezt megivá, inaszakadtan ’s holtrészegen te
rül vala el a’ földön. Szolimán’ öröme Scheikh’ eré
nyének aláztán határt nem ismért; látására az egész 
udvart összehivatta ’s hogy e’ látványt még nevet
ségesebbé tegye, az élemiilt férfiú’ szakáiét lebo- 
rotváltatá ’s illy módon küldé vad örömzajongások 
közt haza. Másnap reggel egy szolga Scheikh Aly 
chant is meghíja a’ tanácsterembe. Ez érezvén meg- 
becsteleniiltét, hivatalából kiléptét üzeni a’ király
nak. ígéret, kérelem, ajándék, sőt a’ király’ min
den szava sem vala képes őt föltételétől elmozditni; 
Scheikh — ’s ez becsületére legyen mondva — foly
vást átalkodottabb lön. — Egy estve Szolimán is
mét megborosodék. Illy állapotjában az előtte lantoló 
dalnok’ kezeit elvágatni parancsold. Ez királyának 
látván ittasultát, visszatérendő józanságára számola 
’s a’ hirtelenkedésből adott parancshoz hivtelen ma
radt ; ’s ezt annál könnyebben gondold tehetni, mi

vel a’ király álomba merült. A’ fejdelem fölébred
vén,  vadul mereszti szemeit a’ még előtte lantoló 
dalnokra ; dühös rangatódzások közt parancsolja szol- ♦ 
gáinak, hogy most nemcsak a’ lantosnak, hanem 
magának az engedetlen kedveneznek is vagdalják-el 
kezeit ’s lábait. Már dologhoz fognak a’ szolgák, mi
dőn Scheikh Aly chan lélekszakadva rohan a’ te
rembe ’s magát királya’ lábaihoz veti, az ártatlanok 
nak kegyelmezésért esengvén. „Te igen vakmerő 
vagy — dörgé Szolimán — többszöri kérelmim’ , 
mellyekkel szolgálatomra hítalak, megvetéd ’s most 
másokért, kik engedetlen semmirekellők, válalsz 
közbenjáróságot?44 — „Uram! rabszolgád vagyok — 
felel a’ tanácsnok — ki parancsidnak, intésidnek kész 
engedni.44 — „Legyen úgy — mondja szelíd hangon 
Szolimán — foglalj viszont széket: szentül foga
dom, hogy ezentúl feljebb becsülöm erényid' ’s in-
dulatimon szilárdabb ur leszek.44-----------

Fúrnék Ducid.

M A G Y A R R Á  K.

A’ s z ó f o g a d ó. „Az istenért! mit csinál Ke
gyed ? — fölkiált nagy hévvel a’ gyógyász , látván 
hogy szemfájós betege nagy kortyokban üríti a’ borjú- 
bőrös kulacsot — hát nem mondám é , hogv két hó- 
napig még csak színét se lássa a’ bornak?44 — „De • 
biz igen — felel nyugott lélekkel a’ beteg — hisz ? 
épen azért nem töltöm üvegpohárba, hogy színét ne 
lássam.44

A’ jó  k e r e s z t y é n .  „Tan é lelked Istók! j
— így feddé a’ jámbor egyházfi egy vasárnap’ reg
gelén a’ csapszékből ittasan dalolva kitántorgó ro- j 
konát — illy korán reggel, illy szent napon Ieré- 
szegülni ?44 — „Hát csak annyit se tud még kend 
egyházfi’ létére — felel amaz hasonló feddő hangon
— hogy a’ jó keresztyénnek napokban válogatni ;
nem illik?44 Sz. I.
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A L Á N Y .
Vizeken lejtőzve járok,
Száj csak adja életem’.
Ostanyám sz ilt, puszta ’s várak — 
Üresen nincs — keletem.
Én adok létet fajomnak,
Termek a1 föld’ kelőiben.
Engem Imi* érzelmi nyomnak, 
Szócska én — de esztelen. i
Látsz középett a’ bicsakban —
’S fej télén bakó-alakban.

L. L.

A’ 3dik számbeli rejtettszó: Há b o r ú .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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S Ö T É T S É G .
(Byron után.)

Álmodtam — ’s még se volt álom csupán — 
Elhunyva a’ napfény- ’s a’ csillagok 
Fény nélkül és ösvénytelen bolyongván 
Bus végtelen homályban, a’ fagyos 
Föld lomhán forgott holdtalan vak űrben.
Jött, ment a’ reggel ’s nem hozott napot;
’S az ember elfelejtő szenvedélyit 
E’ végromlásban: minden szív — világért 
Egy önséges fohászattá fagyott!
Majd őrtüzet rakának; a’ paraszt 
Viskó, fejdelmi szék, királyi vár 
’S minden halandó’ lakja phárusszá 
Gyűlt; — hamvadénak a’ dús várasok 
’S lakói lángzó házaik körött 
Utószor még egymás’ szemébe néztek.
Boldog, ki a’ Volkán szöve'tneke 
Világát lakta! — Félelmes remény 
Lett ur földünkön. — Erdőt gyújtanak,
De perczről perezre halványűl az üszk. 
Recsegve dől a’ tőke — ’s mind sötét.
Az ember-arcz ez elhaló világban 
Nem földi színt mutat; midőn a’ láng 
Rá villan, némellyik szemét takarja —
*S a’ földre dőlve sír; más nyugton ül 
’S állát kezébe támasztván mosolyg;
Mások sietve futnak fel ’s alá —
Halotti máglyát rakva önmagoknak;
Bőszükén nézik a’ halvány eget,
Egy holt világ’ halotti szőnyegét;
Átkozva rogynak földre, és üvöltve 
Csikorgatják fogaikat; — a’ madár 
Ijedteu szállong a’ földszín fölött 
’S rikoltva rázza szárnyit hasztalan. — 
Reszketve és szelíden a’ fene 
Vad is jön; ’s közbe csúszik a’ kígyó, 
Sziszeg, de csak fulánk nélkül: Ölik 
Étkűl az emberek. — A’ föld’ sziliét 
Egy perczig elhagyott mord háború 
Lakozni újra Kezd; vér és halál 
Lón ára gyász-ebédnek — és kiki 
Komor magányban töltözik. Szereim 
’S barátság eltűnt. Egy gond a’ világ :
Közel rettentő dísztelen halál 
’S bélrágó éhség; a’ sok holttetem’ 
Csontváza ’s húsa sírtalan hevernek;
Sovány soványnak étke lón ; az eb 
TJrát támadja-meg; csak egy maradt 
Urához hív, — ’s holttestétől madár- 
Vad- ’s embernek sóvár hadát elűzi ;
Míg éhtől fonnyadt száraz torkukat 
Más haldokló test vonzza: ő maga 
Tápot magának nem keres; nyöszörg 
Szünetlenül, keservesen vonít ■—

’S kétségbe esve nyalván a’ kezet,
Melly hízelgésit nem viszázza, — hal-meg.

Éhségben végre minden nép kiholt.
Egy roppant város’ két lakója csak 
Élt túl a’ többin, zordon ellenek:
Egy pislogó tüzű oltár mögött,
Hol sok szent tárgy szentetlen czélra volt 
Halmoz.a, lön szörnyű találkozásuk;
Kaparván ’s szítván gyönge csont-kezök 
Az elhunyó hamut ’s kis életet 
Fúván belé csekély lehelletök —
Mintegy gúnyul parányi lobra gyűlt;
Világlik : és mindegyik fölveti 
Szemét ’s szomszédja’ bús képére néz ;
Lát, felsikolt és halva földre omlik —
Egymás’ rútsága’ láttán haltanak,
Nem tudva, hogy k i, homlokát az éh 
Rémmé föstötte. — A’ föld puszta már;
Hajdan virúJó teste egy göröngy,.
Ember, fa , fű és életnélküli 
Haláltömeg, — kemény agyag, ehaosz.

Folyó, tó , tenger, minden veszteg áll,
Nem mozdul semmi néma mélyiben;
Matróztalan hajók rohadnak a’
Tengernek síkján; szálas árboezok 
Izenként hullnak — és a’ víz, midőn 
Fenékig süllyednek, habot se vet.
A’ hullám holt, — tenger’ dagálya és 
Apálya — elhunyt mesterével, a’
Holddal — temetvék; a’ szelek pedig
A’ veszteg légben elmállottanak.-------
Már felhők sincsenek, nem is szőrűi 
Reájok a’ sötétség. Ö a’ Minden!

Lukáci Mórié*.

A' Z S I D Ó - C S A L Á D ,
VAGY A’ JAMCSÁKOK’ e l t ö r e e s z t e t é s k .

(Folytatás.)

„A’ jövő őrá — szólt a’ bibliához lepve Benőni 
— az ur’ kezében nyugszik, kezeken az öröm ’s fáj
dalom, mellyeket bölcsesége’ örök végezetinéi fog- 
vást küld. Ez óra e’ világra nézve elválásunkat is 
szülheti. Leila ! megesküszöl-e az ur’ szent szavára, 
hogy ártatlan maradsz ’s tisztaságod’ megőrződ, ha
bár a’ halál’ felelmei fenyegetnének is ?“ — „Eskü- 

* szöm !44 monda Leila — és szép termete felmagaso- 
dék az ünnepélyes pillanat’ komoly nagyságában, 
míg szelid nagy szemét lelkesedés lángitá. —- „Fogsz 
megeskünni — szóla tovább Benőni — hogy azon 
esetben, ha zordon erőszak téged oldalom mellől 
elszakaszt, álfogás, ravaszság ’s rábeszélés által, 
mennyire tenerődben áll, kieszközlended, hogy még 
egyszer meglássalak ’s így együtt halhassunk ?“ —



Leila megesküvek. — „Köszönöm kedves! — mon
da Benőni — de nem fogsz-e visszaborzadni a’ ha
laitól , ha ferjed1 keze teendi rajtad az életoltó dö
fést?“ — „Végső vonagló pillanatom fog ezért kö
szönni neked!“ felszólamlék Leila, férje körül fon
ván karjait. „Érdemes leánya a1 vértanú Kalebnek
— monda Benőni álméló tisztelettel, — meg nem 
csalt bitem, nagy a1 te szived Jeruzalem’ lelkes le
ánya !“ — — „Ah, Benőni! — csdeklék Leila méz- 
édesséíjii hangon — meijesküszül-e te is viszont ne- 
keni, hogy megőrződ azt,  mi lelkemnek legszen
tebb ?“ — „Meg meg,“ viszonzá Benőni szilárdul, 
hű-jámboran tekintve a1 kedves hölgyre. „Esltügyél- 
meg tehát, hogy soha keresztyén nem leendesz!“ *)
— Benőni ujait a1 törvénykönyv1 (thorah) szent 
czikkelyére tévé ’s gyermekinek fejére csküvék-mcg. 
A1 nyugalom1 ’s béke1 szent érzelme emelé e1 ritka 
pár1 kebelét ’s ők derültebb arcczal tekinték egy
mást ’s már azon órát is , melly őket gyermekiktől 
elszakasztandó vala , szendébb lélekkel várhatók.

A1 házajtón egy hánnas lassú kopogás hirdeté, 
hogy jőnek a1 hollandiak — ’s itt az elválás’ órája. 
Leila még is megrezzene, midőn Benőni kéré, hogy 
a’ gyermekeket öltöztesse-fel, inig maga leindult a’ 
férfiaknak ajtót nyitni. Halkan , mintha a’ percze- 
nét1 röptét akarná késtetni, ballagott Leila — térdei 
remegvén — a’ kisdedek’ hálóterme felé ’s imádko
zó k , hogy fel ne ébrednének. Az Isten meghallgat á 
kérelmét, a’ gyermekek mélyen ’s édesen alvónak, 
míg a’ boldogtalan anya őket könyhullajtások közt 
felöltözteté ’s elboritá csókjaival. Most a1 zordon 
hajós-szózatokat meghalló a’ családteremben, belépett 
’s reszket eg hangon monda feléjük a’ Jeruzalemiták1 
béke-üdvözletét: „Schalom lachetn!“ E1 fölséges je
lenésen bámulva meghajJának a1 férfiak , mondván: 
„Udvözlégy derék asszony!“ mit Benőni hitvesének 
megfejte. A1 hajósak hatan valónak ’s közöttük egy, 
óriási testalkatú férfi , naptól barnított arcczal ’s bo
zontos szakállal; ez a1 pénzváltót hosszan, de sze
líd szemekkel kémlelve nézgelé ’s azután kezét hir
telen örömriadva megkapván, e’ valódi hajós-kér
déssel szólítá-meg: Bliksem! dwaal ik? ge bint de 
brave Benőni! spreekt, Mynheer!“ (Ezer villám! 
csalódom-e? Hisz te a1 derék Benőni vagy? szólj 
uram!). Benőni, ki a’ hollandi nyelvet nem érté, 
német nyelven válaszola: „Benőni az én nevem, de 
én téged nem értelek erős férfi!“ — „Majd meg
lesz hű barátom! mert te csakugyan az vagy; nézz 
csak jól ream; épen nem emlékezel?“ kérdő a’ hol
landi , tiszta német ajakkal. Benőni kémlőleg te-

*j A' török annyira megveti a’ zsidót, hogy ennek elóób 
keresztyénné kell lennie, hogy az islamot vallhassa, ^

kinté Őt ’s fejét hajtogató. „Atkozott rövid emléke
zet egy pénzbuvárban, mint te vagy barátom, — 
diinnyöge az óriás — négyezer tallért kiszór, mig 
én egy dubeltjét! Hm! hm! Halljad tehát! Bécsben 
ő hollandi felségének egykor egy vígkedvű szeles 
hajóstisztje volt, ki egy tánczmulatság’ alkalmával 
zsebkönyvét minden váltó-levelivel együtt elveszte 
’s aztán egy kávéházban bizonyos stambuli banquier- 
vel vígan schakot játszók ’s ezen igen szép ’s barát
ságos férfinak veszteségét panaszlá ’s tőle becsület
szavára négyezer tallért veve kölcsön.4'* — „Hah , 
van der Kerk!“ kiálta Benőni álmélkodva, és szíve
sen túré, midőn a’ hálás ember őt vas melléhez 
szorítván, ismét ’s ismét csókoló. — „Igen, van 
der Keiknek nevezők azon forgóvészes suhanezot — 
csevegő a’ hollandi — ’s e’ szélkelep én valók. 
Halljad csak tovább barátom ! Tegnap előtt a’ hol
landi követ, az én igen becsülni méltó rokonom 
elhivat engem szállására, ’s itt szót tesz egy barát
járól, bizonyos zsidó banquier-ről, kit ő Benoninak 
nevez; érinti egyszer’smind ennek gyermekit ’s erre 
felidéz engem, hogy őket fregátomon — mert tudd- 
meg barátom , hogy most ő hollandi fölségének ha
jóskapitánya vagyok — vinném által Amsterdamba. 
Bliksem! mint ámulék! kérdeztem ’s újra kérdez
tem. Csakugyan ő az, kiélték , más nem lehet! Ro
konom a’ követ is tudakozódott ’s én itt elbeszé
lőin neki a’ bécsi történetet; ő Örült a* ritka talál
kozásnak ’s szivemre kötő gyermekid’, a’ mi szükség
telen volt, mivel őket már úgy is szivemben hordo
zom. Ámde hol vannak a’ te, — akaróm mondani — 
az én gyermekim?“ Benőni inte Leilának. — A1 
kapitány folytató: ,,’S lássd , akkor már nem vala 
többé nyugtom a’ hajótetőn; látnom kelle téged, 
kisdedid’ kellé haza hoznom ingó házamban. — Be, 
pokol meleg van !“ — Itt egy zöld köpönyeget le-löke 
magáról ’s most felséges bajnoki alakja tölgy-erőben 
álla barátja előtt. Aztán hirtelen ismét szála: „Igen, 
barátom, mit akarók csak mondani, még más illyes 
tervem is van; Stambulban nagy a’ forradás, a’ 
Jancsárok’ e’ zordon vadonezok’ nyakára készülnek; 
ez iszonyú bajokat szülhet. Szedd-össze barátom min
den ingó javaid’; tizenkét legényem várakozik alant; 
hat tengeri katona fog védeni; jöszte barátom nőd
del ’s gyermekiddel együtt! Az ember honn a’ hol
landi földön sokkal kényelmesebben él. — Te olly 
komoly leszesz; kezet ide!“ — O oda tartó kezét 
’s Benőni jobbját nyújtó. „Milly örömest — szála 
felsohajtva, — indulnék veled, éjszaknak erős fia 
te ! De egy eskü köt engem Stambulhoz.“ — „Át
kozott ! — kiálta van der Keck ’s a’ szobában sebe
sen fel ’s alá járdáit, — fejemben olly szépen gon-
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doláin-ki! decsak az ördög szegi meg hitet. Neked 
maradnod kell, édes barátom ! — A’ váltólevél. —44 
Itt kivoná kebléből zsebkönyvét; Benőni észrevéve 
’s szándékát gyanítva feltartá a’ kapitány’ karját; 
mig csak nem esdeklőn szőla: „Oh hagyd-el van der 
Kerk! ne sérts meg engem !44 D e ez el nem állott ’s 
egy négy ezer tallérról szóló váltólevelet teve az 
asztalra e’ szavakkal: „Egy hollandi fizet! de te 
barátom azt tevéd velem, mit egy hollandi nehezen 
tett volna.44 Benőni hallgatva vevé-el a’ váltóleve- 
lc t , egy irószekrényhez lépett ’s a’ váltólevélben 
foglalt summát van der Kerk’ társai közt elosztá. 
Azután megöleld a’ kapitányt ’s szóla: „Van der 
Kerk, derék férfiú! fogsz-e barátodtól egy utolsó 
kérést megtagadni ?44 — „Nein, soha !44 viszonzá hir
telen a’ megszólíttatott. „Oh, akkor vedd ezen gyű
rűt, mellynek köve kevésbé szilárd lelkednél, melly- 
nek fénye kevésbé tiszta, szivednél; emlékezzél 
barátodra !44 esdeklék Benőni reszketeg ajakkal. — 
A’ hollandi megilletődve tiizé a’ gyűrűt jobb keze’ 
újára ’s mondá: „Köszönöm barátom ! emlékezni 
fogok rólad !44-------

Hozók a’ gyermekeket. Leila a’ lánykát vivé 
’s egy szolgáló a’ kis Benonit, kinek atyja most 
haloványan fordult-el, és szívmetsző fájdalmában fe
jét a’ falnak támasztó. „Benőni, maradj férfi! — 
felszólamlék van der Kerk lágy hangon , — vagy 
azt véled-é, hogy Hollandiának felhőin nem hat ált 
az Isten’ szeme ? Hidd-el , éjszakon a’ szivek szint- 
olly hőn ’s híven dobognak , mint itt délszakon a’ 
forró égöv alatt. Van der Kerk atyjok leend gyer
mekidnek , úgy segítse őt Isten a’ vészes tengeren.44 
—- Leila, ki a’ hollandi ember’ nyelvét nem érté, 
mintegy félig-őrjöngve rebcgé * Benőni’ ’s Leila’ 
neveit ’s néhanéha szemei félénk aggsággal keresek 
a* gyermekeket, ha valljon mellőle még nem rab- 
lák-e el; de Benőni oda lépett az édesen szender- 
gőkhez, jobbját a’ fiú’, balját pedig a’ leány’ hom
lokára tévé, föltekinte az égre ’s hangosan imád- 
kozék: „Isten te! Benőni a’ fájdalom’ fija imádko
zik hozzád; hozzád t e , gyermekek’ ’s árvák’ men
nyei atyja! Szabadítsd, tartsd-ineg ’s oltalniazzd ár
váim’, oltalmazzd Benonit’s Leilát! ; képezd szívókét 
szeretetben hozzád, te tiszta mennyei szellem! Leg- 
nyajasb angyalod őrizze napjaikat, szendergésöket — 
’s vezesse őket hozzánk vissza !44 — — Szava ela
kadt. Leila ájultan omlék-össze. Van der Kerk ki
rántó a’ fiút karjaik közül, áltadá a’ kormányosnak; 
— a’ szerencsétlen nemcslclkü Benonit érzékenyül- 
ten melléhez szorítván — inte hajósinak. — Benőni 
még egyszer felkiált: „Isten ! Isten !44 ’s van der 
Keik ’s a' hajósak tovasietnek. jyj. J.

(Folytatása következik.)

MIÉRT JÖHET A’ MAGYAR NYELV OLLY NEHEZEN 
A5 TÁRSAS ELETBE?

El van ismérve, hogy a’ magyar nyelv a’ nyil- 
ványos életben, valamint a’ tudományok’ világában 
már csaknem a’ megnyugtatásig haszonvehető: de 
még nem a’ társas életben, nem a’ mindennapi köz
lekedésben, nem a’ fensőbb mulató-körökben. Ennek 
okát én nagy részint abban találom, hogy nincs al
kalmas n é v m á s u n k ,  vagy is ollyan szócskánk, 
mellyet minden kereszt-, vezeték-, rend-, kor- és 
tisztségnév’ helyibe tehetnénk, ’s a’ míllyent müveit 
élőnyelvekben találunk, holtakban pedig híjába ke
resünk. Ha én egy társaságba lépek, hol különrangu 
és rendű személyeket találok együtt, németül vagy 
francziául nem lesz nehéz azt üdvözlenem; mert a’ 
német S i e ,  Ihr  vagy franczia v o u s ,  v o t r e  sza
vak illő kifejezések lesznek, mellyekkel akár az 
egész gyülekezetét, akár annak egyes tagait tisztel
jem. Ellenben, ha magyarul kívánnám azt megszólí
tani, a’ czimek’ illendő , helyes választásiban azon
nal nagy tétovába (Verlegenheit) jönnék ; mert nincs 
ollyan szavunk, mellyel mint a’ német „Sie“vel ki
sebb ’s nagyobb rangú személyekhez — még ismé- 
retlenekhez is — megbántás’ félelme nélkül szólhat
nánk. Es mivel szoktuk valljon mi Magyarok e’ hi- 
jánvt beszédközben pótolgatni? — az ur, uraságod, 
tens ur, tens asszony, kisasszony ’s a’ t. szavak’ 
folyvasti ismételésivel. — Már pedig ez lszer: igen 
íztelenné teszi a’ beszédet, nekem legalább vissza
tetszik az illy ’s hasonló beszédmód: „Engedelmet 
N. N. ur! En tegnap voltam Uraságod’ házánál, hogy 
Uraságodnak velem közlött dolgát elintéztük volna; 
de a’ mint Uraságod’ cseléde értesített, Uraságod
nak halasztást nem szenvedő dolgaiban oda kellett 
hagynia házát; azért tehát ha Uraságodnak most 
tetszésire volna és szállásomra akarna fáradni, ná- 
lom szintúgy elvégezhetnék Uraságod’ baját.44 2szor: 
Nem mindenkor használható; nem akkor, midőn az, 
kihez beszélünk , nem valóságos tens ur , követke
zőleg e’ nevezettel magunkat nevetségesekké tenni, 
vagy legalább hizelkedőknek látszani nem akarunk; 
— de nem is alacsony sorsú, következőleg pusztán 
„az Urnák44 mint a’ mai világ már minden nadrágos 
embert h í, se merjük nevezni. Illy esetekben amaz 
idétlen, sokszor igen nevetséges t e t s z i k  vagy 
m é l t ó z  t á t i k  szavak által szokunk magunkon se
gíteni , mennyire t. i. ezekkel a’ czímzetek’ megne
vezésit körülírni ’s mintegy kijátszani lehet, p. o. 
mivelhogy egy érdemes polgárt csak pusztán uraz-  
n i kévéséi ünk , t e n s  - u r a z n i  pedig sokallunk , 
mostanság így szólítjuk-meg: „Szolgája N. N. ur
nák ! Tetszik é emlékezni, hogy ezelőtt mintegy két 
hónappal Pestre vivén fiacskáját iskolába, a’ fejér-
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hajónál tetszett szállva lenni; ’s miután ott a’ ven
dégasztalnál egymással közelebbről megismerkedtünk 
volna , nekem meg tetszett engedni, hogy, ha vala
mikor Szabadkára jövendek, házát megkeressem ’s 
a’ t.“ — Kinek e’ jelen szólásmőd nem tetszik Ízet
lennek ’s fonáknak , tegye csak azt által németre 
’s meg fogja látni, mint hangzik a’ sok . . be l i e 
ben“ fülében. Épen igy beszél a’ deák az ő p l a 
c e t ,  p i a c ú i t ,  szavaival; mert az ő nyelve sem 
tarsalkodási nyelv! De soha sem Ötlött annyira sze
meimbe a’ t e t s z i k  szónak nevetséges volta, mint 
nem régiben, midőn egy gyógyszertáros legény en
gem már járkálni látván, igy tudakozódék egészsé
gem felől: „már jobban tetszik lenni?“ — mintha 
biz én a’ napokban azért lettem volna beteg , mivel 
nekem úgy tetszett; ma pedig azért volnék egész
séges, mivel már most meg igy tetszik. — Egy kön
nyen alkalmazható névmásnak nem létét tartom te
hát én egyik legfőbb okának, hogy még a’ nyelvé
ért legjobban buzgódó hazafi is társas körben inkább 
idegen hangon beszél; hogy legfőkép a’ szépnem 
egy müveit személlyel szemközt olly nehezen nyitja- 
meg nemzeti hangon ajakit. Tudniillik ennek állása 
a’ magyar beszédben még tizszerte terhesb a’ fér
fiakénál ; mert a’ férfiak magok közt kávéházakról, 
politikáról, tudományokról, kézmüvekről elbeszél
hetnek óraiglan a’ nélkül, hogy csak egyszer is elő
forduljon a’ szükség azokat, kikhez beszélnek, sze
mélyesen érinteni: ellenben azon tárgy, melly fölött 
egy nőszemély egy férfival enyeleg, közönségesen 
oliyan, mellynél lehetetlen egymás’ személyének 
közelebbi kijelölését, megnevezését kikerülni. — 
Ezekről igy lévén meggyőződve, vélekedésem oda 
járul: hogy mindenkinek, ki a’ magyar nyelvet köz- 
divatuvá tenni óhajtja, kívánnia mindenek előtt 
kelljen — egy mindenütt ’s mindenkor hasznaiható, 
csinos, jóhangzásu névmásnak feltalálását. A’ régi 
„m a g a“ szó csak az alacsony néposztály vagy igen 
meghittek közt divatoz. Az uj „K e g y e d “ még 
dísztelenebbnek látszik *). Legalább úgy hiszem,

*) Hogy a’ K e g y e d  szó ,.v o u s , el  l a ,  S i e" névmást 
jelentő igéül dísztelen volna, nem mondhatnék; de az 
élő magjai- nyelvben két okból nem érdemel honosulást. 
Előszer : mivel hosszú 's főkép a’ többes számban hosz- 
szú , p. o. ha K e g j ’ e t e k b e n  bízhatom; Ke g y e -  
t e k n e k  ím megmondom, K e g y e t e k t ő l  ezt nem 
Tártuk ; — már ez nemcsak szócska , de igazi tenyeres 
talpas szó! Ennél némileg alkalmast) volna: K e g y e ;  
p. o. én becsülöm K e g y é t ,  megizenem K e g y ü k 
n e k ,  eljövök K e g y ö k h e z  ’s a’ t Mindazáltal se 
így se amúgy nem használhatni kellő sikerrel és pedig 
a’ második okból nem: mert a’ K e g y e d  ’s K e g y e  
egj’aránt magában rejti a’ „Gnade“ értelmet; p. o. ez : 
„ha Kegyednek vagy Kegyének tetszik“ csak ezt jelenti:

egy kényes dámának vagy fő asszonynak nem min
denki merné szemébe mondani; de alkalmatlan lé
tét az is eléggé mutatja , hogy noha már hosszabb 
idő óta isméretes a’ publicum (ezen, a’ nyelv’ dol
gában utolsó biró) előtt, lábra még sem kaphat. —  
Talán a legújabb Ön szócska még legelfogadhatóbb 
volna, nem csak rövidsége és lágy hangzása végett, 
melly a’ többi szavakkal mintegy összefoly, de 
ért is , mivel sok igénk’ harmadik személyét hasonló 
hanggal végezni már maga a’ nyelv’ természete is 
megengedi ’s úgy látszik, mintha bennök az e n 
végzet hajdan ön volt volna. Hlyen igék: tesz 
viszen , leszen, megven ’s a’ t. Az Ö n szóval ha
zánk’ némelly mostan élő nagyhírű fijai is éltek már 
nyomtatott példányikban: — ’s tökéletes életbe-ho- 
zatalára egy férfias , a’ szokatlanokon győzni tudó 
elszánás kivántatnék csak, előszer is a* férfiak’ ré
sziről, kikről aztán áltszivárogna a’ nőnemre is. —  
Bárcsak a’ dologhoz jobban értők szerencsésb gon
dolatikat közlenék eziránt a’ publicummal.

I ( 9% ? U
..Wenn es „Deiner" vagy „Eurer Gnade gefällt.“ 
Már pedig égj- király-, herezeg- ’s más fórendii sze
mélynek — feltevőn, hogj- ók is magj ai ul értenek >  
beszélnek — méltóságán alul van, hogy égjük vagy i 
sik az ó jobbágyát, tisztjét ’s a’ t . , kik a’ sorsnak r. 
sóbb fokán állnak „Kegyed“ vagy Kegyének“ nevezz 
— Az „Ön" szó rövid is , egyszerű is , hangja minden 
ejtésben kellemes, minden sorsú emberre illeszthető. 
Ennélfogvást reméllhetni, hogj- ha szép nyelvében a’ 
magyar nemzet restaurál, a’ K e g y e d ,  K e g y e  ‘s Ön 
három névmás-candidat közül az utolsót választandja — 
’s idővel így szólhatunk még egy Árpádvérü jeles Férfi
hoz, kinek ajakiról Ön szót „Sie“ értelemben elsőszer 
hallék: „Fogadja Ön mint nemeslelkn honpolgár szív
ből lobbadozó hálánkat, minden érdem Ön é ;  a’ nemzet 
Önne k köszöni a’ föntebb kifejlést; Önt nevezi a’ ma
gyar ég vezércsillagának — ’s méltán is ,  mert kitől 
tanult erényt a’ Magyar, kitől nyert ösztönt ’s buzgói 
mat a’ szebb nemzeti létre? Ö n tő l."  A’ többes szám
ban pedig igy szólhatunk viszont más többekhez: ,,Hall
ják Ön ö k !  a’ tömérdek kincs és birtok Ö n ö k é  volt; 
Ö n ö k n e k  juta érdemkereszt ’s méltóság : de a’ Hon’ 
javához tisztán szítni nem látók soha Ö n ö k e t  — ’s 
azért most, midőn a’ világtól búcsúznak, szánakozás 
nélkül, sót örömmel válunk-meg Önö kt ő l .

Szentey J.

R E J T E T T S Z Ó K .
Fő három noha egy, kettőt látsz még is az egyben,

Vég taga támaszt, hol házad omolni siet 
És az egész fene vad, lakozik meleg Ásia’ térin: 

Párduczos Árpádnak válla viselte díszül.
’S vége viszán ha előz feje-vesztett, éktelen elsőt: 

Hongyülölő polgár! ez legj-en a’ te neved.

Négyes az én elsőm ’s gyógyszer közt mindig utolsó. 
Nem lel rája, ki föl nem leli szerda előtt.

Négyes utóm — ’s levegő, tűz, föld, viz rejtezik abban. 
Ifjúság! az e g é s z  — életed üdve legyen!

—  ti r  —

A’ 4dik számbeli talány: Cs ó n a k .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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S O N E T T E  K.
IMÁDSÁG.

Pirulva semmisegem’ érzetében —
Borúluk int elődbe szent Atyáin !
Fordítsd egedből arczodat ream ;

Ne hagyj ale'lni kétség’ tengerében.
. rt*j: - -  '
• ’ Hiszem, ledönthetsz bosszúd’ szélvészében ~

’S bár összedöntő szódat hallanám.
Még is Neved’ remegve áldanám,

Tudván : igaz vagy irgalmad’ kegyében.

De tán nem lesz örök e’ förgeteg.
Ha szent erőd fejem fölött lebeg,
Az éjszakával a’ vész elrepül.

’S bár sírig tartson e’ sötétes álom,
Túl rajta majd szebb létemet találom:

Reám örömfényű hajnal derül.

A Z  É N  H I T E  M.  
e jl(, Feldúlva, mint a’ romba dőlt Hazának 
-1e  Bástyáji, hamvadnak reményeim,—

Végetlenül mint kárhozat’ lijának 
Kétségi, nőnek szenvedéseim.

Kiáltok a’ lét’ és nemlét’ Urának —
’S csak hasztalan szállnak kéréseim, 

Leplében egy nyugalmas éjszakának
Nem jő halál, — nem törli könnyeim*.

De nőtten nőjön halma bár kínomnak 
És nyomja, zúzza árva szíremet,

_fr. Hiszem : hogy egy fő-szem néz engemet.

'S ha majd az égig e’ halom fölér,
Lelkem’ nyugalmas csöndé visszatér —
Mint győztes állok ormán a’ halomnak.

C*. Ormós László. S. Faiakról.*)

*) Ugyan ezen t. ur, szerzője a’ Társalkodónk’ jelenévi 
2dik számában közlött ’s „ * * * h o z  a’ t á v o lb ó l“ 
czinizett jeles lyrai dolgozatnak is ,  melly alul a’ név 
történetből kihagyatott. A ’ red.

A* Z S I D Ó - C S A L Á D ,
VÁGY A ’ J  ANCSÁK OK." ET.TÖM.ESZTETÉSE.

(Folytatás.)

E1 fájdalom’ éjjelén , mellyen a’ szülő-pár’ szi
vétől az ártatlan csemeték elszakadtak, egy bor- 
zasztón-titkos munkásságba jőve Stambul. A’ termek
ben— erősen bezárt ajtók ’s vastagon leplezett ablakok 
közt — gugyorga némán számos család* rakásra hor
dott régi fegyverek körül. Az atya sőt gyakran az 
ősatya is kihúzta itt ott a’ jelesb darabokat a’ ra
kásból, szemeit néhány pillanatig rajtok nyugasztá

’s közben mormogá a’ csaták’ neveit, mellyekben ő 
azokat az ellenség’ markából kicsikarta, vagy a’ 
hol azokat rablotta; körmein próbálgató az aczélnak 
élét ’s majd jobban majd kevésbé megelégült arcz- 
czal, a’ mint t. i. a’ fegyver jobb vagy silányabb
nak látszék, adá azokat idősb ’s erősebb gyermeki
nek. — Az asszonynép azonban aluvék; — az ifjab
bak önkényleg gyilkokat ’s hosszú matrózkéseket 
keresének-ki; a’ legifjabbaknak pedig holmi pisztoly- 
’s puska-lakat juta, tisztítás végett. Mindnyájan szót- 
lan szorgalommal sürögtek; itt egyik görbéket egyen
getett, a’ másik csorbákat köszörült, ott mások vi
szont puskacsőket mártának az ugrókutak’ vizmedré* 
be ’s a’ kóczfojtás’ nyomása alatt annak zavaros fo
lyadékát kicsorgaták; itt ismét az atyák ravasz mo
solygással szerkeszték össze a’ gyermekek által fé
nyesre csiszolt lakatrészeket ’s a’ puskákra ’s pisz
tolyokra srófolták; amott pedig az éltesb fiák a’ vil
logó kardokat egy lassú „Masch Allah !“val (dicsér
tessék Isten!) sorba rakák a*vánkosok mellé. Végre 
a’ nagyatya vagy atya fölkele ’s a’ gyermekek gyor
san talpra szőkének, kíváncsiság ’s vérszomj jelen- 
kezett arezuk’ vonásiban; a’ háziúr övéit nevöken 
szólító ’s reájok illesztő a’ fegyvereket ’s örömsu
gárzó arcczal szemléié csatára kész, fölséges fiát ’» 
végre felkiálta: „Hasszán, te Gazella’ fia , mi szép 
vagy bajnoki ékességedben ! Allah akbar ! Allah ke- 
rim ! (Az Isten nagy! az Isten dicső!)

Perában, Galatában a’ frankok’ szállásin ha
sonló készületeket lehete látni. Itt is berakták az aj
tókat, ’s fegyvert és egyéb szükséges védszereket 
hordának rakásra. Balatban (a’ zsidó-negyedben) 
másnemű munkásság uralkodók : ősz háziatyák szor
galmasan ’s buzgón imádkoztak ’s áldák övéiket; 
gyermekek, asszonyok jajgatának, de csak lassú 
hangon, nehogy őket meghallják ; Irtózat, halálfé
lelem szállá-meg az egész várost, még a’ nagyúri 
serailt is — és nem ok nélkül..

A’ Jancsárok — öszvesen egy számos és rémítő 
hadtest — koránsem valónak olly gyengék, mint a* 
nagyur ’s ministerei, a’ rendváltoztatás’ hagyma/; he
vében álmodák. A’ főváros’ pórnépe az ősz bajnoko
kon csiigg vala, kik őt táplálók, rejtezgeték ’s ol- 
talmazák. Már múlt estvén tízezer teherhordó és szint- 
annyi hajós egyesült velők; vérszomjasán vevők kö
rül a’ padischah’ serailját ’s a’ közel városnegyede
ket— ’s irtóztatón rivalkodva, szörnyű fenyegetéseik
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és szitkok közt kívánták az újítók’ fejeit. A’ di\án 
reszketett; Mahmud maga is megfélcnriilt. Visszalép
ni lehetlen volt; Selim’ véres árnyéka in te; minden 
jvereznyi halasztás egyegy követ ránta-ki az ország’ 
alapjából. — Csöndesen ’s titkon kellett a’ topsehi- 
kát ’s dzsebadzsiket, az ostromlók’ dühös elleneit to- 
phanai laktanyáikból sajkákon ’s kompokon általho- 
zatni ’s a’ serailban felállittatni, míg azalatt a’ dü- 
hongőket a’ serail’ falain kívül holmi alkudozások
kal tarták-fel. Nőtten nőtt az éji sötétség. A’ mufti 
a’ Janesárok’ egész divánját magához hivatá; szó
noki tehetsége, személyének szent méltósága, önlé- 
tök’ fentarthatása, szemük előtt a’ nagyúri kegye
lem : mind ez végre a’ Janesárok’ fő tiszteit oda bírd, 
hogy közösen segítsék azon hatalmas hadtestet el
enyésztem , mellynek ők vezéri ’s parancsnoki va
lónak. Ok mindnyájan alájegyzék nevöket a’ nagy
úri parancsnak (fetvah), mellynek erejénél fogvást 
a’ taalimli asker (gyakorlott hadsereg) a’ megifjí- 
tott ország’ alaposzlopa leve ’s mellyhez a’ régi had
sereg’ minden ortájának száz ötven embert kelle ál
lítani. Minden egyesnek, személye és vagyonára 
nézve bátorság igérteték. Az uj alkotmányi korszak 
most elkezdettnek látszék, nyugottabb szívvel pil
lantott a’ nagyur a’ jövőnek elibe, de csak kis idő
re. Míg a’ Janesárok künn vad örömzajongással elle
neik’ vélt legyőzettetését ünneplék, fenyegető vész
moraj keletkezett a’ serailban a’ topsehik ’s dzseba- 
dzsik között. Mahmud megijedt ’s a’ nagyvezérnek 
parancsoló, hogy fejének vesztesége alatt csendesítse 
a’ lázadást. Hussein basa, e’ merész nagy férfi, ki 
.egyszer’smind lelke volt a’ reformatiónak , több bá
torságot nyilványíta, mint maga a’ padischah. ki az 
egész óriási müvet csak a’ minister’ vállaira gördíté. 
Hussein a’ hadsergekhez sietett.

Ezek a’ franki ’s cgyiptnsi hadtisztek’ vezérlete 
alatt elérek ugyan fegyverforgatásban az európaiak’ 
ügyességét, de koránsem a’ hon’ fellengző gondolat- 
jó t, nem ama’ lelkesítő becsületérzést, inellyért a’ 
keresztyén bajnok haszonra ’s nyereségre figyelés 
nélkül életét feláldozni kész. Az okos Hussein — 
jól ismervén a’ töröknép’ charakterét, melly csak 
fanatikus hitvallásért vagy pénzért adja-el életét — 
az uj csapatok’ gyíilölségét a’ régi hadsereg ellen 
tetemes pénz-ígéretek által éleszté ’s a’ padischahtól 
szabadságot nyert, hogy a’ kincstárra nézve szaba
don rendelkezhessék. Mind e’ mellett sem ringaták 
őt a császári fényes Ígéretek veszedelmes bátorság
ba. A serailbeli csapatok az ígéret’ őszintesége fe
lől tanujeleket kívánlak; ’s ezt helyesen cselekvők, 
mert a többszöri keserű tapasztalás megtanító őket, 
hogy híveit a királyok' királya milly undok hálát

lansággal jutalmazza. Hussein a’ harezfiakat azon 
Ígérettel csöndesíté-le , hogy egy óra alatt az ígért 
jutalom’ felét nekik kifizetendő Mahmud’ homlokát 
sötét felleg borító merész vezérének e’ jelentésére, 
haragtíiz villant szeméből ’s így szólt: ,,Tengondod 
a’ kezdett munkát bevégezni!“ — O a’ többinek el
távozást parancsolt ’s azután szelídült hangon igy 
szóla tovább: ,,A’ kincstár üres, a’ hajóhad’ föl- 
fegyverzése iszonyú pénzsummákat emészt; én többé 
semmit sem adhatok!“ — E’ szavaknál a’ vezért 
merőn ’s felelet-várólag tekintő. Hussein önérdeme’ 
érzetében nyugottan fogá-fel a’ kény-ur’ boszűs te
kintetét. „Fönséges Padischah! — válaszolt a’ vezér 
szilárdul — én készen valék mindenre ’s már eleve 
mindenről gondoskodtam; egy óra alatt megnyerik 
a’ csapatok, a’ mi nekik megígérve lön.“ — Mah
mud a’ vezérhez közelítő — ’s mi a’ despoták’ des- 
potájától hallatlan kegyelem — kezét nyújtó a’ bá
tornak mondván: ..Hussein , hiszek szavadnak 1 te 
nagy ember vagy, cselekedjél, mint lelked súgja!“ 
— Itt elválának.

Hussein , Abdallaht az ő kedvencz apródját hi
vatá magához. Ez jőve ’s parancsnoka így szól vala 
hozzá: „Abdallah! isméred te Stambul’ utczáit?“ Az 
ifjú igent monda. Isméred Balatot is ?“ Abdallah ezt 
is igenzé. ,,’S Benoninak , az én pénzváltómnak há
zát?“ — „Ismérem mint turbánomat!“ válaszolt a’ 
szolga. „Jó tehát — folytató Hussein ’s egy tőrt, 
mellynek gyémántmarkolatja ’s nagy értékű hüvelye 
volt, szúrt kegyes arcczal az ifjúnak öve alá. — 
Most siess, hídd-el nekem Jussuf kertészt ’s jőj vi
szont hozzám!“ — Abdallah tova sietett, Hussein 
pedig írt. — — „Abdallah! — szóla Hussein a' 
visszatért apródhoz — a’ Janesárok körüldühöngik a* 
serailt, vedd szaporán magadra e’ zsidóasszony-ru- 
hát; siess mellék-utakon a’ Balatba, hol Jussuf mint 
alakzott zsidó várakozik reád. Benőni pénzt fog ne
ked adni, legyen gondod , hogy fél óra alatt az sér
tetlenül kezemhez jőjön; Benőni követni fog!“ — 
Abdallah eltávozék, reggel három órakor.

Benőni, nejét a’ siránkozó Leilát karjai közt 
tartó, ’s bár saját szíve sem kevésbé vérzett, ügye- 
kezett a’ szerencsétlen anyát vigasztalni. De az uj 
’s iszonyú fájdalomnál minden vigasztaló szó pusztán 
hangzott-el; kétségek tolultak vérző szivébe, kön
nyeinek forrása elapadt — ’s a’ tompa keserv élete* 
gyökerén rágódik vala. Lázba esék a’ fiatal hölgy. 
Benőni őt karjain egy divánra hozó — ’s ím egy 
szelíd szózatot halla, melly aráb nyelven a’ béke- 
üdvözletet mondó. A’ férj megdöbbenten fektető ván
kosokra kedves terhét ’s a’ köszöntéhez fordult, k> 
szemeit a’ szép Leilára bübájoltan meresztő ’s kiben
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Benőni az álruházat’ ellenére is a* férfit kiösmérte. 
Erős kézzel ragadá-meg őt, kihurczolá a’ sompolygót 
a’ háló-teremből ’s azután mordan ’s fenyegetőleg 
kérdező tőle: mimódon’s mi szándékból jött e’ ház
ba ?. Félelem ’s harag váltók egymást a’ fiatal kö
vét’ arczvonásiban ’s ő akadozva jelenté, hogy a’ 
házat ’s belől az ajtókat záratlan leié , hogy sietvén 
ura’ parancsát feljesitni, végig futott a’ szobákon — 
’s hogy itt látá-meg a’ pénzváltót, midőn épen a’ -be
teg hourit44 divánra fektetné. Erre áltadá Benoninak, 
ki őt még folyvást erősen tartó, a’ vezér’ levelét.— 
Benőni átkozó gondatlanságát ez éjben, ’s előrelátta 
mindazon bajt, mellyet fejére a’ megbántott apród 
hozand. De azért még sem veszté-el lélek-ébriiltsé- 
g é t, hanem mentegetve tudatlanságát, tüstént meg
ígérő, hogy a’ vezér’ akaratját teljesítni fogja. El
sietett a’ hálóterembe; Abdallah pedig dühösen 
utána tekint vala ’s egy fojtott „gefut!44 (rühes ku
tya) dördült-elő fogai közül. — Leila jobban érző 
magát; ’s Benőni — tudván hogy Abdallah hallga- 
tódzik — aráb nyelven tudtára adá nejének a’ ve
zér’ kívánságát, hangos szóval magasztaló ennek 
bölcseségét ’s nagylelkűségét, — ’s aztán halk szó
val hirtelen ezt mondá zsidóul: „Lépteim levezetnek 
az árnyakhoz, a’ halál’ boltozatiba. — Tedd azt! 
szabadítsd-meg magad’, mert te az ellenség’ kezébe' 
jutottál.44 ’S itt forró csókot nyomván ajakira, az 
apródhoz sietett ’s ezzel, miután a’ pénzt közös erő
vel levitték, a’ főváros’ sötét utczáiba ment. — Ab
dallah egy szót sem szóla, hanem jobbját folyvást 
gyilka’ markolatján nyugasztá. Távolrul tompa za
jongás hallatszék; Abdallah keskeny utczákba ka
nyar ü lt, egy csillag sem világita; Jussuf az ő talyi- 
gáját lassan utánok vontatá; a’ hold épen szétfoszló 
felhők közt futott-el ’s az apród kiálta: „Allah ! mi 
eltévedtünk ; mondd-meg Benőni, hol vagyunk ?M 
Benőni megnyugtató a’ csíiggedőt. ,,A’ serailhoz kö
zeledünk , siessetek !44 úgymond. E’ szavakra gyor
sító lépteit; közelben lövések történtek, ’s Abdallah 
Jussuffal egy szögbe rejtezék-el. Benőni kísérőit el
vesztvén , hangosan felkiálta, midőn fejét legott egy 
hatalmas ütés éri ’s két férfi őt egy tágabb utczába 
hurczolja-el. Abdallah ’s Jussuf az alatt szerencsésen 
cljutának a’ várakozó vezérhez, ki is mingyárt Be
nőni’ pénzével a’ zúgolódó csapatokat megnyugtatta.

A’ nagyur dicséré Hussein’ gyors segedelmét; 
a’ vezér e’ dicséret által büszkülvén, apródját ke
gyeivel halmozó ’s végre kérdezte tőle : hol késik 
Benőni? „Nagyhatalmú vezér! — válaszol a’ bosz- 
szűt-lihegő — a’ hitetlen eb , közel a’ serailhoz egy 
szűk utczában elhagya bennünket, a’ gyáva egykét 
puska-lövéstől raegrezzent ’s hihetőleg elinalt, hogy

magát, pénzét ’s houriját bátorságba helyezze.4*------
„Houriját ? nem úgy mondád e, Abdallah ? — szóla 
közbe a’ vezér hirtelen — szólj! kit láttál, kit ér
tesz ?** — Abdallah itt elbeszélő, a’ mit Benőni’ há
zában látott, a’nélkül, hogy a’ ház’ urával történt 
öszveütköztét említse. Hussein a’ pénzváltót hitsze
gőnek tartó ’s szakállára esküvék-meg, hogy ezért 
véres bosziít áll. — Abdallah, az álnok suhancz, 
lángképekben rajzoló Leila’ tündér bájait — ’s méltó
nak nevező, hogy fönse'ges jóltevője’ háremét díszc- 
sítse. Hussein hallgatva inte apródjának — ’s ez
eltávozott. 37. J.

(Folytatása következik.)

L E V É L - T Ö R E D É K .
(Mauser Gáspár’ meggyilkoltatását tái gyazö )

Ans bach,  dec. ISkán 1833. — Tisztelt bará
tom ! Mint irjam-le Önnek szivem’ érzelmit! Hauser 
Gáspár, kinek szövevényes sorsán egész Europa részt 
vön; azon ifjú, ki fiatalsága’ éveit jobbadán egy 
sírhoz hasonló börtönben bánatosan tolté-el, ki csak 
öt év óta adaték az emberi társaságnak vissza, de 
ennyi idő alatt is olly rendkívüli ’s csaknem hihetlen 
lelkierőt fejtett-ki, hogy már nyilványos hivatalra 
nem kis sikerrel lehete őt alkalmazni; — ezen, em
beri sors- és természeti adományokban olly gazdag, 
de övéinek szeretetére nézve olly szegény ifjú — 
nincs többé! Az ő halálos ellensége, ki őt híh?tőleg 
mór mint ártatlan magzatot elszakasztá szüléitől 
’s minden jelenség szerint örökétől is megfosztotta, 
— győztes lön; ő nemcsak földi javait rablá-el, ha
nem még életét is; és hogy— mint gálád hiedelmé
ben gondolja :— senkitől fel ne födöztethessék , a’ 
boldogtalan ifjúnak száját földdel tömte-bé ’s irtóz- 
tató , gálád tetteit az utolsó ördögi csinnyal, azaz: 
gyilkossággal koszorúzta. Most a’ nagy szomorújáték 
be van fejezve’s a’kárpit a’ siratni méltó találtgyer- 
mek fölött legördült. Hanem azon fények, mellyek 
e’ történetre világitnak, még nem aluttak-el; az un
dok gonosztevő egy világot eloltott ugyan, de az 
örök gondviselés’ napja ’s az igazság' tisztán világitó 
szövétneki újabb sugárfényben ragyognak — ’s nein so
kára azirtóztató gyilkost saját lélekisméretének égető 
lángja késztendi, hogy magát elárulja. Ha már ed
dig is nem érte-é utói a’ legszörnyebb büntetés, 
azaz: vétkének vádsúlya, nem merem kétségbe hozni. 
Hová csak figyel, mindenütt hallani fogja ördögi tet
tét , mellyet milliók’ átka kisér. Azon gyilok, mel
lyel ő Hauser Gáspárt szivén döfő, korán sem okoz
hat olly fájdalmas sebet, mint a1 lélekisméret’ fu- 
lánkai. Ennélfogvást kiki bizonyosnak tartja, hogy 
itt nem sokára egy lepel vonuland félre, melly az 
ártatlan áldozatnak az egész világ’ szíveit meghódítja,
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a’ gyilkosnak ellenben csak kétségbeesést ’s őrült
ségét hoz. Mikép ment c’ gálád tett véghez, mint 
ámítá-el szegény Gáspárt a’ nyomorult gyilkos , ezt 
Ön* nem kétlem, a’ nyilványos hírlevelekben már 
kimeritőleg olvasta ’s azt tehát nem ismétlem ; de 
fájdalmas szívvel adom itt Önnek tudtára, hogy 
én még kimúlása’ napján beszéltem vele ’s az ő szá
jából — a’ mit természet szerint csak most vagyok 
képes megfejteni — szavakat hallottam, mellyekből 
kiviláglik , hogy Hauser Gáspár azon czél előtt vélé 
magát, hol sorsa fölött a’ bizonytalanságok ’s két- 
ségek marmar eloszlandók. O ugyan senki előtt sem 
tőn egy szóval is említést arról, hogy őt egy idegen 
férfi fölkereste ’s egy titkos, négyszemközti be
szédre hi'tta-meg, de ő még is némelly személyek 
előtt valami ollyast rebesgetett, a’ mi egy álomnak 
elbeszélésihez hasonlít. így nekem is mondott vala
mit ’s én azt Önnel itt közlöm : „Hartmann! — igy 
szólt ő hozzám — talán holnap már tudom ’s tudni 
fogja a’ világ is : ki legyek! Már két éjszakán egy 
ember-alak jelenik-meg álmomban, melly nekem 
ígéri * hogy származásomrul tökéletesen fölvilágosít. 
En gazdag, igen gazdag vagyok! Ennyi bizonyos ; 
mindazáltal még is hogy mi vagyok, ez még titok 
előttem; hanem holnap! holnap! már Önnek ezt is 
meg fogom mondhatni.“ — En felelék: „Hogyan ? 
egy álom? Hauser, egy csupa álom?“ — »Ah! 
e z e n  álom — viszonzá H a u s e r  — e z e n  álom 
eloszlatja kétségimet. Csak egyet kellett az idegen 
előtt eskiivéssel fogadnom: hogy üldözőmet soha fel 
nem adom a’ törvényszéknek; én ezt megtcvém ’s 
édes örömmel tevém-meg, ’s én híven meg is tartom 
fogadásom’ — csak tudjam-meg valahára, ki volt 
atyám és anyám; én szegény árva! hisz én soha 
sem tudtam , mi legyen tulajdonkép egy atya vagy 
anya.“ Ö ezt délután 2 órakor mondotta ’s kért, 
hagynám-el őt. — Ah ! ő engem kérve unszolt a’ 
távozásra , csak hogy ezen utolsó földi útját megte
hesse. Ugyanazon ösmerctlen, kiről ő mint álom
tünetről beszélt, döfé az öldöklő gyilkot szivébe. A’ 
titok most előtte világos. — Még halála előtt hozza 
siettem és sok akadály után végre engedelmet nyer
tem, az ő halálos ágyához járulhatni. Ő megfogá ke
zemet „Kedves doctor! — így szólt rebegve, — 
vajha ne mondottam volna Önnek hazugságot; Ön 
engem megmenthete. Ön az á l o mn a k  nem adott 
hitelt, a’ v a l ó t  bizonyosan még kétkedőbb elmé
vel hallgatta volna. En egy rettenetes tőrbe kerül
tem. Hanem az Isten ítélni fog , én hiszem ezt ’s 
ezen erős hitben halok is meg.“ — Es a’ szerencsét

len ifjú bezárá szemeit ’•  lelke ellebbent az árnyék
világból. Ha valamit hallok, a’ mi ezen nevezetes, 
igen szomorú történettel összefüggésben van, Ön
nek azt tüstént megirom. — Már igen sok ember be
fogatott mint g y a n ú s  személy; de attól tartok, 
hogy a’ gyilkos nincs közöttük. Dr. H a r t  mann. “ 
(Hírlapokból.)

M E S É K .
A’ v e r é b  és sas.  „Ugyan, mi gyönyörűséged 

lehet illy csekély, hozzád képest illy gyönge állatkát 
üldözni“ szól a’ kormos sas elől félénken bujkáló 
veréb. „Nyomoréit fecsegő ! — felel a’ madár-despota 
— tudd-meg, hogy hatalmamban vagy ’s alám ve
tett a’ természet.“ ’S ezt mondván, fölcsemegézi. —

Az iró  to 11. „Hány jeles elme’ szülcményit 
hoztam én létre, mellyek , ha én nem munkálkod
tam volna , isméretlenül hevernének a’ feledés’ éj
ködében“ igy kérkedék az iró’ keze alatt recsegő 
toll. — Be sokan tudnak szóval valamit, de ha tettre 
kerül, néma hallgatásba merülve, bölcsen fülelnek.

JJoros M i ld ly . N. Kőrösön.

B U D A I  C S E P P E K .
Az asszonyok szerelmükben hasonlók a’ füvé

szekhez; gyakran egy haszontalan gyomfüvet többre 
becsülnek a’ legszebb , illatos kerti virágnál.

Asszonyokkal titkot közleni veszedelmes, mint
hogy gondolat-táruk szüntelen nyitva áll ’s szivökbül 
nyelvök’ hegyére csak egy ér  v e z e t .

Tombuktuban nem rég törvény által határozta- 
tott-meg, hogy csak azon lányok mehetnek férjhez , 
kik törvényesen bébizonyítják , hogy nemzeti nyel
vük’ tudása mellett varráshoz, főzéshez is értenek 
’s regényes könyveket (Román) nem olvastak.

Nagy Tgnótx.
A N E K D O T A .

Nem ! ha száz fiam volna, se küldeném egyikét 
is úszóiskolába; imé minap is egy ifjoncz a’ Dunát 
akarván áltuszni, a’ habok’ martalékja lön. Ki nem 
tud úszni, nem teszi ki magát illy veszélynek.“ — 
„Koszul beszél Kegyed komám uram! fiatal ember
nek mindent kell tndni, én taníttatnám ugyan fia 
mat úszni, hanem úgy — hogy soha se merészeljen 
v í z b e  me nni .

R E J T E T T S Z Ó K .
Sok Magyar ontott vért törökökkel küzdve egészért;

Fej nélkül szépnem szokta Tiselni-. nevét.
Szive különválván, eredeti uj pályafutásnak;

Hárma híg és első helyt nyer az asztalokon.

Fej nélkül keverd az egészbe az édeni embert-;
Néki tulajdona volt, ránk örökült az egész.

N. N.
A’ 5dik számbeli rejtettszók: P á r d u c z .  S z e r e l e m *

Szerkeszti H e l i n e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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7. szám P est, január’ 22dikén * 1834.

A’ KOR' É V S Z A K A I .
A’ nap fölkel, a’ nap leszáll,

Hetek, havak letűnnek,
Eiry év lefoly, más e'v beáll,

Viszont iijuk derülnek.
Komor tél szül kies tavaszt,
De én — haji e'n nem érzem azt! —

Elé jön a’ nyár ’s a’ mezőt 
Kalásztenger borítja,

A’ föld’ fiját, az éhezőt 
Áldás-öröm vidítja.

Kun izzad más a’ nap’ hevén ,
De kíntól ben hevűlök én í

Féltőn az ősz, vidám öreg - 
Alakban; arcza minden’

Szivét örömmel tö lti-m eg ,
Áldást mosolyg szelíden.

] .áthatja minden a’ dicsőt —
Csak én — haj í én nem látom őt!

Leszáll a’ téli nyőgalom ,
Halálcsend a" mezőben;

De bent örömzaj "s vígalom 
Virgoncz ifjak’ körében :

Csak én nyavalygok szüntelen 
A’ téli hosszú éjeken.

De majd derűi tavasz megint —
’S a’ hólepel lefoszlik,

És a’ szabad föld’ színe mint 
Örömforrás kinyílik.

Majd nékem is kinyílik ő.
De mint sötét hős temető.

h.
E R K Ö L C S I  M E SE .

Két mókus egy dióra lelt,
’S miatta készült nagy csata;
Mindkettő véres harczra kelt 
S körmöt köröm közé csapa.

A’ hős vitézek’ egyike
Roskadni kezde régre már —
*S most oily csapás jut nékie,
Mellyr lön éltének bős határ.
Dió után repül amaz —
’S öröm között most rá tipor ;
Már törve van — ’s jutalma az,
Hogy féreg hűlt belőle ’s por!

« «a
Oh emberek ’s ti nemzetek ,
Irigy vér kikben gerjedez —
Ok nélkül tőrt ne verjetek 
Egymásba! Szörnyű vétek ez!

Pusztai/] Miirfun.

V A L A M I  A’ T Á N  CZ R ÓL.
Itt a’ farsang-’ arany ideje! mindenfele tánczkedvre 

Jobbantó hangok zengedeznek; Strauss’ „álom-űző
j e ’s „Pestre-emlékczeW4 egyesült hatással ger- 
jesztnek minden lábat virgoncz szökellésre; minden
felé házi vigalmak, piqueniquek, soirée- dansan- 
te-ok ’s más illy nevekre keresztelt, de mind csak 
egyazon irányzatú esti ’s éjjeli mulatságok’ zajgó 
nesze hallatszik A’ városi terem, a’ hét választo- 
fejdelmek, Hattyú, Oroszlán ’s a’ farsangi vigalom’ 
egyéb templomai — leguribb mulatságoktól kezdve, 
a’ legvadabb kedvcsapongás’ szennyes barlangjáig a’ 
fekete redoute-ban — egyaránt áll nyitva a’ táncz- 
kedvelők’ számára. Casino és Ujszála, városi terem 
és Oroszlán közt nagy ugyan a’ különbség: de egyik
ben épen olly szenvedéllyel ’s álmélatos önfeláldo
zással tánczolnak, valamint a’ másikban. — Legyen 
szabad nekem öreg köszvényesnek, ki életem’ javát 
már sokféle tactusban tánczoltam-Ie, néhány nézetem’ 
e’ közérdekű tárgy felől közlení.

Úgy látszik, csak bálban kezdik a’ leánykák ál- 
tallátni: mi czélra alkotta őket az anyatermészet; 
ők szenvedni ’s keringeni születtek ’s a’ világnak 
tanuságos példát adni: mint kelljen t. i. ’s lehessen 
a’ s ir  felé tánczolnű — A’ férfi hadba megy, nemének 
mértékfölötti szaporasága ott megritkul; leányok had
ba nem mehetvén, számukra tánezot talált-fel a’ ter
mészet, hogy rendkívül meg ne sokasodjanak. Való
ban, ha az ember a’ világnak egy mostani leányát 
egész éjen által tánczolni látja, kedve jő a’ Psycho- 
logia’ ezen kérdésére tagadólag felelni : „Valljon a’ 
fejér személyek is emberek é szeretnék egy iiiy 
tánezosnét megkérdezni: „Szép leányka! ugyan mit 
fizetnek neked egy órára ?44 Mert az korán sem tánc/, 
a’ mit ma végbe visznek, hanem őrjöngés, béres
munka, tagficzkándoztatás, rendszeres epilepsia , egy 
hangászati-galvanicus idegrángódás. — A’ szépnem 
megszűnik szépnem lenni, minden szépsége, kellcmc. 
bája elenyészik, minden ncmesb természeti ingeré 
megsemmisül ’s az imádott szépek’ helyiben gellért
hegyi dühöncz-nők, divatszerint öltözkedett, izzad
ságtól csepegő, veresre főtt arczn, bemocskolt nyá- 
ku , fujtató-keblü , csak alig lihegő , tébolygős te
kintetű boszorkányok állnak előttünk, kik egy szót 
sem képesek szólam; ’s e’ teremtések azt képzelik, 
hogy ők a’ szelíd , gyöngéd szépnemhez tartoznak. — 
A’ táncz nem mai találmány; az ifjúság már azelőtt



i * tánezolt, de több mérséklettel; hölgyeink mindig 
«’ kellem’, az asszonyi Hiedelem’ ’s finom társasági 
élet’ korláti közt tartózkodtak, szóval: ők mindig 
«©személyek voltak, kik tudták, hogy a’ táncz mulat
ság ’s kedvváltóztatás végett jött életbe. De a’ leány
zó ma megszűnik a’ szépnemhez tartozni, mihelyt 
tánczolni kezd ; ő azt gondolja, hogy csupán tánezra 
van teremtve. Nincs egy pillanatnyi szűn-idő, meghí
vásra uj meghívás; végig tánczolás, ’s e’ mellett za- 
jongnak ’s keringnek mint forgóvész, szökdösnek 
mint kabóczák, galoppoznak mint meklenburgi lovak, 
csúsznak mint versenyző szánkók ’s a’ t. — Minek 
ennyi fáradság öngyilkolásra ? Hisz sokkal könnyebb 
’s rövidebb ut vízbe ugrani- ’s ezt legalább bizonyos 
bájjal tehetni-meg. De édes tánezosnéim! vajha ma
gatokat tánczközben idegen szemmel nézhetnétek, 
tinmagatoktól borzadnátok vissza ’s magatokat mint 
minden asszonyiság’ gyilkosit. fognátok vádolni. Csak 
rajta! ültessetek egetverő szélmalmokat fejetekre? 
illesszetek százféle tömedéket mellkcndőitek alá? 
rázzátok magatokat össze egész karcsú felkiáltó jelekké, 
c8Ícsomázzatok magatokra vánkoskákat, szalagokat 
’s több e’ félét; már bál előtt négy hónappal szedje- 
tek-össze minden tánezost, ’s tánczlajstromtokat be
csüljétek feljebb imádságos könyveiteknél; tánczol- 
jatok reggelig, gőzöljetek mint gőzhajók, tiporjá- 
tok-el a’ szépség’ ’s egészség’ virágit őrjöngős cotil
lion’ ’s keringők’ mámorában; hányjátok-cl a’ hölgy
szemérem’ fátyolét az erkölcstelen galoppádlmn; 
jnondjatok-le minden kellem ’s illedelmi jogról a’ dü
hös tánezförgetegben — ’s azután menjetek haza 
fejfájással, köhögéssel, aszukórság’, köszvény’ , ol
dalfájás’ , lábikra-szaggatás’ kínjai közt, merevölt 
nyakkal, rekedt torokkal, besüllyedt vörös szemek
kel ; ’s mindezek fölött jó lélek-ismérettel még azt 
is elmondhatjátok, hogy számotokra egy férjet sem 
tánczolhattatok. Mert higyetek szavamnak, Edesim ! 
beszéddel, énekkel, sóhajtásokkal, lágy epedésscl ’s 
több e’ félékkel szerezhetni ugyan néha férjet — de 
táncczal soha sem! Azon férfi, ki leghőbb szenve
déllyel ragad titeket a’ sorokon keresztül, ki leg- 
tüzesebben hány’s vet benneteket, lisztes zsákok gya
nánt egy tánezos’ karjából másikba: épen az vonakodik 
az ismért tánezosnét a’ házas élet’ hosszú ’s unalmas 
menuettejére fölkérni; — azon ifjú, ki rólatok azt 
mondja: ez a* leányka szellőként tánczol; épen az 
tekint titeket lenge, változékony szellőknek. — Higye
tek, édes leánykák! nekem vén practikusnak, hogy 
a’ táncz több szivet választott-el, mint összelánczolt, 
több szerelmi lánczot tépett-el, mint fűzött! Ámde 
mondjátok-meg magatok: hogyan közeledjék szere
lem1 V tisztelet’ érzelmivel /elétek egy lelkes, finom

érzésű, gyöngéd gondolkozásu , müveit férfi, ki az 
életet nem rövid vigalomnak nézi, kinek a’ szerelem 
több mint egy ecossaise, ’s a’ házasság szentebb, 
mint a’ nagyapós-táncz , ki előtt a’ nőnem’ rendelte
tése fontosb, mintsem egy uj cotillion-fordulás; — 
hogyan közeledjék, mondom , felétek illy férfi , mi
dőn azt látja, hogy hiúság’ , könnyelműség’ , üres csa- 
podárság’ röpke hálóival vagytok körülfonva; hogy 
szemeitekben többet ér egy pár ügyes , kitanult láb, 
mintsem egy hű, jámbor szív, ’s kedvesb a’ könnyed 
kénesőként mozgó test, mintsem ügyes fej ’s müveit 
lé lek ; — hogy a’ hiú, ledér ’s képzelgés szélmadár, 
melly körületek pávaként kimért léptekben magát 
csudáivá, pöffeszkedik, titeket tinmagatokon kívül 
ragad ’s elbájol, hogy a’ szépnemet körüllengő min
den cháriszt, minden méltóságot lábaitokkal tapod- 
játok, úgy hogy a’ czipéitek alul kerekedő por miatt 
a’ báj-istennék’ egész serge tőletek eltávozik ? !. — 

Es ti engedékeny apák ’s anyák! kik leányito- 
kat mindenhová magatokkal hurczoljátok ; vásárokra, 
fürdőkbe, bálokba külditek ; kik köröttük mindenkor 
árverő kalapáccsal lépdeltek ’s a’ többet-igérőket 
lesitek; kik őket erővel a’ közvizsgálat’ tányérján 
felmutatjátok; kiknek szivük majd elpattan öröm 
miatt, ha kedves bábjok körül a’ velőtlen csapodá- 
rok’ serge gyülöng ’s azt undorító édeskedéssel agyon 
ezukrozza ’s aztán tova szélién , hogy a’ szegény 
libácska fölött elinéskedjék; — gondoljátok-meg, 
bohó szülék! hogy számadás’ terhe fekszik rajtatok, 
hogy felelni tartoztok leányitok’ szive-, boldogsága- 
’s jövendőjéért ama’ nagy biró előtt, ki e’ drága 
kincseket gondotokra bízta! — Gondoljátok-meg, 
hogy a’ szerelem ’s házi boldogság’ bimbója csak a’ 
szerény otthoniság’ ’s egyszerű élet’ bontó-üvege 
alatt fejledezik nyiltvirággá, nem pedig a’ mázos, 
üres , hiú nagyvilág’ zajos vásárpiaczán. Gondoljá
tok-meg, hogy minden józan férfi maga ’s nem a’ 
világ’ számára keres nőt; — hogy h i t v e s t  óhajt, 
nem t á n e z o s n é t ;  — s e g é d e t  ’s nem utczán 
díszelgő kecs-árus ü v e g s z e k r é n y t ;  hű kísérő 
t á r s a t  az életnek hosszú rózsa- ’s tövispályáján 
’s nem könnyű lábú, szívű, érzelmű ’s könnyen ela- 
dékony légszökenczet, kinek minden érzelme ’* 
gondolatja egy uj cotillion-helyzet. — Majd ha 
lányaitok, elhibázva ifjúságok’ szép czélját ’s rcn- 
deltctésök’ irányát, elpazérolva tavaszkoruk’ bájvi- 
rágit, komor kietlen őszük’ vadoniból visszanyögdel- 
nek, visszasohajtoznak ifjúságuk’ rózsa-ligetibe: 
minden sóhajtás, melly kebleikből feltolong, minden 
köny, melly pilláik alul legördül, olvasztott tüzes 
ónként hull leikeitekre, ti oktalan es szívtelen 
anyák ! —
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*S im kibeszéltem magam’ ’s kiönteni bosszúsá
gom’. — Valljon fognak é viszhangot ébreszteni a’ 
vén practikus’ szavai némelly anya’ keblében, némelly 
eddig szenvedelmes tánczosné’ szivében; vagy siker 
’s minden foganat nélkül zengnek csak el a’ farsangi 
vadzajban, a’ gúnytrombitáknak harsogási közt ?! 
(Aehrl. után T. L.)

A’ MARZOCHA-VÖLGY MORVAORSZÁGBAN.
(Külföldi munkából )

Az utazó, Morvaországban több, csinos tájékot 
láthat ugyan, de ollyakat nem, mellyek mint regé
nyes képei a’ nagyszerű természetnek a’szemet bájol- 
ják ’s a’ föstészt kielégítik. Csupán a’ Ma r z o c h a  
képes minket azon egykedvűségből, mellyet a’ mor
vaországi levegővel magunkba szittunk, némileg kie
melni. — A' M a r z o c h a  egy szirtfalakkal övedzett 
mély völgy, vagy is inkább tátongó mélység, hová, 
mint látszik, a’ teremtés’ hatodik napja óta még 
emberi nyom nem hatott. — Hogy az ember c‘ völgy’ 
vagy mélység’ iszonyú gyomrába nézhessen , előbb 
egy fárasztó , hellyel közzel veszedelmes utat kell 
tennie, és pedig keskeny ’s meredek hegy-ösvénye
ken: mászva közeledik végre egy lapos kőhez, melly 
a’ szirtfal’ párkányán kidüled — ‘s ím ez azon egyet
len pont, honnét az egész völgyet körültekinthetni. 
Ezen kőre emberi láb soha sem lép, hanem azt csu
pán emberi has illeti; mert még a’ legvakmerőbbnek 
sincs annyi bátorsága, hogy rajta egyenesen álljon. 
Ha az ember mászva e’ kőhez nagy bajjal eljutott, 
hasán addig csúszik előre, míg orra és szemei a’ kő- 
párkányrul kimerednek; ’s igy midőn az embert egv 
hátulról utána csúszó barát vagy hű szolga lábainál 
erősen tartja, letekint az iszonyií mélységbe, hol 
egy buja, vad rendetlen növényzetet (vegetatio) lát, 
miilyen csak Amerikának ős-erdőiben mutatkozik. 
Az ember, ha igazat akarunk szólani, e’ kövön nem 
különösen jól érzi magát ’s azon gondolat, hogy e’ 
kő-darab végre még is ingatag természetet válthat — 
a’ mi Adam óta nem csak köveken, de embereken is 
megtörtént — ’s igy valahogy kedve jöhet a’ táton
gó mélységbe aláutazni, hová az ember is aztán no
lens volens köteles volna a’ ,.jőj velemre“ a’ bor
zadó vizsgálót hatalmasan izgatja, hogy minélelőbb 
térjen vissza, vagy hi'vebben szólva, hogy rák’mód
jára másszon vissza. — Hogy mi történik alant e’ 
borzasztó völgytorokban; minő teremtések lakják 
’s e’ teremtmények a' szellemi képzettség’ milly fo
kán állnak; játszanak é comoediát ’s olvasnak é 
újságot, vagy pedig más utonmódonképeztetiknálok 
a’ lélek és szív ? erről a’ felvilági lakosnak legkisebb 
tudománya sincs; mivel, mint feljebb mondottuk, e’

titkos vőlgyvirányt még embernyom soha sem ille- 
té. — Egykor több merész férfi, kikhez különösen 
az érdekletcs, ember-szerető gróf Salm-Reiferscheid 
is tartozék, összeszövetkezett azon czélra, hogy kö- 
tél-lábtókon a’ borzasztó mélységbe lebocsátkoznak; 
azonban bármi jól ’s pontosan volt is e’ vállalat ki
számítva , annyi előre nem látott legyőzhetlen aka* 
dály szegült az ellen, hogy a’ kalandor-társaság 
kénytelen lón minden további szándékról ’s próbál
kozásról lemondani.

Az ember nem csak vizen, szárazon ’s királyi
széken, hanem még a’ levegőben is átkozott rósz 
helyzetbe jöhet. Az imént említett bátor férfiak, 
mint sajat szájokból/fiallám , a’ légben szint illy átko
zott helyzetbejöttek; mert midőn a’ kötéllábtókon 
lebocsátkozva, az útnak már mintegy negyedrészét 
megtevők, a’ lábtók nemcsak hatalmasan kezdének 
inogni ’s reszketni, hanem egyszersmind olly sebesen 
keringtek majd jobbra majd balra, hogy a’ legme
részebb kalandornak is elveszett kedve , e’ veszélyes 
utat tovább folytatni; ’s mindenki csak azon iparko
dott , hogy magát o tt, a’ hol vala, kézzel lábbal, 
mennyire telhetők, megtarthassa. Föld , homok, ’s 
k ő , mellyek a’ kötéllábtók’ erőszakos mozgási által 
a’ falpárkányról el-elváltak, folyvást süni jégeső
ként hullott ’s koppant fejökre — ’s nekik zárt szem
mel ’s a’ sok, néha igenis testes, kövek’ ütésitől 
szédülten kelle visszatérniük. — En láttam e’ völ
gyet , azaz hasaltam ez alvilág’ előtornáczának kő
lapján , élénken gondolkodóm itt a’ merész vállalat
ról ’s végre megmásolhatlanul tökélém-el magamban 
— illy nyakszegős munkába nem avatkozni. —

K E R R I M ,  P E R S A K I R Á L Y .

Kerrim, Persiának igen jeles királya. Nadir 
Schach’ uralkodása alatt közkatona volt. Ezen sorsá
ban a’ nagy szükség arra kényszerítő, hogy egy 
arannyal tűzött nyerget bizonyos nyergestől, kinék 
ez, az Afgánok’ egyik fejdelmétől igazítás végett té- 
teték-le , ellopjon. — Ennek elidegenitése után csak 
hamar alkalma volt Kcrrimnek hallani , hogy a’ sze
gény nyereggyártó a’ nyereg-elvesztésért börtönbe 
vettetvén, kötélhalálra Ítéltetett. Fájdalommal telt- 
meg ekkor Kerrim’ szíve j siet a’ nyerget oda, hon
nan elvevő, visszatenni, magát pedig a’ dolog’ ki
menetének megtudhatása végett rejtekbe vonó. Nem 
sokára a’ nyerges’ neje a’ nyerget megtalálván, Ker- 
rimnek szeme’ láttára térdre esik, fenszóval kéri az Is
tent, hogy azt, ki az elvett nyerget visszahozta, 
mindaddig éltesse, míg száz illy, arannyaltűzött nye
reg’ birtokába jutand. — „Minden bizonnyalj — 
szokta Kerrim királykorában mosolyogva mondani —
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ezen anyókának imádsága teve fejemre a* koronát *s 
szerze' e’ fényt, meUy most fejemet körülsugározza.“

Fúrnék Ducid.

e g y  p á r  c siz m a  é l e t e t  m e n t .

Mílly kevés kelle ahoz, hogy az ember Fran- 
eziaországban ama’ rettentő vérkormány alatt fejét 
veszítse vagy megtartsa, azt gróf Slabrendorf— e’ pá
risi Diogenes5 — életéből egy érdekes adat eléggé meg 
fogja bizonyíthatni. O (t. i. Slabrendorf) már egy 
idő óta tübb száz rabtársival együtt várá kivégezte
tését; mig végre egy reggel szokás szerint a5 gyász
szekér megérkezett, hogy a’ halálnak szánt áldoza
tokat rajta elvigyék. A5 névjegyzékről az ő nevét is 
leolvasók, ’s ő se nem zúgolódott, se ellen nem sze
gült. A’ felöltözés hamar megtörtént, de csizmájit 
meg nem található. Keresi azokat mindenütt gondo
san , maga a’ börtönmester is segedelmére van; hasz
talan ! a' csizmákat nem találhatni. „Uram! csizma 
nélkül csak nem mehetek-el! — szóla végre a' bör
tönöshez — tudja e mit? ma helyett inkább holnap 
vigyenek-el; hisz egy nappal előbb vagy utóbb, sem
mit sem tesz.“ — A’ börtönös, ki különben sem lát- 
szék legrosszabb lelkű embernek, megegyez e’ né
hány órányi elhalasztásban, gondolván : egy ember 
nem nagy hijáayt tesz a5 szekéren. Másnap reggel 
már csizmáiba öltözötten állott a’ gróf, várván a5 
halál’ szózatját. De már ekkor fel nem olvasók ne
vét, mivel a’ várbírók azt hivék, hogy tegnap feje 
vétetett. A' börtönös nem tartván kötelességének, 
őt különösen bevallani, a5 fogságlml ugyan ki nem 
bocsajtá, de nem sok idő telt bele, hogy Robes
pierre’ nyaka a' guillotine alá került, Slabrendorf 
pedig — mint sok százan •— megszabadult a’ halál
tól ’s miért? — mert csizmáit meg nem találta.

E R K Ö L C S I  K E T T Ő S - S Z Á M .
Az egész szent Írásbeli tudomány e’ két szóbul 

áll : Isten iránti engedelmesség ’s emberek iránti kö- 
nyőrület. — Két dolgot kell önmagáért szeretnünk: 
Istent és az erényt«. — Az ártatlanságnak két fegy- 
Aere van, mellyel ellenségin győzÖdelmeskedik: il- 
iedelem ’s előrelátás. — Két dologra kell vigyázni 
a nevelésnél: szokásra és figyelmezésre. — Két do
logra van főkép szükségünk: jő lélekisinéretre ’s jó 
hírre; ez utolsóra mások’ kedvéért, az elsőre pedig 
minmagunkért. — Két próbaköve van az igaz barát
ságnak : szükség es szerencsétlenség. — Két rend
be1! ember telhetetlen: a' tudni- és bírnivágyók. — 
Két dologhoz kell az embernek hozzá szokni, hogy 
eletét meg ne unja: az idő’ mostohaságához ’s az

emberek’ igaztalanságihoz. — Két szót irj lelked’ 
törvény táblájára : Örömet és mértéket; ha az utol
sót megtartod, bizonyos lehetsz, hogy sorsod az el
sőt is megadandja. — Két emberlény vigasztalhat- 
lan: a’ gazdag, midőn megkell halnia ’s az asszony, 
ha szépsége’ virágit elhullatja. — Kétféle lélekismé- 
ret van: egy éltető ’s egy halálos. — Két üres fejér 
lap van az emberen elől és hátul, valamint a’ köny
vekben : a’ gyermekkor 's az öregség. — Két sa
játsága van többnyire minden asszonyszemélynek,
t. i. hogy szokás szerint sok szóval keveset és sok
szor kevéssel is igen sokat mond. — Két nevezetes 
ismértető jele van a’ tudatlannak: sok szó és hirte
len felelet. Hadiét István.

n é p d a l .
(Rozsnyó tájékáról.)

Kertifán csereg a’ szarka 
Az én tubám tarka barka,

Piros csizma zöld figanó 
Majd utána visz a’ manó.

Kertifán csereg a’ szarka 
Sze'p lány ott az a’ tót marka;

Minek marka mért nem maris,
Meg csókolnám ezerszer is.

Kertifán csereg a’ szarka,
Be széles a’ malom’ árka —

Ha széles is átugrom én 
Szökcse fürge kanás/.legény.

Csereg a’ szarka kertifán,
Biz’ igen szép vagy te kis lány!

Kökény szemed pillanatja 
Szegény szivem’ szorongatja.

Csereg a’ szarka kertifán,
Vendég érkezik még ma tán —

Ej jönne csak Erzsi felém ,
Leültetném ide mellém.

K ö z l i  Fali.

H Í Z E L G É S .
„Untalan komor az é g , vastag köd borítja a’ 

láthatárt.“ így panaszkodék a’ bájos kisaszony, mel
lette sétáló szerelmesének. „Kegyed kisaszony, szó
la az elmés ifjencz, kegyed valamerre pillant, ott 
minden arcz derül; pillantson nefelejts-szemeivel a’ 
felhők közzé ?s kiderül az égbolt.“

Gatunfaloi_

R E J T E T T S Z Ó .
Férfi vagyok ’s legidősb ; mindenki nevezhet apának.

Kurta fejem’ lábnak: ’s Éva’ leánya leszek.
L .  L .

A’ 6dik számbeli rejtettszók: Lé v a .  V é t e k .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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mot feltalálni lehetlennek tartaték, melly sok octá- 
vát adván-ki, a’ játszás közben is hordozható lenne.É R Z E L G É S  A’ G I T Á R R Ó L .

( S o n e t t . )

Egyetlen hú barátja életemnek,
Édes Gitárom! őr/.öd éltemet —
Te még most sem hagyál-el engemet,

Rózsák midőn nekem már nem teremnek!

Be sokszor űzted gondját bús fejemnek,
Be sokszor érezéd érzésemet —
’S be sokszor hangozád keservemet,

Vera lelkesítvén hangját énekemnek!

Neked se szíved nincs, se lelked, és 
Még is megihlet jajszó ’s szenvedés!

Vig hangokkal felelsz a’ víg dalokra.

Jajgatni is tudsz a’ komor jajokra:
De az — kit nem tudok felejteni,
Van szíve, lelke — ’s nem tud érzeni.

MAGYARORSZÁGI VJ MISIKAI TALÁLMÁNY.

A’ fortepiano ’s klavir hangszerek’ kedves har
móniája által, mintegy boldogabb világba varázsol- 
tatván az eletbajak közt gyakran érzékenyített szív 
’s lélek, régi óhajtása lön az emberi nemnek: hogy 
bárcsak ollyncmii hangszert lehetne feltalálni, melly 
sok húrjánál fogvást szintúgy édesded, kellő harmóniát 
adván-ki, a’ játszás közben is hordozható volna, 
miként p. o. a’ hegedű ’s más egyhangú musika. A’ 
hárfát ugyan és czimbalmot, könnyebb lévén a’ kla- 
virnál, lehet egy helyről másra hiuczolni: de ha raj
tok játszani akarunk, szükség vagy melléjük leül
nünk, vagy azt megtámasztanunk; különben a’ ját
szás igen alkalmatlan. Azonban a’ közönséges hárfa, 
benne minden octávában csak hét hang lévén , na
gyon tökéletlen ; de szintolly tökéletlen a’ czimbalom 
is. Még eddig csak a’ gitár (guitarre) vagy máskép 
czitara (mert ez és illyen lehetett a’ régiek’ c it  há
l á j a ,  a’ mint a’ mai olasz c h i t a r r a  neve mutat
ja) volt tudtunkra, mellynek hat húrján harmoniáa 
fogásokat tehetünk ’s nyakunkba akasztva hordoz- 
hatjuk játszás közben ; de ez is a’ hangjegyeknél 
egy octavával hangozván lejebb, csak más musika, 
vagy ének mellé accordozatul j ó , discantot pedig 
játszani fölöttébb silány. Mivel tehát a’ húros musi- 
kákra nézve a’ hangok’ magasságai ’s mélysége a’ 
húrok’ hosszúságától ’s rövidségétől függ; a’ bassus- 
hangok pedig hosszú húrt kívánván, a’ hangszernek 
nagynak kell lenni, hogy rajt a’ harmónia végett 
sok octava legyen: mindeddig olly musikai szerszá-

Én azonban találtam egy húros musikát, mellyet 
letéve is játszhat, nyakába akasztva pedig hordoz
hat is az ember, játszás közben. Ezen uj hangszer 
egy háromszegii üreg-alkotmány (prisma trianguläre 
concavum), mellynek alaplineája egy egyenes-szögletü 
háromszöget (triangulum rectangulum) formál ’s min- 
denik szára (cathetus) a’ foglár-vonal (hypothenusa) 
két végétől kezdve az egyenesszöglet’ pontjáig , — 
melly az alapra nézve két láb ’s egy hüvelknyi hosz- 
szuságot, kiterjedésre nézve pedig egy láb ’s 10 hü
velknyi magasságot határoz, — másfél lábnyira nyi- 
lik-széjjel, olly formán, hogy az alap lapos ke- 
ményfaból három kis lábacskára állítva, a’ magasság 
pedig hasonlóan kemény fából bevölgyezten készülve 
azért van, hogy az ember, játszás közben, vala- 
melly zsinór, vagy szalag által nyakába akasztván , 
testhez álljon ’s ne mozogjon. Két felől két oldalán 
vannak rajta a’ húrok, mellyeknek egyik vége a’ 
hangzótáblába gombocska által beszorítva, másik vége 
a’ hypothenusán levő hangszögekre tekerve van; 
melly hangszögeket egy ahoz készült fedező takar 
el , hogy első tekintetre észre sem veheti az ember, 
hol igazítatnak-fel a’ húrok. Balkézről vannak a’ 
bassus, jobbról a’ discant-hangok; amazok is 37, 
ezek is 37 , mindössze 74 húrral, mellyek tulajdon
kép mind a’ bassus, mind a’ discantra nézve (kive- 
vén a’ legalsó bassus-húrokat a’ nagy octavában) 
mind egyforma átmérőjüek; ’s mindenik húr a’ dis- 
cant-oldalon azon hangot adja két octavával feljebb, 
a’ mit a’ bassus-oldalon az ugyanazon helyen levő 
húr két octavával lejebb ; és a’ discant-hangok mind 
bélhúrokkal, a’ bassusok pedig réz (vagy ezíist) drót
tal körülfont selyemhúrokkal adatnak-ki. Mindenik 
octavában 12 félhang van, olly móddal, hogy vala
mint a’ fortepianón a’ klavisok, úgy itt is az egész
hangot adó húrok feljebb és külebb , a’ félhangokat 
adók pedig lejebb és beljebb feküsznek. Már most 
a’ bassus-oldalon bárom octáva, u. m. 1 nagy oc- 
táva, 2 kis octáva, 3 egyvonásu octava, — a’ 
discant-oldalon is ugyanannyi; u. m. 1 egvvonásu , 
2 kétvonásu, 3 háromvonásu, és így mindössze a* 
két oldalon együtt 5 teljes (chromatica) octava lé
vén: látnivaló, hogy ezen kicsiny — ’s bár még mint 
első, képezetlen — mégis húrostól ’s mindenestől 
csak hetedfél fontnyi nehézségű, (midőn egy gitár is
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nyom 2, 3 fontot) hangszer épen annyi hangot ad-ki, 
mint egy közönséges klavir, többet azonban ’s tö
kéletesebben is mint egy hárfa, mellynek felénél is 
jóval kisebb, ’s rajt a’ leghosszabb húr is csak két 
lábnyi hosszú. Láthatni továbbá, hogy egy húros 
musika sincs még, melly a’ húrok’ organisatiójára 
nézve a’ klavirhoz inkább hasonlitna, mint e z ; mert 
azonkívül, hogy a’ discantot jobb kézzel, bal olda
lon a’ bassust bal kézzel kell játszani, a’ húrok a’- 
kép fekiisznek rajta, mint a’ klaviron a’ klavisok: 
ha pedig a’ hangjegyekre nézve az Írásban mind a’ 
discantnak, mind a’ bassusnak külön lajtorjája van, 
hogy ezen külön választás legkisebb hijány nélkül 
inegeshetik a’ musikán is, bizonyítja ezen hangszer; 
mert ennek is hangjegyei épen azok, mellyek a’ kla- 
viréi, ez is a’ hangvillához igazítatik, ’s tulajdon, 
e’ mellett igen könnyed játszatu ujhelyzettel (Fin
gersetzung) bir. E’ musikában még azon jó is van 
minden egyéb hangszer felett: lször, hogy mivel a’ 
húrok egyenlő átmérőjüek: ha a’ hosszabb helyről 
húr szakad , lehet kurtább helyre tenni ’s hasznát 
veheti az ember rajta akármelly kicsiny darabnak; 
2szor , ha egy octavából jől megtanul az ember va- 
lamelly nótát, eltudja aztán azt játszani akármelly 
nehéz octavából, a’ nélkül hogy újra kellene tanulni 
más octava’ kedviért; mert ezen minden fogás és 
accord egyformán van , mivelhogy a’ húrok is egy
forma távolságra vannak. — A’ mi hangját illeti: 
szebben hangzik (kiváltha jól leend készítve) mint a’ 
hárfa ; mert bassusa ezénél erősebb ’s bájlóbb, dis- 
c.antja kellemesb ; lehet gondolni, hogy a’ félhangok 
milly kedvesen érdekelhetik a’ fület a’ lágytonusok- 
ban; honnan a’ magyar nóták rajta sokkal szebbek 
másoknál, — mintha a’ hangszer Önmaga dicsekednék 
vele , hogy ő magyar eredetű. Reményiem is , hogy
ha tökéletesítetni fog, belőle olly musika válandik, 
melly a’ mai csinosait világ’ ízlését kielégítheti. A’ 
ki tudja , hogy ezelőtt csak félszázaddal is milly tö
kéletlen klavirok készültek, mellyekben a’ húrokat 
a’ klavisok’ végén csak egy kis réz-pléh pecczenté 
meg:, ’s mennyire tökéletesbültek már azóta: az nem 
fog kételkedni állításomról, ha gondolára veszi, hogy 
e' hangszer, ámbár úgy is, mint első, lehetetlen, 
hogy tökélletes volna, úgy is , mint mellynek ké
születe a’ hangzó-deszka’ ereinek a’ visszás hurok 
alatt keresztben létével el van tévesztve : mégis több 
ízben volt szerencsém tapasztalni, mennyire érdekli 
mind a’ v íg . mind a’ szomorú nótákban az emberi 
érzékeny szívet. Egyébaránt — magyarosan szólván 
— dicsérje-meg e’ találmány maga magát; különben 
is mindenkinek tetszeni lehetetlen ’s az emberek kü
lönfélék lévén, érzékenységük is különféle. Hatba

még e’hez hozzá tesszük az embereknek azon fatális 
szokását, hogy minden első feltalálót kinevetnek, 
ócsárolják mind magát, mind találmányát; hát még 
ha jeles a’ mű, mit nem tesznek az irigyek! ’S így 
ezeket elgondolván, hallgatni akarék ezen találmá
nyommal s mivel először csak olly czélból készít
tettem , hogy magányosságomban legyen mivel maga
mat mulatnom, egészen elkívántam báni és ülni a’ 
világ’ szemei elől; de mivel el nem dughattam úgy, 
hogy más is meg ne látta volna ’s épen most egy 
valaki, kiről jól tudom , hogy csak azért is ócsárol- 
ni fogja, hogy, a mint nem ok nélkül gyanítom, 
tőlem mint született magyartól, hazámnak ’s nemze
temnek a’ világ előtt érdemlett találmánybeli dicső
ségét más nemzetnek kölcsönözhesse ’s talán — tu
lajdonává is tehesse : — ez okon szükségesnek tar
tom közhirré-tételét, hogy azt itt Debreczenben, 
hazánk magyar városában én gondoltam-ki ’s mint
egy 8 hónapja ugyancsak itteni lakos és fortepiánó- 
készítő békési fi Teres János ur csinálta.

Hiszem, hogy nemes magyar Hazánknak min
den rendben s karban levő érdemes fijai közt, kik 
nemzeti díszünket, fényünket, tulajdonaikat pallé
rozni s előmozdítni törekesznek, diszlenek ollyanok 
is , kik a' nemesb mesterségeken kapván, becsülni 
fogják azen iigyekezetet, mellynél fogvást a’ ma
gyar is talált-fel valamit, még pedig a’ mu s i k a i  
m ű b e n ,  melly eddig az olasznak volt tulajdona ’s 
mellyet más nemzet csak bámult; ’s íme nemzetisé
günk e’ részben sem maradt hátra, mert én az eb
beli hijányt, sőt azt, a’ mit az egész világ érzett, 
hogy még eddig egy s o k  o c t a v á t  t ö k é l e t e 
s e n  k i a d ó ,  ’s a’ j á t s z á s  k ö z b e n  i s  h o r 
doz ha t ó  húr o s  m u s i k a  nem volt, betölteni 
igyekeztem. Csak az lója már, hogy, mint minden első 
találmány, tökéletesítessék; könnyű móddal lehet 
hat octavássá is készíteni ’s mégis hordozható leend. 
Mivel köriilményim miatt találmányomat tökéletesítni 
nincs tehetségemben, reményiem, fog ezen hangsze
rem pártfogókra ’s előmozdítókra találni, a’ miért 
esedezem is. Még nevet neki nem adtam. azt a’ 
többségre bízván. Kerül az egész musikai mű húros
tól mindenestől felkészülve 20 pengő fiba; sokkal 
olcsóbb tehát a’ 80 , 100 ’s 200 ezüst ftos klavirnál. 
pedig hangjára nézve fölér akármellyikkel, csak ké
szítése ne hibázzék. Kinek — netalán — kedve vol
na hozzá : inéltóztassék engem bérmentes (frankozott) 
levél által megörvendeztetni, kérelmét teljesítni sze
rencsémnek tartandom. Játszásáról, hangjegyeiről , 
’s hangrajzáról egy rövid értekezést írni, vagy mun- 
kácskát készíteni, el nem mulasztom, csak elegendő 
segedelem járuljon hozzá. —
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Egyszer’smind azt kívánom tisztelt honosink- 
kal tudatni, hogy mivel a’ musikával együtt jár a’ 
költészet: néhány költői müvem is van: úgymint: 
lször , J u l i a ,  v a g y  az a s s z o n y i  t e t s z v á g y  
mi nt  a’ f é r f i - s z í v ’ h é v m é r ő j e .  Ro má n-  
v e r s e z e t  k é t  r é s z b e n .  *) Elő van benne ad
va, hogy a’ tapasztalatlan fiatal ember’ szivében a’ 
szerelmet, mint legtüzesb szenvedélyt, mikép hur- 
czolja lépcsőrfíl lépcsőre a’ coquetteria. Növekedő 
lépcsői ezek: 1. Kívánság; 2. Reménység; 3. Fél
tés ; 4. Öröm; 5. Megvakittatás. Alászálló lépcsők 
pedig ezek: 6. Bosszúság; 7. Bánat; 8. Enyhülés;
9. Megutálás. 10. Elfelejtés. Mindez megannyi ki
sebb szenvedély; ’s mindenik szenvedély áll 15— 
20 indulatból, mint meg annyi lépcsőből ’s vonalból. 
Azt hiszem , hogy ez is első találmány a’ maga ne
mében. 2szor, T r é f á k .  Anekdoták versekben írva 
ezen mottóval: r i d e n d o  d i c e r e  ve r um.  Né- 
melly visszaélések ’s vétkek történetekben adatván- 
elő, Horáczként a’ magok valóságában nevetségesekké 
tétetnek benne ’s igen mulatságosak. 3szor: R e g é  k, 
Himfy-sztilben. Kettő már kész. — E’ munkákat 
azon kótákkal együtt, mellyeket magam szerzők az 
uj musikára, kifogom nyomatni, mihelyt módom 
lesz — ’s ajánlom honi literaturánknak.

Zila/iy Jnzief,
^  hites ügyved Debreczenben.

B A R Á T I  T A N Á C S ,  
(l.eveltöredék )

Epen most kapom leveledet, barátom! mellyben 
keservekkel telve panaszlod, hogy hitveseddel meg 
nem egyezhetel fiad’ jövendő állapotja felől. Úgy 
van, ha az ember úgy házasodik, mint te. Én leg
alább ha házasodni fogok, első kérdésemet nem jö
vendő ipam-uramhoz teszem: hány ezret kapok Nel- 
livel ? — hanem egyenesen magamhoz — és in spe
cie szívemhez fogom intézni: szereted-é ezt a’ becsü
letes leánykát? — ’s így reményiem, könnyebben 
meg fogunk egyezni házi dolgainkban. Azonban ha 
már veled így történt, halljad tanácsomat fiad iránt.
— Igaz ugyan barátom, mai világban nincs kínosb 
állapot, mint a’ felől adni tanácsot valakinek: mi 
legyen ‘s mi ne legyen ? — azonban te már akkor 
földben lészesz, midőn tanácsom — jól vagy rosszul — 
gyümölcsözni fog; azért bátrabban áilok-elő. Hogy 
pedig nyilván átláthassuk: mi legyen fiad, vizsgál- 
juk-meg előbb, mi ne legyen e’ criticus században, 
ezen fölvilágosodott világban, mellyben sok ember
— első dísze a’ teremtésnek — a’ felől aggódik, mit 
egyék? — ágya’ szélét könnyeivel áztatja ’s minden 
fülvilágosodás mellett sötét búban él.

*) A’ föntebbi sonett ugyanebből eey mutatvány.

Mi ne legyen tehát fiad ? — O r v o s  ne legyen, 
mert barátom soha sem hallottál annyi satyrát, olly 
számtalan csipdelést, mint ezeknek kell szenved
niük. Minden legényke, ki csak tollat képes kezébe 
venni, orvos-anekdotával kezdi írását; — ’s ha ezen 
uracsok közül valamellyik szerencsés egy nyomorult 
eredeti gondolatot szülni, annak ötszáz neki áll ’s 
különfélekép fölezifrázva , megczibálva állítja - elő , 
annyira, hogy előttem már nincs utálatosb tárgy, 
illyes orvos anekdotáknál ’s még a’ találós-mesék
nél is kevésbé becsülöm; — pedig végre ezen csip- 
dezők-is csak orvos-kézre kerülnek ’s nélküle még 
más világra sem utazhatnak annak rendje ’s módja 
szerint. Gazsi p. o. meghűti magát ’s beteg leszen , 
és orvosa a’ kimenetelt megtiltja ; ő pedig mind e’ 
mellett is szélben, esőben szeretője után kóvályog, 
betegsége halálos lészen és meghal: már ezen ha
lálnak orvos oka. Számtalan illy esetet tudnék elő
számlálni, de lássuk tovább. — Ü g y v é d  se legyen 
fiad: mert miféle port folytathatna szegény, hacsak 
azt nem, mellyet ezek egymás közt visznek véghez, 
midőn tizenöten egy kis por’ folytathatása felett czi- 
vakodnak. — S z í n é s z  se legyen, mert hazánkban 
ez keserves állapot. Minap is tüzesen vetekedtem 
egy ismerősömmel, ki azt állítá, hogy már látott 
jobb színészt, mint M e g y e r i ,  és én híjába vita- 
tám az ellenkezőt; de az ifjú ur már volt Párisban 
's mindent jobban akar tudni; — azonban meglehet 
Párisban jobb is találkozik, mert Páris nem a’ mi 
országunkban van. — K a t o n a  se legyen fiad ba
rátom , mert ha kezét lábát elveszti a’ hazáért, mi
vel keresi kenyerét ? — Úgy e azt csakugyan sze
retnéd, ha k ö l t ő  válnék belőle? — el hiszem ba
rátom! de mintsem fél és rósz legyen, inkább hagyja 
abban , ha pedig egész és jó lesz , miből fog élni ? — 
Ollyas valami — nem tudom minek nevezzem — le
hetne talán, a’ ki egész életében nem csinál egye
bet , hanem újságokat olvas ’s ha egyikben egy ér
tekezést talál a’ felett p. o. mi módon lehet a’ tejet 
kávéd mellé édesen fél órával tovább eltartani, mint 
rendesen szokott, tüstént közli azt a’ többiekben ’s 
örül, ha a’ harmadfél sorú értekezést másfél szóval 
rövidebbenkiteheté, mint az eredetiben találtatott — és 
nevét nagy betűkkel: alámázolhatja. — Mindazáltal 
fiadnak ezen állapotot sem javaslom. — É j j e l i  őr  
se legyen; mert ha a’ méltóságos ur’ ablaka alatt 
rikkantja-el magát, ez tüstént leküldi inasát ’s jól 
összeszidatja őt azon üzenet mellett: ha ordítani akar 
menjen az utczának más szögletébe ; — ámde ha a’ 
méltóságos urat most meglopják, bezzeg van mit 
hallania’ szegény éjjeli őrnek. — C s i l l a g v i z s -  
g á l ó se legyen, mert héjh ! furcsa emberek ezek
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a’ csillag-vizsgálók! ha egy csillagot feltaláltak , azt 
gondolják, az egész csillagos ég övék ’s más emberre 
félválról is alig tekintenek. — „Hát semmi se le
gyen ?“ fogsz úgy é felkiáltani; — de édes bará
tom, inkább akármi legyen, csak semmi vagy senki 
n e! Mert mint egy helyen olvastam, annyi sok senki 
van már közöttünk, hogy azokat fiaddal szaporítani 
tetemes kár volna. — De mi legyen hát ? no várj, 
mingyárt megmondom barátom! legyen l á mp á s 
h o r d o z ó ;  — nincs ezeknél hasznosb ember a’ köz
társaságban , bár többnyire olly megvetve élnek is. 
Hányszor törnéd nyakadat a’ sikamlós utakon, mi
dőn éjfél körül tudj’ Isten honnan kóborolsz haza fe
lé , ha egy lámpás-hordozó előtted nem vánszorogna? 
Aztán minthogy fiad embernek született, vagy leg
alább ember akar idővel lenni , ismérnie kell az em
bert ; — pedig hejh barátom ! milly nehéz azt ismer
n i! — Mennyire szükséges c’ dologban egy jó lám
pás, eléggé mutatja Diogenes’ példája, ki bár maga 
is felvilágosodott philosophus vo lt, még is lámpással 
kereste az embert — ’s mi több, világos nappal! se 
história se traditio (e ’ két szót máskép történetírásnak 
és hagyománynak mondják; — csak maradjunk mi az 
áldott réginél!), mondom tehát: se história se tra
ditio nem szólnak ugyan semmit, valljon megtalálta 
é a’ mit keresett; de én kötve hiszem, hogy talált 
légyen valamit; mert — mint mondják — akkor 
épen telve volt a’ piacz ’s igen könnyen megeshe
tett, hogy a’ sok ember miatt az embert nem ta
lálta. — Miként értsd te ezt? én nem tudom bará
tom , mint akarod érteni; de elég az hozzá, én már 
felette gyakran nem találtam-meg a’ sok ember mi
att az embert, kit kerestem. Már most — mint
hogy logikát tanultál, vagy legalább kellett vala ta
nulnod , értetted é pedig vagy nem, én nem tudom 
’s tán te sem tudod, — hallgass-meg tehát egy syl- 
logismust: a’ mit világos nappal is szorgalmatosán 
lámpással keres valaki, azt sötétben még nagyobb 
szorgalommal ’s tisztább lámpással kell keresnie; 
de Diogenes régente világos nappal is szorgalmato
sán ’s lámpással kereste az embert: ergo nekünk 
most sötétebb időben még szorgalmatosabban ’s fé- 
nyesb lámpással kell azt keresnünk. — Ezen argu- 
mentatio ugyan nagy fejtörésembe került ’s orvoso
mat mára meg kíméltem az izzasztó-szer-irástul; 
de gondolom az egész elég világos: prima est evi
dens ; — a’ másodikat nem negálhatod, mert a’ his
tória mondja ’s szép-apád sem kétkedett benne ; így 
hát legitima est consequentia.

Általlátod é már, milly hasznos dolog jó lám

pás-hordozónak lenni ? — ha még sem látod-által, nem 
tehetek róla; én eleget beszéltem ’s gondolom tán 
meg is untad; azért rekesztem levelemet; mellyben 
utolsó szavam is — megvizsgálgatván a’ fenmondot- 
takat — ez marad : legyen fiad becsületes l á m p á s 
h o r d o z ó !

U. I. Jól vigyázz azonban, nehogy fiad valami 
tolvaj- vagy vakító-lámpást hozdozzon magával; ha
nem tisztát és fényest, mellynél — ha ő vizsgálja ’s 
nézegeti az embert — őt is meg lehessen ismerni.

Hazucha.

TERMÉSZETI MAGYAR RITKASÁG.

E’ f. észt. jan. 17kén, mielőtt már vagy három 
napig űztem volt boncz-gyakorlatimat egy, késem 
alá került 49 évii izmos, magas termetű katona’ holt
testén , a’ karnak izmait szántam e’ napi vagdalá- 
som’ tárgyivá, mellyeket 12 órai harangszóig ki is 
dolgoztam. Az ebédre intő szent kongásra gyomrom 
fogékony nem lévén, a’ falatozást délutáni egy órá
ra rendelőm ’s munkámat tovább folytattam. Idő-rö
vidség miatt valami fáradságos dologba nem kapha- 
ték; hogy tehát ezen óra is reám nézve szembetűnő 
haszonnal folyjon-le, az általam végbe viendő törvé
nyes bonczoláshoz megkívántaié ügyes kézforgatást 
megszerzőleg, nekimentem a’ mellkasnak (thorax). 
Mi nagy lön bámulásom a’ borda-porcr.ogók’ szétvá- 
gása, a’ mellhártya és szivburok’ fölbontása után, 
midőn a’ szivet a’ m e l l ’ j o b b  o l d a l á b a n  lel
tem ; mindenki elgondolhatja , ki előtt tudva van, 
hogy a’ szív rendesen a’ mellnek bal üregét foglal
ja. En megvallom, hogy első pillanatra szemeimnek 
nem hittem, ugyan azért is szétlöfféntettem a’ has’ 
falát. Mi meglepő volt reám nézve ismét, midőn a’ 
májat balfelől , a’ gyomrot a’ vele életmüvesen szö
vetkezett léppel jobb felő l, és minden , rendesen a’ 
jobb oldalt foglalni szokó életművet balfélen, és 
viszont az ebben fészkelőket jobb félen találtam. 
Hogy ez valóban igy volt, a’ számos tanuló ifjúságon 
kívül mint szemtanukra hivatkozom tt. Schordán Zsig- 
mond professor és Csausz Márton dékán urakra, kik
nek utóbbika kutató bonczolásra méltató a’ száza
dok múlva megint előjöhető ritkaságot, mellyről nem 
sokára bővebben fogom tudósítani a’ világot.

H a n e k k e r  F e r e n c s ,
mint ai‘ orvosi polilia tanítójának segéde 

a* ni. k. i . ügy el cinben.

R E J T E T T S Z Ó
Három tagból állok, magam nem lehetek,
Mert íg}* a’ nevemnek meg nem felelhetek.
Vedd fejem’ ’s nélküle senki el nem lehet 
Két vég betűm alatt világ végig mehet.
Szép, rút, kicsiny és nagy, hív, álnok, serény, rest 
Sok színű ’s változó mindig az egész test.
Jó 's rósz telik belőle —
Ki hogy ítél felőle ?

l ' j  h ív .  Kardszagrúl.

A’ 7dik számbeli rejtettszó: Á d á m.

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



TÁRSALKODÓ.
9. szám Pest , január’ 29dikéu 1834.

A' S Z E R Z E T E S E K . * )
( B a l l a d a  1 2  24.)

Halk vonul távol-ború’ homályán,.
Nyugti hullám-honja’ kebliböl,

Vész-üvöltve villám-koronáján,
A’ vak éjfél’ zordon réme föl;

’S hol zsibbadtan , néma csend’ sírjában,
A’ kihalt lét’ zaja szendéiül, —
Gáza’ fölkent hőse egyedül,

Nyugszik a’ szent szüzek’ védlakában.

Nyugszik, mint a’ léti zaj , de álma 
Mint az éjfél, rém-alakban kél;

Nyugszik a’ nagy harcz után ’s fájdalma 
Öldöklőbb a’ harczok’ vészinék 

Álma csak bús szélcsönd szívviharján,
Mélly vad örvényként halált fedez;
’S ébren alva messzi tévedez 

Lelke, a’ múlt’ puszta ’s dúlt virányán.

Netta tűn, a’ hű, föl képzetében,
Mint éjszakfény jégsziget felett,

Bánat-arcczal, mint reggel’ ködében
Lágy tavasz, ha sír gyöngykönnyeket;

!S föl-fölriad lelke kínzajából,
Hitszegőt mert nem véd szentkereszt, —
’S hall fohászt, hall ismert régi neszt,

Melly felé nyög a’ lak’ templomából.

*) Ezt Társalkodónk mutatványul közli a’ legközelebb ki
jött, 1834ki debreczeni „ L a n t “ból. — E’ kis zseb
könyvecskét, mellynek t. Péczeli József ur— e’ példás 
tanító ’s széplelkii hazafi — most 3dik évi folyamatját 
adá-ki ’s mellyben a’ debreczeni Kollegium’ lelkesb ne- 
vendékinek külön dolgozati foglalkoznak, az idén még 
csinosb alakban látjuk. Egy szép rézmetszés díszesíti, 
mint Kaufmann Angelika’ föstvénye : ,,a’ holt Pallas.“ — 
Belső tartalmára nézve is méltán elmondhatjuk, hogy 
teljesen megfelel azon szép czélnak, mellyet Kölcseynk- 
nek e’ mottóul választott versében kitűzve látunk: 
„ Ha s s ,  a l k o s s ,  g y a r a p í t s ,  — ’s a’ H a z a  
f é n y r e  d e r ü l ! “ — Közöljük itt azon ifjú dol
gozók’ neveit, kik az idei Lantot aluotni segíték, be
tűrendben munkáik’ czimével együtt. B a k s a i :  Lant
hoz — Levél Szikszaihoz — Tavaszkor — Pályám —■ 
Barátimhoz. — A’ holt Pallas (Virgilből) — t. Fazekas 
Gedeon ur’ sirja fölött. Ke m e: a’ Szerzetesek — Zá- 
bola’ völgye. Ki s s  B á l i n t :  Elválás (Sonett). K u t h y  
L a j o s :  a’ Szökevény (.Rege). M. G.: a’ hűtlen szere
tő. N a g y  I m r e :  Lotti álmában. O.: Bátorítás. Po l -  
g-á r M i h á 1 y : Ibrahim (Pfeffeltől). R á c z L a j o s :  
Eltökélés. S z ű c s  I s t v á n :  Sorvadozó Klytie — Csör- 
geteghez — Őszkor. S. betű alatt: A’ Reményhez — 
Hű szerető. T ö r ö k  J ó z s e f :  Normanni szokás (Ch- 
land’ drámai költeményiből. T ö r ö k  Pá l :  Dalok angol
ból, Byron után. T. P. hetük alatt : Dalok XlIId. szá
jadból , cseh nyelvből,. úgymint : Venczel király’ sze
relmi dala — Szerelmi dal Visegrád alatt, — Pacsirta 
— Rózsa. N é v  nélküli Tündérvár (épicus versekben). 
Végre talányok P é c z e l i  L a j o s ,  S á r v á r i  J ó z s e f  
és T ó t h  M i h á l y  tói. — Mi végezetül e’ nemes ügye- 
kezetnek örök diszlést kívánunk ’s bennünk egyszer’s- 
mind azon óhajtás fakad : vajha e’ szép példa a’ magyar
honban tanítók ’s nevendékek közt utáuzatúl szolgálna!

„Óh ! csak egyszer engedd látnom őt, csak 
Egyszer engedd még, nagy szenvedő!

Hogy kihűlt keblén végsőt sóhajtsak,
’S akkor — bár Örökre váljon ő !

Osztva menny és föld közt, ’s honnom űzve 
E’ malasztért esd csak kebelem;
Tiszta e’ láng ’s szent ez érzelem;

Öli tekints rám sors-alázta szűzre!

Egykor egybeforrva lángzatában,
Mint ezüst lant’ testvér zengzete;

Lelkünk égi kéjek’ tavaszában
Egymás’ keblin égé ’s reszkete;

Mennyderítve szállt e’ szív’ reménye,
Mint szivárvány, hímes szárnyain;
*S üdv-ragyogva csillag arczain,

Trónza fent a’ szíy’ lángérzeménye.

És tavasz jött, fájdalom’ tavassza 
Dér-virággal szellem-kebelén ;

Sírba szállt a’ hűség ’s áldozatja
Szent magányom’ éjin sínylem én.

Messze halt reményim’ vég-sugára 
Édenenv’ bús omladékin el;
Véle halt e’ szív — ’s e’ szent lepel?

Szállt a’ halvány lányka’ homlokára.

És tavasz jön, és tavasz megy, nékem 
Szép koránya ah de nem virúl!

Égi dalján szétfoly lángszerelmem;
*S illat-árja könnyeimre hűli.

Csöndes éj száll csillag-fátyolában,
Elnémúl a’ szent kar’ zengzete,
Minden nyugszik; — ’s mint sír’ szellete,

Én nyögök csak e’ rideg magányban.

Küzdők mindig e? láng-gerjelemmel,
Ah! de nincs erőm levínom azt;

Minden órán a’ múlt’ bája tűn-fel,
Minden óra uj sebet fakaszt.

Vissza, visszavonz kék távolába 
Éjimből a’ hű emlékezet,
Ah! remény de nem nyújt gyámkezeL

Messze halt az! könnyeim híjába!!

Mint nem ismért berkek’ távolában
Lant ha sír, — föl e’ fohász vonul,

A’ szent szüzek’ puszta templomában 
A’ magányos lányka’ ajkirul;

Nézti a’ nagy szenvedőn merengnek,
Halvány lámpafény rezg könnjein , 
Kebliben zaj, arczán néma kín,

Néma kínja megcsalt szerelemnek.

És hogy a’ nagy szenvedő előtt áll ,
Csend körűle ’s titkos borzalom —

Sir’ nyögő fuvalmán tompa nesz száll 
Halk felé, mint felsírt fájdalom ;



Halvány árnyak lét-ölű soltajjal 
Lejtnek a’ goth-oszlopok körül,
Megzendűl a’ vész’ borúja kill —

’S visszazúg az éj rá bús morajjal.

Néz, szorong a’ lányka, néz merőn — 's fel- 
Tárul a’ szent ház’ nagy ajtaja,

Ks nevet hall, melly varázs erővel 
Mint nyíl reszkető szivére hat.

Küzd, eseng, néz, — ’s rendje’ szent leplében, 
Lángszemekkel, mint rém zordonon,
Halványan, mint hold uj sírokon,

Gáza’ hőse tün-fül ellenében.

Ulrich száll a’ hitszegő ’s nyomában
Mint bün-díj, gyors villám-fény lövel;

Száll, — mint estköd bérezek’ távolában,
Ébren alva álma’ rémivel,

„Nettal Netta! vedd a’ hitszegőrül 
Vedd ah ! vissza súlyos átkodat!
Oh ne tűnj ! nyújtsd béke-jobbodat;

Nézzd ah! vérköny hull a’ bűn’ szemébül!“

„Ulrich! Ulrich!“ félsikolfc magán kül 
Süllyedezve kéj ’s kin’ árjain 

Netta, ’s hőse’ jég-keblére szédül,
’S békecsókja elhal ajkain. —

Ébred az, — ’s hogy a’ menny vijra zendiil,
Nettát látja a’ hűt kebelén,
Látja ’s elhal; — el a’ lámpafény —

’S a’ magány szentházban néma csend ül. —
Keme.

A’ Z S I  D Ó - C S A L Á D ,
VAGY A’ JANCSÁKOK’ ELTÖRLESZTETÉSE.

(Folytatás.)
Viradni kezde. ..Benőni közel a’ serailhoz egy 

ház’ kőudvarán eszméle-föl. Mintegy húsz dühös 
Jancsár állá őt körül, -vérszomjas tekintettel, ’s meg
ismervén a’ zsidót, őt meggyilkolni készülőnek; de 
egy altiszt, kinek arczán mérni szelidség mutatkozék, 
oda lépett ’s csilapitólag imigy szólt: „Nem jól cse- 
lekesztek barátim, hogy á’ hitetlen ebet minden ki
hallgatás nélkül más világra külditek;'engedjétek 
őt nekem ált, meglehet, hogy pénz van nála. A’ 
szerencsétlen Benőni önkényleg nyujtá oda, a’ mit 
készpénzben magánál hordozott; az lista kiosztá ha- 
ditarsi közt, kik most megelégülten távozának-el. 
Benőni jegy gyémántgyűrűt huzott-le újáról ’s ál tad á 
az listának, ki ezt elvevő ’s aztán szelídén szóla: 
„Boldogtalan! mi gonosz szellem hozott téged ez 
órában ide ? Allahra mondom , én nem kívánom az 
ártatlannak vérét, siess innét, mielőtt a kelő nap 
véresen tűzi sugárit Stambulra !; két ember fog ki
sérni !“ — Az usta elsiete s nem sokára két vitéz
zel téré vissza. „Kisérjétek e’ szerencsétlent a’ ha
la tb a , szóla parancsolólag ; ő nektek gazdagon fog 
megfizetni \'i — O itt maga emelé-föl a’ beteget, és 
susogva mondá: „Emlékezzél Ibrahimra!“ Benőni a’

Jancsárok’ karjaira hajolva, tántorgott lakása felé, 
hol oltahnazóit herczegileg jutalmazá-meg; ’s miu
tán eltávoztak, sírva dőlt Leila’ karjai közé.

Az erős férfiú’ hangos fájdalma Leila’ keblét 
még jobban szorongatá, mint azelőtt. Ő nem tudta, 
hogy Benőni földi reményinek, sőt éltének sírján * 
kesergett. Az éjjeli főbesujtás, fekvése a’ hideg ut- 
czaköveken most, — midőn lelke a’ közel rémüle
tek alul menekült — jelenték szomorú következési- 
ket ; egy forró láz Benonit ágyba döntő. Az elhagya
tott Leila kétségbeesve imádkozék Istenhez. Szava 
őrjöngés’ hangzavarja volt ’s tudta nélkül szitkos és 
istenkáromló. S valóban szerencsétlensége, mint lát- 
szék, legfőbb pontra lépett, mivel a’ köz lázongás
ban egy európai orvos, egy belföldi bakim sem ha- 
gyá-el hajlékát, hogy betegeknek segédeimül legyen.

A’ nap vérpirosán lövő sugárit a’ keleti felhők 
közül. Valamint a’ méhsereg a’ fának azon ágát, 
mellyet a’ királyné fialal népének gyűlhelyül válasz- 
ta, hangos dongással előszer tágasl) ’s végre mindig 
keskenyebb körben szállja körül, mfg az egész raj 
egyesülten egy eleven szőlőfürthöz hasonlít ’s igy 
erősen egymáshoz csipeszkedve, halk zugással az el
fogadó méhészre várakozik: úgy a’ Jancsárok is az 
ő védjeikkel, .— a’ teherhordók ’s hajósakkal együtt 
— a nagyur’ serailját, mindig sűrűbben zúgák kö
rül ’s most a’ reggeli nap’ jeltiizénél — mozgásokat 
vevőn a falakon belől észre — hallgatva várák a’ 
nagy dráma’ véres kifejlését, mellyet már századok 
óta, őkmagok idézőnek lassankint a’ történet’ meze
jére. — A’ serail’ kapuji hirtelen kitárultak. A’ top- 
schi-baschi (álgyuzók’ parancsnoka) gyakorlott ’s dü
höngő vitézei’ szárnyán sietett a’ lázadok’ sűrűn bo
nyolult homloksora’ elibe. Tíz,  könnyű kartácsgo
lyókkal töltött, álgyu egész hadrendeket vala halom
ra döntendő. A’ Padischah’ kezében lobogott a’ 
Sandschak-scherif, Mohammed’ szent diadalmi zász
lója , mellyet a’ császár most Mehemet aga-basá
nak e’ szavakkal adott-által: „Alláhnak átka sújtja ■ 
a’ lázadókat; a" nagy próféta vésztőkét kivánja; ő 
általam követője által reád bízza e’ munkát!“ A’ 
Jancsár-aga mint a’ főváros’ igazgatója ’s egyik az 
első országnagyok közül, hadserge előtt lekapá fe- ' 
jéről tollas sisakját, magas méltósága’ jelét ’s porba 
sújtván lábaival tipródék azon, ’s az uj hadtudomány’ 
vezéri kalpagját tevé-föl. Tompa jajkiáltás keletke
zők itt a’ Jancsárok’ bőszült csoportiban. Az enyé
szet’ martalékául kijegyzett hadtest’ alvezéri mind- ‘ 
nyáján fővezérük’ példáját követők. Mahmud sultán 
egyptusi öltözetben , tettüket rivalgó fenhangon di
csérte. A’ hírnökök ezeren iramiának a’ város’ ne
gyedin keresztül ’s bődülő hangon szálltának minden



kit a’ próféta’ szent zászlójához; a’ szerzetesek e'len- 
ken föstvén azon érdemeket, mellyeket minden vívó 
magának a’ Jancsárok ellen a’ vallas, ország s ki
rályok’ királya iránt szerzend; föstvén a jraradi- 
csom’ örömeit, mellyeket Mohammed mindazoknak 
Ígér jutalmul, kik e’ nagy harczban a’ sultan mel
lett részt vesznek: — így gyulaszták a’ köz öln’n a- 
gyást. — ’S i'm! e’ felhívásnak varázs hatalma volt! 
Minden ajtó megnyílt ’s mindenikből egy rémesen 
fegyverzett, vérszomjas, gyilkolni kész polgár irara- 
lott-ki és siete a’ serailhoz, hol a’ Sandschak-sche- 
rif a’ szélben lobogott. A ’ serailból pedig a’ topschik 
csapatjai Mehemet Selim-bey ’s Kara Ibrahim’ vezér
lete alatt előre szegült szuronnyal váratlanul ’s hirte
len rohanák-meg a’ Jancsárokat, kiknek egyszerű 
fegyverök a’rémitő újnak ellen nem állhata. A’ roha
nó seregek mögött állt a’ mufti ’s az ulemák’ szárnyán 
szitkokat dörgött a’ lázadókra ’s áldást monda az 
ország’ oltalmazóira. A’ mevlevik (szerzetesek), sof- 
ták (tanulók) ’s számtalan dervis, bárd, — láncsa ’s 
egyéb gyilkoló fegyverrel tőrének nyomukba. A’ 
topschi-baschi’ álgyugömbjei a’ Jancsárokat csopor
tonként dönték halomra ’s hátuk megett bárdok, 
buzogányok, láncsák ’s a’ polgárok’ gyilkai öldök- 
lének, mi ellen a’ körbevettek csak puskáikat szö 
g ezh e tek . Egész nap tartott a’ vad mészárlás. A’ 
Jancsárok bődülve futának-meg, mivel e’ nap’ est- 
véjén elleneik’ száma folyvást növekedék, a’ soli- 
maniehk’ szállása , Schach-Zade melletti laktanyáik 
alig védheték egy perczenetig, a’ topschik’ álgyúi 
őket csapatosan sodrák; ’s az éji homály, mivel Se
lim-bey, Kara Ibrahim ’s a’ harczra szólított egyp- 
tusi sergek folyvást fojtogattak , az egyest is csak 
alig menté-meg. — Ezen egyesek közt találkozók 
egy élemiilt usta, ki két barátjával a’ hátuk megett 
dühöngő polgárokon puska-aggyal tört keresztül ’s 
midőn társit a’ gyilkos eszköz elérő, szerencsésen 
a’ balatba menekvék ’s itt egy épen kinyiló ajtón 
által egy díszes nagy ház’ belsejébe jutott.

Benőni láz-álmakban vívódók ’s Leila kétségbe
esve, könyhullajtás nélkül, várá-el a’ férj’ közelgő 
halálát. Szánakozás szállá-ineg itt Rachel’, a’ hű szol
gáló’ szivét ’s ez mondá : „Engedd , oh asszonyom > 
hogy meg egyet próbáljak; Rabbi Josuah hegyen 
völgyön minden gyógyfíivet ismér ’s talismanjainak , 
a’ lég , tűz, víz ’s föld’ szellemei engedelmesked
nek ; akarod, hogy a’ bölcset elhíjam?44 — Leila 
nem hallá a' hű RacheP jó szándékból kelt szavait ’s 
ez a' Rabbit elhini lesietvén, hangosan felsikolt, midőn 
a’ házba menekvő usta halálos félelmében őt hátra 
löké ’s a’ házudvaron rejteket néze. Rachel a’ hág

csón felszökött ’s elhalványulton, illy ijesztő kial 
tással: ..haramia!44 rohant a’ beteg Benőni’ termébe.

Leila föleszméle sötét merengésiből, sőt Benő
ni’ arczán is a’ kór-álom’ éjéből egy világos gondo
lat Játszók felvillanni; szép szemei angyalszelíden 

'nyugovónak a’ kedves ápoló hölgyön ’s ezt rebege 
halkan: „Menj-le kedves! lelkem súgja, egy szeren
csétlen keres nálunk menedéket; siess! a’ lélek jó 
tettek’ szárnyain emelkedik Istenhez!44 Leila ment. 
A’ szerencsétlen usta, fejét két kezével támogatva, 
ült a’ hágcsó’ legalsó lépcsőjén; öntudat nélkül üzék 
arczán a’ könnyek egymást; ’s most feléje közel
gők’ lépteit hallá ’s szemeibe ►csillámló világ ütkö
zők. Leila megismeré a’ Jancsárt ’s reszketett, de 
az ősz férfi gyenge -bánatos hangon szőla: „Ne félj 
semmit, mennyei houri! Allah a’ jajok’ angyalát 
küldé ősz Ibrahimra; oh ne tagadj-meg a’ szegény
től egy parányi helyet, hol békével halhasson!44 A' 
panaszlőnak szelíd szózata mélyen hatott Leila’ lel
kére ; ő nyájasan inte ’s az ősz ’csöndesen imádkoz
va , halk léptekkel követé őt Benőni’ szobájába. 
„Masch Allah!44 kiálta-fel itt a’ bátorlét’ örömérzel
mitől megkapatva, — én viszont remberekre talál
tam !44 Benőni hallá az örömkiáltást, megismeré a’ 
szózatot: „Ibrahim, az én szabadítom!44 felszólam- 
lék ’s feléje tárá karjait. „Allah il Allah !44 (az Is
ten , Isten!) kiálta az usta ’s forrón csókoló a’ bete
get. — E’ ritka viszontalálkozás’ első öröm-mámora 
után a’ Jancsár kezét Benőni’ homlokára tévé ’s 
monda: „Te beteg vagy barátom! én gyógvítni fog
lak, ha hakim (orvos) nem találkozik; *-én már száz
szor is gyógviték hasonló fejsérveket háborúban !44— 
Orömsugár lövelle itt Leila’ arczára ’s Benőni szíve 
is reszket vala örömtül. Ibrahim bizonyos füveket 
kért, hogy azokból gyógy-italt készítsen. Rachel 
ajánlkozók Rabbi Josuához menni ’s tőle a’ szüksé
ges füveket meghozni. „Tedd azt, leányom, — szóla 
Ibrahim, — ’s kérdd meg az őszt Benőni’ nevében, 
hogy jőjön-el maga is.44 O a’ gyógyszereket felirá 
*s Rachel elsietett.

A’ felgyógynlhatás’ édes reménye által annyira 
megerősiilt a’ beteg Benőni , hogy ősz barátját a’ 
nap’ történeti felől kérdezgető. De Ibrahim ezt ba
rátja’ tökéletes felgyógyultaig akaró halasztani, mi
dőn t. i. testi ’s lelki nyugalma ismét helyre állott. 
Rabbi megérkezék a’ szerekkel ’s Ibrahim ennek 
szeme előtt készité-el az italt; miközben az ősz 
gyakran javalólag inte ’s a’ Jancsárt egy okos derék 
chochemnek (orvosnak) nevezé. Benőni ivott, Ibra
him megcsókold őt ’s monda szelíden: „Szendéi égj 
édesen barátom! mire virad, gyógyítva lészesz. En is
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majd nyugszom ; Allah őrizze álmomat!“ Benőni inte 
‘s Rachel az ősz harczfit a’ ház’ leghátulső rejtekter- 
mébe vezete', hol nemsokára egy puha ottománon 
(nyug-ágyon) melyen ’s édesen aluvék-el. A’ tisztes 
Josua Leilának is ajánlá a’ nyugalmat, Ígérvén, hogy 
ő Rachellel a’ beteg körül ébren lesz*

A’ nap hajnalodni kezde ; egy még undokabb 
’s vérengzőbb nap , mint a’ tegnapi. A’ Jancsárok el
veszték a’ Solimanieht ’s laktanyáikba futottak. A’ 
mit a’ történet’ évkönyvei mint legborzasztóbbat em- 
litnek, annak kell vala megesnie. Ezer kéz vala moz
gásban , és sürgött a’ kichlahk’ (laktanyák) kapuit 
berakni,, befalazni.. A’ topschi-baschi inte — ’s magas 
lángok csapának-fel az épületek’ minden résziből; 
Mahmud , a’ bajnokokat Iánghalálnak áldozá ’s a’ muf
ti’ fetvahja mindazokat paradicsom-vesztéssel fenye- 
geté , kik a’ szerencsétlenek iránt szánakozást fog
nának mutatni.. — Nyolczezer, fal közé_ rekesztett 
Jancsár lele a’ lángokban halált. — Scheik-al Islain- 
tol megátkozva, dőlt romba Terkim-djamissi-mecset, 
a’ lázongok’ gyülhelye; nem különben kávéházaik. 
Zászlóik porba tiprattak, a’ muftinak egy fetvahja 
átokkal, irtá-ki a’ Jancsárok’ nevét az osmanlik’ or
szágából;.^ egy Jancsárt megölni, jámbor ’s égre 
érdemítő tettnek hirdető..

Mahmud körülvéve divánjától, a’ serail’ első 
udvarában sátorok alatt táborozva, nevezett-ki egy 
> érhiróságot, melly a’ mufti’ előlülése alatt az at- 
meidanon (nagy piaczon) rémitő üléseit tartá ’s ez 
minden Jancsárt, kit a’ topschi’ kémporoszlói fegy
veres kézzel találtának, kegyelem nélkül halálra 
itéit; ’s mivel az uj hadsereg folyvást hol egyes 
Jancsárt, hol apró Jancsárcsapatokat hozott-be — 
két hétig vérpatakokban fürdők.

Hussein, seraskierje lön Mohammed’ győztes ser- 
geinek, mint egy hattischerif az uj gyakorlott káto- 
nákat nevező; Stambul fölélede , a’ boltok ’s kávé
házak Mahmud’ parancsára felnyíltak. Pera’ lakosi 
már kévéssé bátrabban hunyorgának-elő berakott la- 
kásik megül ’s végre merészek lőnek azokat el is 
hagyni; a’ főváros’ minden utczáját ’s piaczát eleve
nítő a’ hadsergek’ gyakorlata, mellyek vörös dolmá
nyok-, bő bugyogókban ’s magas kalpagokkal, gő
gösen ’s diadali kedvben —-több ízben a’ sultán előtt, 
ki hasonlón turbán helyett könnyű kalpagot ’s kaf
tán helyett rövid köntöst viselt, ’s vezérjével még 
folyvást szemlét tartva a’ serailban táborozott, lép
deltek-e]. m . J.

(Folytatása következik.)

P E C S É T  É S  C S Ó K .
A’ p e c s é t  és c s ó k  legforróbb, midőn nyom

juk. — Mindkettőnek hiszünk, pedig hamis, álpecsé
tek lehetnek. A’ pecsét-hamisítókra kemény bünte
tést mond, a’ csókhamisítókrul pedig hallgat a’ tör
vény': holott csókkal szinte történnek árulások. — 
Ha nem vigyázunk, a’ pecsét megégeti kezünket; 
a’ csók ajakunkat. Kit a’ pecsét éget-meg, vigyá- 
zóbbá lesz; kit a’ csók — még bolondabb. — A’ 
barátságos levél’ pöcsétje , barátságos csók: sokat 
egyikkel sem gondolunk. — Kedvesünk’ csókja hi
vatalos levél’ pöcsétje : ezekre jobban figyelmezunk. 
— Mátka-csók aláírás mögé nyomott pecsét. — Ha 
a’ kérőlevelek alá is szokás volna pecsétet nyomni 
az kézcsókhoz hasonlítana. — Ha egy kaczér lány
kát csókolunk meg, próbapecsétet nyomunk: ha jc 
mutat, mindkettőt feltartjuk magunknak. — A’ két
színűnek csókja fekete pecsét: jót egyiktől se re- 
méllj. — Játékban kapott csók, krajczárral nyo
mott pecsét: egyik sem rejt titkokat. — Részegek’ 
csókja: kutyabőrre nyomott pecsét.

Szatkmáry

A N E K D O T A .
Egy ács a’ háztetőrül véletlen lefordulván, e-» 

arra menő emberre esett ’s agyon ütötte , maga 
dig: életben maradt. A’ szerencsétlennek rokonio
tanács’ elibe vivők a’ dolgot ’s azon elégtételt kivé 
nák, hogy az ács is halált szenvedjen. A’ tanács 
igazságosan ítélvén, semmi büntetést sem rendelt a’ 
leesettre. Midőn pedig ezzel meg nem elégedtek az 
agyonütöttnek maradéki, ez lön a’ tanács’ végzése: 
„Menjen-föl a’ megholtnak rokoni közül valaki ugyan
azon házra, mellyről az ács leesett; — ekkor az 
ács menjen azon által, ő pedig essék reá ’s ük 
agyon. Futzlay Márton.

R E J T E T T S Z Ó .
Egészén emberek között

Ha egyszer megnyerheted,
Szerencsés vagy, — bajaidat 

Így sokban könnyítheted.
Három isteni adomán}’, t

Szivedben ha helyt lele : —
E* világnak sok vésziben 

Élted békén folyhat-le.
5. J. -  Zala V— ból.

A’ Sdik számbeli rejtettszó: F e l e s é g .

T o v á b b i  h ú z á s o k  a’ s e h a c h j á t é k b a n :
9) (Berlin) Fejér paraszt F. 2. — E. 3.

(Hamb.) Fék. futó C. 8. — E. 0.
10) (Berlin) Fejér ló B. 1. — D. 2.

(Hamb.) Fok. futó E. G. — C. 4.

Szerkeszti I l e l m e c z y .  — Nyomtatja Länderer«
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TÁRSALKODÓ.
P est, február’ lsújén

S Z E R E L M I  p a n a s z .
1U magányomnak szomorú ölebeis 
C/.üm óráim"; habozó keblemnek 
A’ múlandóság' üregebe öntve

Lenge fohász it.

A’ kies te'rség" viruló lapály in 
Járva tépdelleni konyuló virágim* —
’S lantom’ illetvén, 1 igeiem Driiászit

Könyre fakasztom

Kedvesem! melly sors, mi egek szakasztnak 
Lángoló számtól ? bajaim’ mi veget 
Éren»? Ah! nincsen, ki sebemre égi

Balzamot hintne.

Bájoló képed, kegyeid’ hatalma 
É elérteni’ csöndét ragadák. Mióta 
Kytherém lettél, tavaszon»’ mosolyja 

Ködbe borúla.

A" patak’ tündér tüneménye Narczisszt,
Vénusz istennét tüzelé Adonisz,
Vitte Európát habokon Zeusznek

Isteni kénye —

Engemet, Kedves! te tehetsz dicsővé,
Hogyha túrsz , boldog leszek egy szeráfként — 
’S sorsomat áldván , ajakidra édes

Csókokat hintek!
K —eh. K....y.

T Ü Z - G Ö M B.
T ü z - m e t e c r  nevezet alatt azon légtünemé

nyeket érthetjük, ntellyeknek szülő-oka különösen 
a’ megégésben látszik rejtezni. Ezekhez szállíttatnak 
a’ tűzgömbök (Feuerkugeln), ‘csillagfutás (Stern- 
schuppen) ’s bolygófények (Irrlichter). — A’ tűz
gömbök csillámlő golyók, mellyek néha a' gőzkörben 
(athmosphaera) megjelennek, ott sokszor hosszasb 
utat tesznek, végre nagy zajjal elenyésznek ’s azu
tán mint külön nagyságú kődarabok földre hullnak. 
E’ természeti tüneményt körülményesen, mint t. i. 
az emberi szemnek az mutatkozni szokott, igy ábrá
zolhatni: Nevezetes magasságban egy világitó pont, 
vagy egy kis világos felhő, vagy több egyenközü 
foszlány-darab (Streifen) jelennek-meg, mellyekből 
egy elvonuló világitó test támad ’s ez gömböt képez, 
E’ test, külön színleges gyorsasággal jő mozgásba, 
ollykor hosszú pálya-kört bejár , néha nehány perez 
alatt az egész eget áltfutja; ollykor pedig csak lassú 
mozgást ’s hellyelközzel ív-ugrásokat tesz. Láthat
ni , hogy e’ vonuló gömb füstöt, gőzt ’s lángot öin- 
leszt; rendszerint foszlany-darabokat húz maga után,

mellyek közül a’ legközelebbiek lángolók , a’ távo
labb levők pedig füstnek tetszenek. Végre a’ tűz
gömb nagy zaj között széjjelpattan ’s néha a’ részek 
is újólag. A’ széjjelpattanás után hullnak-le a’ kö
vek v a g y  vastömegek. Ollykor láttának tűzgömböt 
kőhullás nélkül is ; ez mindazáltal csak olly tájakon 
történheték, hol e' tüneménynek nem akadt szemes 
vizsgálója, se esésekor, se azután. Máskor az embe
rek ismét látának kőhullást, a’ nélkül hogy tűzgöm
böt láttak volna, vagy is hivebben szólva: ők kő
hullást se láttak, hanem csupán azon zaj által lőnek 
figyelmesekké, mellyet a’ meteor-tömeg’ esése oko
zott; e’ mellett napközben a’ nap’ kiható fénye elöli 
a1 tűzgömb’ világosságát ’s az embert élénkebb vizs
gáltában gátolja. Illy gömbök bármilly évszakaszban 
’s naptájon is megjelenhetnek, határozott világtáj- 
rul nemjőnek, megjelenésük az időjárástól független, 
végre egy időszaknak (Periode) sincsenek alárendelve.

Ezen phoenomen’ okát kinyomozni, már sok ter
mészetbúvár iparkodott. Véleményeik röviden követ
kezők: 1.) A’ tűzgömbök a’ föld-athmosphaerán kí
vül támadt anyagtömegből vagy csoportbul állnak, 
nagyobb vagy kisebb mértékben tömöttek vagy rit- 
kások, mozgásikat a’ világtérben teszik — iszonyú 
gyorsasággal ’s leestök előtt egyik világtesthez se 
tartoznak. Ezen alakzatok ama’ törzs- vagy eredeti 
anyagból (Urmateric) állnak, mellyből a’ világtestek 
alkotvák. Ha illyen csoport-anyag a’ földhez közelít, 
annyira, hogy utjából elmozdíttatik , végre mélyeb
ben jut a’ gőzkörbe; ott eleinte nagy sebességgel 
halad, a’ légből sok meleget vesz annak összenyo
mása által (compressio) magához, meggyűl, lágy 
tömeggé lesz, felfúvódik a’ benne szabaddá lett gőz
anyag által, részenkint megkemenyül, szejjelpattan 
’s darabjai földre hullnak. A’ jelenés azonban nem 
mindig egyeulő, mivel az mint por is hullhat-lc.
2.) A’ tűzgömbök bizonyos néniét teszik a’ föld’apró 
drabantinak , mellyek pályafutásikban zavartatnak, 
a’ gőzkörbe lépnek, ott meglevőinek, szétpattannak 
’s mint egyes darabok hullnak alá. 3.) Azok vala- 
melly elpusztult világtest’ kis darabjai ‘s úgy tekint
hetni, m inta’ 4  p latén óidét, mellyek nagy darab
jait teszik valamelly feldúlt nagy bujdosó csillagnak.
4. ) Azok a’ holdvulkánok’ hányadéki (Auswurf k
5. ) Azok athniosphaéránkban nyernek chentiai pro
cessus által létet ’s alakot. > 6.) Azok a' föidvulká- 
nok’ hányadéki.
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Azon magasságot, niellyben a’ tűzgombok meg
jelennek, nehéz pontosan meghatározni. Azokat egy
azon időben ’s perczben, több — egymástól igen 
távolfekvő — helyekről vizsgálták — ’s a’ földtől 
e’ gömbök igen messze látszának lenni. Más, egy
azon időben tett vizsgálatok után , azok’ magasságát 
2 , 10 , 30 sőt 60 geographiai mérföldre is becsül
tek. Pályájok (Bahn) közönségesén ferde vonalt mu
tatott a’ látkörhez képest, néha csak nem vizirá- 
nyos volt. Némellyik közülük szörnyű gyorsasággal 
bírt, egy pillanatban csak nem az egész égen átvo
nult. Nagyságuk különböző. Néhánynak áltmérőjét 
200 lábra becsülték, másoknak ismét több száz láb
ra , néha |  olasz ’s angol mérföldre, sőt ennél is 
többre. A’ süllyedés’ hatását gyöngíti a’ lég’ ellen
állása. Már ástak-ki meteort, melly a’ földbe 3 öl- 
nyi mélységre csapott. — A’ meteorkövek, külszínü
kén fekete vagy sötétbarna kéreggel borítvák. A’ 
kérgen (Rinde) itt amott eres vagy lombozatos ala
kokat láthatni. A’ gőzkörbiil ritkábban hullnak ter- 
mésvas-tömegek, mint meteorkövek. Néha vörös és 
fekete por is hullott, sőt ollyan is , melly fagylalt 
vagy alutt vérhez hasonlíta ’s ez álladékokat (sub- 
stantiákat) is szintúgy a’ meteorokhoz számlálják.

Nevezetesb kőhullások Európában következő he
lyeken ’s évben történtek: L’Augle-nál 1803; Alais- 
nál 1806; a’ parnesaniban 1S0S; Morvában Stan- 
nernnél 1808 és 1833 ; Lissonál Csehországban 1808 ; 
Toulesenél 1812; nem messze Langrcstől 1815. A’ 
termésvas-tömegek közül, mellyek földre hullottak, 
csak egyet láttak élő szemmel és pedig Zágrábnál 
Horváthországban 1751ben; ez 71 fontot nyomott’s 
3 ölnyíre csapott a’ földbe. — — A’ meteortöme
gek — mint a’ telluristák állítják — a* föld' gön- 
czölitől (pólus) jőnelc ’s a’ meteorvas ez okból nem 
szenved oxidatiót. De mindamaz okokon kívül, mel
lyek a’ telluristák’ vélcményivel homlokegyenest el
lenkeznek, még azt is gördíthetni ellenük, hogy a’ 
meteortömegek semmi bizonyos világtájból nem jő
nek hozzánk; olly vulkán pedig , melly valamellyik 
gönczölnél volna, napkelettől napnyugotfelé ’s vi
szont — nem adhatna nekik irányt ’s mozdulatot.— 
Azon meteorhullást, melly augustus hónapban 1647 
Stolzenau mellett Westphaliában történt, követke
zőleg irják-le: Déltájban fényes napnál, egy világos 
felhőben egyszerre zaj támadt, mintha 100 dob per
dült volna meg ; ezt álgyu-lövéshez hasonló két erős 
dörgés követte. Azután egy egész óráig (nagyítás 
talán) mást sem lehetett hallani puska-lövéseknél, 
valamintha két ellenség tüzelne egymás ellen. — 
Yégre egy boltlövés látszék , melly légből egy grá
náthoz hasonló gömböt vetett; ez a' sivatagban egy

nagy kőre esett, hol egy pásztor juhait őrzé; azt 
összezúzta, ’s olly erővel, hogy az egész kerületben 
azt gondola kíki: ég és föld szakad darabokra. A’ 
széjjelpattant kövek kívülről szénfeketék valónak, 
belülről pedig érezhez hasonlók.

Elbogennél egy kerületi városban Csehország
ban , régtől fogva tartaték-fön egy vastömeg, illy 
nevezet alatt: „a’ megátkozott főtiszttartó44 (Burg
graf). Ez a* tatlacsházban volt letéve, mint vala- 
melly rendkívüli borzasztó emlék ’s róla különféle 
népmonda szárnyalt. Itt egykor egy kegyetlen fő
tiszttartó lakott, kit megöltek, midőn Rabicz kül
városban a’ jobbágyokat harangszóval szakinányszol- 
gálatra összehajtotta ; innét némellyek azt hiszik ma- 
iglan is, hogy ő vastömeggé lön ’s az ég őt bosszú
jában onnét lehagyítá; mások’ véleménye szerint az 
ismét nem volt egyéb , mint érez az elolvadt ha
rangból. — A’ nép közt uralkodó monda szerint, 
ezen tömeg a’ 22 ölnyi mély várkutba hányatván, 
magától ismét régi helyére jött. Ezen vélemény ki
gúnyolásául 1742ben, midőn t. i. a’ francziák mint el
lenség e’ városba jöttek , a’ vastömeget a’ várkutba 
vetették; de miután a’ kút kiszáradt, 1776ban azt 
ismét kivevők ’s a tanácsház’ boltjaiban tarták-fön. 
— Hossza ’s legnagyobb szélessége mintegy 15—16 
hüvelyk , magassága pedig 4—6" volt. Nehézségét 
191 fontra becsülték, mellyből mintegy 150 font 
Bécsbe jutott, 40 pedig Elbogenben maradt. A’ vas 
igen lágy ’s hagyja magát melegen ’s hidegen nyug
tatni, de csak igen tökéletlenül összeforrasztatni 
(schweissen);hihetőleg a’ táblácskák’ v. rétegek (Blät
ter) gyönge egybefüggése miatt. — 1751. Máj 26k. 
mintegy 6 órakor estve 2 vastömeg hullott-le Hrad- 
schinánál Zágráb vmgyében Horváthországban, mel
lyek közül egyik 16, a' másik 71 font nehézségű 
volt. A’ zágrábi-püspöki consistorium többeket ki
hallgatott azok közül, kik mint szemtanúk azon he
lyen voltának, hová a’ két tömeg leesett; e’ ter
mészeti jelenet körülményesen leiratott ’s az irás a’ 
nagyobb tömeggel együtt Bécsbe a’ Császár’ kezéhez 
küldeték-meg; melly is eleinte a’ cs. kincstárban, 
utóbb pedig a’ cs. k. természeti ritkaságok’ kabinet
jében nyert helyet, hol azt jelenleg is kiki láthatja. 
A’ eonsistoriumnak e’ cselekedete valóban dicsére
tes ; ’s kívánandó, hogy hasonló esetekben minden
hol például szolgáljon. Az előadások abban közösen 
egyezők, hogy tiszta égen egy tűzgömböt láttak, 
melly keletszakra tartott, ’s kocsik’ zörgésihez ha
sonló tompa zajgással közelgett. Nagy pattanással 
széjjelrepedt, ’s itt előszer fekete , azután sokszínű 
füst tolult-elő ’s két darabra oszlott, mellyek tüzes , 
kevert kínozok’ képében jutának földre. Ezen meteor’
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lehulltakor nagy csattanást hallottak, egyszer’smind 
rengést — földinduláshoz hasonlót — vőnek észre. A’ 
nagyobbik darab egy újon felszántott földbe csapott 
3 ölnyi mélységre ’s a’ lyuk' egy rőfnyi széles volt, 
honnan tüstént füst szállott-fel. A’ kisebb darab, 
(melly elveszett) két ezer lépésnyire az elsőtől egy 
kaszálóba csapott ’s ott mingyárt hasonlag kezde 
füstölni. A’ nyílás korülti föld egy leégett rétnek 
színét viselte és zöldes volt. — — Oroszországban 
inartz. 13kán 1807 , Timochin mellett a’ smolenski 
kormánymegyében hallottak borúit égnél nagy, menny
dörgéshez hasonló zajt és csattogást; két paraszt, 
ki akkor egymással kün a’ mezőn volt, 40 lépésnyi 
távolságban egy nagy követ láta leesni. A’ két pa
raszt jelentést tőn e’ rendkivüli tüneményről a’ hely
beli elöljárónál, ki is több lakossal a’ kijelölt helyre 
ment ’s a’ követ kiásták, melly l f  rőfnyi mélyen 
csapott a’ földbe’s már egészen hó borítá. A’ kő kívül 
fekete volt, vasdrót-nyiradékhoz hasonló , belől ha- 
muszin vasrészekkel , nyomott 140 berlini fontot. 
Specificai (fajlagi) nehézségét 3 , 7nek találták. —

Azon vastömeg, mellyet egy elbocsájtott kozák 
talált 1749ben Siberiában, az Ubei és Sisim folyók 
közt, 20 mföldre (Werst) Jeniseitől ’s mellyet a’ 
tatárok égből aláeresztett szentségnek tartottak, 
Pallas által 1771 ben a’ városba hozatott ’s vizsgálat 
alá vétetett. Nehézsége a’ tömegnek 42 púd vagy 
1400 orosz font volt, alakja rendetlen ’s behor
padt— ’s kívülről vaskő nemű kéreggel vala behúzva. 
Belseje lyukacsos, mint durva spongyia (szivacs). 
Rendkívül kemény, vele üveget is karmolhatni. A’ törés 
kagylós. Alladéka nagyobb, kisebb mértékben át- 
sugárzó. E’ vastömeg hagyja magát hidegen ’s mér
sékleti melegnél kalapácsoltatni v de nagy hőségnél 
töredékeny lesz. Specificai nehézsége 6 , 487.

Xovák Dániel urchiíektns.

INTÉS A’ MEZEI GAZDÁKHOZ ÉS GAZDATISZTEKHEZ.

Halljunk szót, uraim! Kegyetek mint juhos 
gazdák, örülnek e’ mostani téljárásnak. Valamint 
ősszel komolyan számítgatták, takarmány’ szűke 
miatt a’ teleltetésre teendő költségeket; — szigorú 
kilátásuk lévén a’ bejövendő télre, aggódtak, hogy 
majd juhaik, gyapjok’ árát előre megeszik: úgy 
most már e’ félelemtől szabadulni látszatván, biztos 
reménnyel várják a’ közelgő nyájas kikeletet, melly 
a juhokbol csaknem minden téli költség’ megkimél- 
tével gazdag nyereséget Ígér. Valóban ohajtatos sze
rencse! ’s adja is a’ kegyes Gondviselés, hogy e’ 
remény beteljesüljön ! — Ámde még messze vagyunk 
a’ gólyák’ ’s fecskék’ idejétől! addig tehát vigyáz
zunk 's tűrjünk! — E l ő s z ö r  is azt mondom a’ ju

hosgazdáknak: Sok eső jár — ’s a’ juhok gyapjasok.
— Vigyázzanak a’ juhászokra, nehogy tunyaságuk 
miatt a’ juhok ríihet kapván, gyapjok meggyériiljön; 
mert illy gyakori esőben a* juhok leghamarébb rü- 
hesednek-meg ’s a’ vigyáztalan gazda a’ reménylett 
3 font gyapjú helyett alig kap félannyit. De m á s o d 
s z o r :  vigyázzanak a’ szélfordulásra is. Különösen 
azoknak beszélek, kiknek juhaik nagy puszta-legelő
kön járnak mint p. o. az alföldön. Bármilly kecseg
tető is az időjárás, tarthatni, hogy förgeteg a’ vé
ge. Meg kell tehát a’ juhászoknak kártérítés’ terhe 
alatt parancsolni: hogy mihelyt — főkép borús idő
be n— éjszakról fordít a’ szél, a’ juhokat tüstént 
biztos helyre hajtsák ’s az akiok’ és szárnyékok’ kö
zeliben legeltessék. Mert ha szabad helyen kapja-meg 
a’ förgeteg, úgy elhajtja, hogy a’ gazda még hírét 
is alig hallja majd nyájának; ’s ha víznek szorítja, 
mind ott leli temetőjét. E’ rendelésnek 1816ban, 
midőn sok ezer juh és szarvasmarha lett a’ förgeteg’ 
áldozatja, én nagy hasznát vettem. — Illy lágy, 
engedékeny télnek a’ förgeteg nem csalhatlan követ
kezése ugyan: de a’ fölösleges vigyázat ’s előre tett 
rendelés soha sem árt. Különben is tapasztalásból 
tudjuk , hogy a’ mezei gazdálkodásnál többnyire Idő
— a' gazda. J ür Ü e 1M á. I y rí s ,

tiblabiró.

A’ C S U D A -  Á E L A T.
Nagy-Surányban, ns Nyitra vmgyében jan. lök. 

újabb jeleit tapasztalok a’ természet’ titkos munkáló 
erejének. Egy svájezi fajta, fekete szőrű ’s legjobb 
korú tehén (Mikulásko Antal ur, helybeli kasznár’ 
tulajdona) , melly mindig legszebb termetű , egészsé
ges borjakat szült, három egész napig kínlódván ei- 
lésfájdalmiban , gyümölcsét minden segély hozzájá
rulta mellett sem hozhatá világra. Nem vala más 
mód, mint a’ tehenet levágni ’s igy a' borjút liléké
ből kimetszeni. — Ezen állat’ fejének alsó része 
vagy is orra borjúéhoz, szemtől kezdve fölfelé sze
lindek-kutyához , fülei kopóéhoz valának hasonlók; 
a’ fej’ felső részén rendes szarvacskákat lehete látni.
— Mindegyik szem fölött egy közép nagyságú dió
forma csömbólc ’s ezek’ mélyiben valának a’ kisded 
szemek nőve. Nyaka nem volt, hanem e’ helyett 
jobbrul és balrul egy 10 vagy épen 12 fontos kenyér 
nagyságú púp, mellyek fölmetszetvén, mindegyikből 
10, 12 icze viznemü genyetség folyt-ki. Első lábai 
lóéhoz, a’ hátulsók pedig, mellyek a’ hátközéptől 
nőve igen vékonyak ’s a’ borjufarknál sokkal rövi- 
debbek voltak, borjúéhoz hasonlítának. A’ púpok' 
közepén egy csomó szőr — lóserényhez hasonló — 
nőtt-ki. Nemző része, jelesül a’ zacskó bikáéra, 
csője pedig lóéra ütött. — — E’ csuda, noha igen
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erősnek tapasztalak, még anyának levágatása előtt 
megdöglött, és pedig az erőszakos rángatástól; 18 
ember 5 lóistrángot szaggatott össze, hogy azt 
mint vélt igen nagy borjút anyjából kihúzza — s 
csakugyan a’ Id nem szabadithatás okozá végre a’ 
tehén’ leöletését. E’ csuda-állat’ anyja, mint tulajdono
sa beszéli, egy önmaga-elletésebeli igen szép ’s egész
séges, majdnem előszer hágott bikától folyatott-meg*

l i é z h r  G yör gy ,
in. gróf Károlyi Lajos’ ispánja.

BERTOLOTTI, A’ BOLHA-MESTER.
Azon ritkaságok közt, mellyekre nézve Páris 

jelenleg olly gazdag, a’ londoni t an u lt  vagy k i
m ű v e l t  b o l h á k  főszerepet játsznalc. Hogy a’ 
magyar olvasóknak e’ kis állatok iigyeségéről némi 
fogalmuk lehessen, közöljük a’ bécsi Th. Z. után — 
mennyire a’ magyar nyelv’ komolysága megengedi 
— hű fordításban a’ Parisban eziránt kibocsátott hir- 
detvényt: „A’ l o n d o n i  t a n u l t  b o l h á k ’ re nd
ki  v ü 1 i m u t a t v á n y a  ’s a’ t. Bejárás a’ Riche
lieu utczában nro 10, másik bejárás a’ Lyceum- 
ntezában, a’ theatre frangais mellett. — B é r  to
ló t  t i  ur figyelmezteti a’ publicumot, hogy mutat
ványát történetből a’ börse-piaczon levővel össze ne 
tévessze , melly az övének csak egy rósz, kontár 
másolatja ’s legkisebb figyelmet sem érdemel. — 
J e l e n é s i  t á r g y a k :  1.) egy t á n e z t e r  e m , 
mellyben négy csinosan ’s kellő divat szerint öltöz“ 
tetett bolha — két dáma ’s két férfi — egy illedel
mes keringőt fog tánczolni. Az orchestra 12 bolhákul 
ál l , mellyek a’ hangászok’ piczinyke testéhez alkal
mazott , külön hangszereken játsznak. A’ musikat 
igen tisztán hallhatni. — Ugyan itt asztal mellett 
négy bolha p i q u e t  et  játszik. 2.) Egy, 120 álgyus 
h a d i h a j ó ,  melly tökéletesen el van árbocz-., vi
torla-, kötél- ’s egyebekkel látva; ezt egyetlen egy 
bolha húzza. 3.) Egy k o c s i  (equipage), mellyet 4, 
idomosan szerszámzott bolha húz; a’ bakon ülő ko
csis és inas hasonlag bolhák, díszes livréet viselnek, 
az első a’ lovakat hajtja. 4.) Egy e l e f á n t  hadra 
készülten ; huzza egyetlen egy bolha. 5.) A’ sand
wich szigetek’királya’s ennek két adjutánsa; mindhá
rom, bolhán l o v a g o l ,  mellyek azonban mint rendes 
deli paripák nyergelvék ’s aranyos kantárral felczif- 
rázvák. 6.) K ét bolha egymással párviadalra kel, 
’s k a r d d a l  k é z b e n  — fogják elintézni e’ be
csület’ dolgát-(Ehrensache). A’ fegyver l e g k e m é 
n y e b b  aczél. 7.) Egy m á s i k  b o l h a  a’ kutból 
egy akó vizet fog felhúzni. 8.) Egy k ö r j á t é k  
'(Ringspiel) csupa bolhákból, különféle costume-ben —

’s más egyéb, látni méltó dolgok. — Azon gyöngéd 
finomság és pontosság, mellyel mindezen tárgy 
rendezve , ’s ama’ különös nehézség — illy parányi 
’s batkánál batkább férgeket ruházni ’s k i ta n  í t n i ,  
meghalad minden fogalmat. A z e m b e r n e k  a z t  
l á t n i a  k e l l ,  h o g y  h i h e s s e . 44 — Így van 
szerkesztve szorul szóra a’ nyomtatott jelentés. — 
Egy párisi hírlap, melly e’ bolhák’ imént érintett 
mutatványiról körülményesen értekezik , végül még 
ezt mondja: „Es ha ezen hangászok, matrózok, ad 
jutánsok, elefántok, tánezosok ’s küzdők, szeic. 
peiket a’ publicum’ köztetszésire már eljátszották — 
akkor urok őket a’ kocsiból kifogja, ruhájokat ki
gombolja, feloldozza, a’ fegyvert tőlük elszedi 
és tulajdon meztelen karját adja nekik lakomául. A’ 
bolhák szintúgy űröktől élnek, valamint az ur — 
bolháitól. E’ kölcsönös viszony már régóta fenn áll 
közöttük; némellyik bolha már két, másik négy esz
tendeig is szolgál; sőt e g y  már öt esztendős matróz 
a’ 120-álgyus hajón. — Ezen utolsó, különös ’ 
csületben tartatik , urának első kedvencze; a’ i 
nél kissé kövérebb is , csupán neki szabad — ur 
f ü l t ö v ö n  c s í pn i .  — Egész Páris összefut, 
szetolong majd — e’ bolhákat láthatni; azokra 
ve, kik a’ kitanult elefántokat látták, szükséges 
vétkezés, hogy a’ teremtésnek e ’ másik, ellenities 
véghatárát is — műveltségi pontján megtekintsek.44

A N E K D O T A .

Egy kisebb német városban következő felirást 
találtam minap a’ város’ kapuja’ felső emeletén: 
„Bürgerliches Noth- und Theuerungs-Magazin.44 E’ 
szerint itt a’ s z ü k s é g  és a’ d r á g a s á g  zár alatt 
tartatik, hihetőleg azért, hogy a’ publicumot meg 
ne támadhassák. Másik oldalon m a g y a r u l  helye
sen van felírva: „Elelemtár44 és deákul: „Annona- 
riuin Civile Magazinom.44 p _ y  s —J.

R E J T E T T S Z Ó .
Hat betűmnek négy elsője

Egy vármegye’ harmadja,
Két végső betűm’ egy roppant 

Czéhnek élelmét adja.
Vedd fejemet ’s vég tagomat:

•Épület tesz belőlem;
Vég tagomat visszaadva,

Kegyesen szólj felőlem.
Vég tagomban lelsz o Ily an helyt,
Melly sok kincset magában rejt.

Hat betűm’ ha becsülöd :
A’ poklot elkerülöd.

L j  Is tv. Kardszag r t f  
A’ 9dik számbeli rejtettszó: Hi t e l .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
P est, február’ 5kén

t a s s o ’ k e s e r v e .
(Byron után Angolból.)

Torquato Tasso a5 „Gernsalemme liberata“ hires költője. 
Alfonz, ferrarai herczeg’ udvarában élt ’s ott írta nagy 
részint híres eposzát is ; de később a’ hg’ parancsára a’ 
Sz. annai kórházba csukatott ’s őrült gyanánt hét évig 
lógva tartaték. Mi okozta légyen e’ kegyetlen bánásmó
dot, nem bizonyos; a’ közvélemény Tassonak a’ herczeg’ 
húga, Lenóra iránti szerelmét adja okul._____*---------

Sok éve! — — Fáj ez ingó testemet
Eltűrnöm — ’s dalfiú’ sas-szellemét! ! ------ *)
Gúny,  rágalom’ 's gyalázat’-évei,
Híreit őrültség, börtönös magány,
Az észnek férge vad szeszélyiben,
Világ’ és lég’ türhetlen szomja, melly
Aszalja szívem’; a’ rostélyozat’
Etáit árnyéka, melly — a’ napsugárt
Ocsmányul megcsonkítva — dobbanó **)
Szemgömbön által agyvelőmre hat —
Súly ’s gyötrelem’ forró érzelmivel;
A’ pőre rabság, melly csúfolva és
Kérkedve állóiig a’ mindig csukott
Ajtó mögött, retesszén csak napot
Eresztve ált ’s izetlen étkeket:
— Ezekkel töltözém magányosan,
Mig elveszték a’ társatlan késért,
Es már vad állatként lakozhatom
Magam ’s mogorván szűk odvamban itt,
Melly fekhelyem most — ’s tán sírom leszen! — —
Mind ez bágyasztott ’s fog bágyasztani;
De tűrnöm kell! Kétségbe nem bukom.
Tusáztam kínaimmal — ’s szárnyakat
Fűzvén, átszállék börtönöm’ falán;
Fölmentém a’ szent sírt rabság alul, —■
Szent tárgyak és férfiak közt tombolák,
És Palaestinán lengett szellemem.
Zengvén az él tté vitt szent harezokat,
Ki földön szénvedt 's égbe visszatért,
Erősödének szívem 's tagjaim.
Bűneim’ bocsánatáért e’ jelen
Kínos büobánatban leírom így:
Miként nyei ék Salem’ szent templomát.

De vége már kedves munkámnak is t
Sok évig híven gyámoló barátom!
Ha véglapod’ könyűm áztatja, tudd,
Hogy b úni ki nem csikarbatá soha.
Ifjú szülöttem, lelkemnek fia!
Nyájas mosollyal játszottál körül,
’S víg képed elcsalt enmagamtul engem.
Te elhagyál! — ’s el kedvem is veled!
Ezért sír lelkem , vérzik bús szivem —.*> \
Tört nádornál sújtván e’ végcsapás.
Te véget értél — ’s nékem mim maradt*

Cet ig years — i t r i e s  th e  b t i l l i n g  f iam« t<* t h e t f
And eagle api i «*f a child of toug, 

throbbing eyehal

Még lesz mit tűrnöm — ’s ah! most mint fogom ? 
Még nem tudom, mikép, de szellemi 
Erőmben bízom én , hogy ad segélyt.
Nem vesztem-el, vad bánat nem kínoz!
Nincs is mi ok ból.------- Bódnak hittak ők!!
’S miért ? —- Lenóra ! Mondanád miért ? —
Igaz, hogy bódult volt a’ szív, midőn 
Magas tetődre merte fölrepítni 
Szerelmemet; de elmém ép maradt.
Ismértem a’ hibát •— ’s a’ büntetést 
Hajlatlanúl tűröm, de sajnosán. —
Hogy szép vagy, és magam *ak nem valék s 
E’ vétek társas életből kizár!
De hadd gyötörjenek , ha képedet 
Ábrándos szívem sokszorozva festi.
Az élvben fúlad a’ boldog szereim;
Hű a’ nem boldogé, ő benne csak 
Egy érzet é l , a’ többi mind kihal —
És minden szenvedelme egybefoly,
Miként folyók tengerbe ömlenek;
De a’ miénk part- és fenéktelen! — —

Fölöttem a’ sok testi ’s lelki rab ,
Szünetlen’ és őrjöngőleg sikolt.
Ostor-csapás! A’ rívás egyre nő 
’S félig kimondott szörnyű káromok !
Hagymáznál rosszabb dülyföng sokban itt,
Kik zaklatják a’ bódult szellemet,
Eloltván a’ még pislogó világ’
Szikráját kegytelen csigázatok,
Ha zsarnok kedvök kél mást kinzani. —
A’ gyötrő ’s áldozatja — társaim!
Illy hang ’s látvány közt tengek évekig,
Uly hang ’s látvány közt éltem’ vége jő; —
Ah, jőne bár! — Nyugtom’ csak úgy lelem!

Tűrő valék — és az leszek tovább is!
Félig felejtém, mit felejteni 
Akarnék; ah! föléled az megint!
Felednék bár, mint én felejtetem! —
’S nem gyűlölöm, kik a’ nyomornak e ’
Roppant kórházát rémlakúi adák ?
Hol a’ kaczaj nem víg, a’ gond nem ész,
A’ szó nem nyelv ’s ember nem emberi ;
Szitokra és verésre jaj felel,
’S mindegyik önpoklában kinzatik —
— Mert bús magányban halmozvák vagyunk ; 
Sokan , de fal rekeszt-el, őrület’
Badar szeszélyitől viszhango/.ó! — —
Szomszéd rikoltást hall itt mindenik,
De senki sem figyel, csupán csak E g y  —
’S ez egy legszánandóbb e’ rémtanyán;
Mert ő ezeknek társul nincs születve,
’S beteg hagy máznak rabjává se lön.
’S nem gyűlölöm, kik így száműztenek ?
Kik meggyaláztak ember-ész előtt —■
Elmémnek elzárván használatát;



42

Pályám' javán ronták-meg éltemet
’S rémtárggyá bélyegzők eszméimet?
’S nekik nem adnám vissza kínomat?
A’ benső bú’ fuladt sirámait,
Harczot ny ligáimért ’s a' jégbánatot,
Melly csúffá teszi Stoa’ bölcs tanát ? —
Szivem bos/.únál büszkébb , megbocsát 
Fejdelmi bántalontnak ’s — halni vágy.
Oh , húga herczegemnek ! értted én 
Szivemből irtom a’ harag’ gyomát;
Hol képed é l, a z  nem tenyészhetik.
Bátyád gyötör — ’s én nem gyűlölhetem!
Te meg nem szánsz ’s én nem hagyhatlak-el!

Kétségbe esni nem tud hű szerelmem,
’S olthatlanúl jobb részemet teszi*
Zárt ’s néma szivemben lakik, miként 
A’ villám barna felhőkben tanyáz,
Burkoltan a’ setét ’s görgő lepelbe.
Egy csattanás! — ’s a’ légi nyíl röpül:
Így báj nevednek zengzetére is 
Átvillan a’ tüz-érzet testemen
’S egy perczig minden tárgy, mint hajdan, úgy 
Jelen-meg — ’s eltün; — én is elfogok! — — 
Szerelmemet becsvágy nem szülte ; nem !
Én helyzeted’ ’s állásom’ ismerém.
Jól tudtam azt, hogy a’ fejdelmi nő 
Dalnok’ szerelmi párja nem lehet.
Nem mondám, nem lehintém érzetem’.
Elég volt ’s dús jutalma önmagának.
Ha árulóim voltak a’ szemek,
Megbüntetett tiéid’ némasága —
’S nem mertem értté még busúlni sem.
Kristályba foglalt oltár volt nekem 
Személyed ’s távolból imádtam azt ;
A’ környező szent földet ájtatos 
Csókkal tisztelvén ; nem mint herczegi y  
Leányt; de hő szerelmem égi fényt 
Folyaszta rád ’s diszíté képedet —
Rémitő — nem — remegtető kecsekkel.
Minő az Egy felettünk ’S még ezen 
Édes sanyarban is egy olly mi volt,
Melly feljülmulta mindenek’ kegyét.
Miéit? azt nem tudom, de szellemem 
M e g h ó d u l t  a’ tiédnek — ’s csillagom 
Megállt előtted. Hogyha én merész 
Valék illy czéltalan’ szeretni, e’
Bús végzetet most drágán kell fizetnem.
De kedves vagy Te még is; türhetőbb 
A’ börtön is , melly meggyaláz, — de Értted' 
Szerelmem, melly rablánczra vert, felét 
Terhének elszedi — ’s a’ többiét,
Súlyost ugyan, viselnem ád erőt;
És osztatlan kebellel csak feléd 
Tekintve — győzöm kínjaim’ dühét.

De nem csodás; — bölcsómtül fogva hé 
Szerelmi mámor bírta lelkemet,
Fölszentelt minden látható valót.
Lelketlen tárgyakat bálványozék;
A’ szirt-alatti vad magányokon 
Növő virágok édent képezének.
Susongó fák’ árnyában, ott ledőlve —
Sok ihletett órát álmodtam ált.

Megszidtak andalgásimért — ’s fejér 
Fejők’ csóválván a’ bölcsek felettem, 
Boldogtalan jövőt jósoltanak :
’S hogy illy munkátlan gyermeknek nyomor 
Lesz vége; — gyógyszerül verést ajánlván — 
És vertek is ; nem sírtam én , hanem 
Átkozván őket szivem, elfuték 
Kedves helyemre — ’s ott magam zokogván ,
Feltűntek ismét éber álmaim. — _
Érettebb korban lelkem nyugtalan 
Érzéssel ’s édes kínnal niegtelék;
A’ szív egyetlen vággyá olvadott,
Melly kósza és határtalan vala —
Míg föllelé tárgyát — és az Te voltál.
Egész valóm tebenned elveszett;
Enyészett a’ világ’ ezernyi képe,
Te eltüntetted a’ földet nekem!

Szerettem a’ magányt — de nem hírén», 
Hogy illyen életet töltendek-el —
Így minden élő lénytől elrekesztve 
A’ bódon kívül ’s ádáz zaklatóján!
Ha én ezek’ hasonlójok valék ,
Sírig hanyatlott volna szellemem.
De láttak é , hallottak é dühöngni? — —»
Az illy rekeszben többet szenvedünk ,
M int a’ hajótört, puszta partokon;
Előtte a’ világ; — ím a’ miénk 
Alig két annyi, mint sirunk leszen!
’S ha elvesz ő , haló tekintetét 
Feddőleg zordon égre vetheti;
De én azt szidni nem fogom , noha 
Börtön-fedél előlem elfedi.

Hanyatlik még is néha szellemem, 
Romlása’ érzetével; csalfa fény 
Surran keresztül a’ böjtön’ falán,
?S egy furcsa rém, melly szüntelen boszont 
lngei lő csíny ’s kicsinyded kínnal engem ;
Mi csak csekély az épnek és szabadnak .
De sok nekem, ki régen szenvedem 
A’ szív’ gyötrelmit, testi szűk lakot 
’S minden gyalázó ’s tűrhetett gonoszt.
Azt véltem , hogy csak ember ellenem ,
De íme frigyes ő a’ szellemekkel.
Elhágy a’ föld, az ég felejt ’s imígy 
Véd’ szűkiben pokol’ hatalmai 
Kisértvén-ineg, könnyen legyőzhetik 
A’ megrohant ‘s elkoptatott teremtvényt.
Mért kell aczélként tiizpróbát nekem 
Kiáltanom? Miért? Mivel szerettem!
Szerettem, a’ mit látni ’s nem szelhetni 
Több vagy kevésb, mint emberi ’s magam.

Hő érzetű valék , — de vége most. 
Hegedtek sehjeim, vagy már fejem’ 
ízzé törém rég e’ rostélyzaton,
Melly napsugárt csak gúnyul szöktet-át.
De tűrtem ’s tűröm a’ sok elbeszélt kint,
’S a’ mondhatatlant, mellynek nincs szava ; 
Nehogy mint öngyilkos szenteljem én w 
Gálád hazudtokat, melly fogva tart,
’S őrültség* csúfos bélyegét süté 
Bús emlékemre ; ’s így pecsétemet 
Nyomván az ellenség ítéletére.
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Szénást gerjesszek romlott név iránt.
Nem ! halhatatlan lessz a/, en nevem !
E’ szűk rekeszt templommá szentelem,
Mellyet zarándok nép fog látogatni.
Mikor Ferrara! majd herczeg-lakóid 
Kipusztulván belőled — összedőlsz,
5S lakatlan csarnokid' roskadni látod;
Költesz’ füzére lészen koronád —
’S legmesszibb hired költész’ börtöne;
A’ vándor puszta házaid' csodálván. -- —
’S Te oh Lenóra ! — kit megszégyenített,
Hogy ollyantól, mint én, imádtatál 
’S kisebb mint fejdelem, szeretni mert —
Bátyádnak mondjad, hogy győzetlenül 
Bú, kin ’s évektől, sőt nyomától is 
Talán azon rám költött őrületnek —
Mert e’ pokol-gödör’ mirígyitől
Az ész is mintegy sírjában rohad-------
Szivem mindig imád; — mondd, hogy midőn 
A’ tornyok és falak — harsány öröm’,
Táncz ’s tomb’ tanyáji most — feledve lesznek, 
Vagy némán ’s elhagyatva nyugszanak :
Szentelt hely lessz ez itt — Magad pedig ,
Ha születés és szépség’ bájai 
Lehullnak rólad, —- vedd tőlem felét 
Azon füzérnek, melly sírom’ fedi.
Hírünket a’ halál’ hatalma nem 
Választhatandja-el; mint tégedet 
Szivemből senki nem szakaszthatott. — 
ligy van, Lenóra! minket végzetünk 
Örökre — ah! de későn — eggyesít! —

Lukúct Moritz.

F A R S A N G I  S Ó H A J T Á S O K  

„Oh !“ sohajta egy szép szőke leányka, ’s „oh !“ 
viszhangozá vele menő fris arczu, barna barátnéja, mi
dőn a’ szinház mellett elhaladtak. A.’ gyönyörű divatbáb, 
fényes bál-öltözetben mosolygott-le állásárul a’ ruha- 
miivész’ boltja előtt. — En ott állván, midőn még egy 
pár „oh“ íité füleim*, érzékeny költész-szívem lágy 
részvétre heviilvén, épen egész udvarisággal készü
lék szolgálatom’ ajánlani a’ két sóhajtó szépnek: — 
’s ím nagy bámulással veszem észre , hogy nemcsak 
ezek , hanem minden arramenő szép (közöttük elég 

, nemszép is volt) vágyteli sóhajtásokkal töinjéneznek 
a’ kecses báb nak. — És valóban, irigységre méltó 
ás ennek sorsa; mindennap uj ruhát adnak reá , a’ 
nélkül hogy árjegyzékekkel terhelnék ; — száz meg 
száz ember csudálja, bámulja, a’ nélkül hogy vala
ha kénytelen volna szemeit szemérmesen lesütni; — 
”s végre agg szüzességtől sem kell félnie. — Oh bol
dog állapot! —

„Oh! — sóhajt egy nőjét gyöngéden szerető 
férj, boszűsan lökvén félre üres erszényét — milly 
szövevényesek e’ múlandó, romlott világ’ ösvényei! 
ha tánczmulatságba akarom vezetni kedves nőmet, a’ 
zálogházon megy keresztül utam ’s csak egy zálog

nak betétele a b b a  — lehet záloga nőmhez szító 
szerelmemnek!“ —

„Oh! — sóhajt egy gondos atya, bús aggság- 
gal tekintvén párta-unott leányira — milly különös 
a’ sors’ végzése ! ha leányimat fejkötő alá akarom 
dugni, előbb tánczosokrul kell gondoskodnom; csak 
a’ város’ tánczterméből vezet az ut — a’ juhász- 
galloppade-on — oltárhoz, ’s igy jut az ember öröm
ből ürömbe, tánczból lankadságba ’s Amor’ rózsás 
lánczaiból a’ komoly Hymennek fagylaló vaslánczi- 
ba!“ —

„Oh! miért nem vagyok hajmiivész! Oh! miért 
nem vagyok szabó!“ Ezen két fő sóhajtás még min
den farsangban számtalanszor röppent-ki ajakimon. —- 
Mit tesz szerelem, hűség, érdem ’s eskü — e’ szé
pítő biztosság’ ellenében ? — Semmit. — Zephyr, a’ 
hajmüvész jő! a’ férjnek tüstént el keli a’ szobát 
hagynia, a’ síró gyermekeket hasonló sors éri; Au
róra — keleti ’s nyugoti — Nefelejts, K lio, Ura
nia, Vi lma— , ki csak hirdetteték, de meg nem 
jött — , sőt még az álmoskönyv is, az öl-ebecskével 
együtt pamlag alatt leli helyét — mert Zephyr itt 
van!. — Kedvesem mellett ülök, Demosthenes’ ékes
szólását ’s Himfi’ forró szerelmét lihegő szavait pa- 
zérlom térdrchulltan az imádott előtt; ’s már meg
indulnak látszik, már mennyei iidvet inosolygnak 
reám kéjben úszó kék szemei; de — most a’ Szabó 
jő — ’s vége mindennek ; bezárkózik az undok sza
bóval, pongyolára vetkőzik előtte ‘s ez — oh kin! 
— átöleli őt, méregeti ’s „mikor látom ismét ked
ves ur? — szól hizelkedőleg a’ szép hölgy a’ vi- 
gyorgó olló-hőshez — elvárom az urat minélelőbb.“ 
Én ezt mind hallom, látom a’ kulcslyukon keresztül 
’s elfojtva méregtől sóhajtok: oh miért nem vagyok 
szabó! oh boldog szabó! —

„Oh! — sóhajt egy érdemes, egyenes szívű if
jú — miért nem vagyok kalmárlegény; milly bol
dogok ezek, az egész napot szép leánykák közt bolt
ban töltik, éjszaka pedig ugyan ezekkel büszkén re
pülnek Strauss és Lanner’ keringőjin a’ fényes táncz- 
teremben!“ —

Sóhajtozhatnék még sokat, nem is számlálván 
a’ tömérdek e’féle sóhajtásokat: oh pénzem! oh 
mellem! oh lábaim ! ’s a’ t . ; de minthogy farsang 
van ’s vígan kell lennünk, tehát csak egyet sóhajtok 
még: Oh Budapest! oh Strauss! oh keringők!“

y«gy lg  nutz.

N Y Í L  V Á N Y  OS K É R E L E M .

Azon m e t e o r i  tünemény felől — melly ta
valy nov. 25kén Blansko mellett (Morvaországban)
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a e r o l i t h - e s é s s e l  végződött ’s mellynek köze
lebbi körülményiről a’ Közönség egy tőlem fensőbb 
helyen adott ’s nyilványos hírlapokba iktatott tudo- 
sítványból értesítve lön — már több hét óta fára
doztam vizsgálati adatokat gyűjteni, hogy azokból 
ezen még szintolly rejtélyes mint a’ tudományok’ 
külön ágaira nézve érdekes tüneménynek, tehetségig 
hu képét allítsam-össze. Mindazáltal mennél tovább 
haladok e’beli nyomozásijában , annál szélesbre ter
jednek azok’ körei 's lassanként olly nagy távolba 
vonulnak tőlem, hogy határukat privat-uton kielégi- 
tőleg elérni — már többé nincs reményem. így p. o. 
Magyarországban e’ légtüneményt olly kiható erőben 
látták, hogy az némelly dunamelléki helységekre 
nagyobb fényt áraszta , mintsem maga a’ hold, melly 
ugyanazon időben a’ felhőtlen égboltrul világított. 
Már pedig az egésznek kellő megítélésire különös 
fontosságú, — valólag megtudni: hogy e’ meteort 
milly távolságokra látták egymástól; mivel e’ szem
léleti pontok’ különbségiből száinithatni-ki csak némi 
bizonyossággal azon magasságot, mellyből a’ meteor 
hozzánk leesett, továbbá a’ távolságot, meddig az 
tüzesen ’s lángolva hatott, nem különben azon se
bességet , mellyel az futását tévé ’s a’ t. Ajna* fel
világosítások, meilyeket e’ felől jó forrásból szerez
hetni, a‘ természet-isméretre nézve magas becsüek, 
jelesül nyomosak az Astronomia, Geológia, Physi
ka , ásványtudomány és Chemiára nézve; ’s mivel 
e’ ritka tárgynak történetből én levék középpontja : 
bátorkodom ezennel mindazokhoz, kik e’ légtüne
mény’ szemtanúi voltak, azon nyilványos kérést in
tézni: közöljék levélben szemléleteiket velem. Ez 
iránt különösen a’ tt. lelkész és orvos urakat szólí- 
tom-fel, kik estve a’ betegek’ hajlékitól haza térte
nek , úgy szinte a’ kalmárokat ’s kereskedőket, kik
nek árus-boltjaikban sok ember gyűl Össze ’s hol en- 
nélfogvást a’ napi történetekről is beszélni szokás. 
Itt nem kíilönös körülmények kivántatnak, hanem 
csupán egyszerű elbeszélése annak , a’ mit hogyan 
valaki látott és hallott. Kérem egyszersmind , ha az 
adatok póremberek’ közleményiből erednek , hogy 
az ő néha természet-elmés (naiv) de azért igen he
lyes jegyzetü összehasonlításaik ki ne hagyassanak. 
E’ .kérésemet fiikép a’ magyar-morva és sziléziai ha
társzélek’ lakosihoz ’s magához Magyarországhoz 
teszem, honnan számosabb tudósítást igen nagy öröm
mel fogadnék. E’ szives közlemények’ öszves resulta- 
tumát annak idején, gondos összeállításban majd közre 
bocsájtom, ’s mindegyik kis részes adat, mellyet az 
egésznek tökéletesítésére kezemhez fogok venni, en

gem a’szives beküldő iránt különös hálára kötelezend’ 
Blansko Brünn mellett jan. 8kán 1834.

Dr. Reiche nb a eh.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .

F i n o m í t o t t  t o 1 v a j - s z e 11 e m. Brüsselbcn 
a’ hires tolvaj-czéh bizonyos mesterséget talált-fel, 
mint lehessen t. i. betörés nélkül az árus-boltokba 
jutni. Estve többen a’boltba lépnek, ezt vagy amazt 
vásárlanak, pontosan kifizetik ’s midőn már távozni 
készülnek, eszökbe jut a’ kalmárt barátságosan meg
kérni : engedné-meg, hogy egy nagy bőrládát vagy 
szekrényt (melly már ekkor künn a’ bolt-ajtónál le 
van téve) jövő reggelig a’ boltban mint biztos helyen 
visszahagyhassanak. Ha az emberséges, jószívű kal
már ebben megegyez, bizonyos, hogy meglopják; 
mert az érintett bőrládában vagy szekrényben egy 
15 vagy 16 esztendős tolvaj-suhancz rejtezik, ki egy 
jeladásra, nemes czimboráinak belülről az ajtót csön
desen feltárja. — Nem rég e’ társaságnak egy tag
ját — tettén kapák.

E mb e  r és ku t y a. Párisban nem rég egy fia
tal embei'nek kedve jött kutyáját vízbe fojtani, ö  
ezt egy hajóra vivé magával ’s innét a’ Szajnába ha- 
gyítá; ’s nehogy a’ kutya viszont a’ hajóra ugorjék, 
evező lapáttal véré azt vissza. Midőn az ifjú ember 
illy kegyetlen időtöltésben gyönyörködnék, elveszte 
a’ sulyegyent ’s vízbe bukott — ’s irgalom nélkül 
el is veszett volna, ha ugyan azon kutya, mellyet 
vízbe ölni kívánt, fogaival őt ruhájánál meg nem ra
gadja ’s partra ki nem huzza.

E M L É K - K Ö N Y V B E .
Azt kívánod, hogy nevemet 

írnám emlék könyvedbe,
Barátom! — hogyha emle'kem 

Nincs bé oltva szivedbe
Nevem hasztlan firkálva lesz,
Ha bé van — nem felejtesz.

Garanfatvi.

R E J T E T T S Z Ó .
Az egészet bár könyekre

Fakaszt, sokan szeretik;
Fő tagjában a’ megholtnak 

Nevét is eltemetik.
Első ’s végső jegye nélkül —
Magas hegyek ’s bérczeken ül.

Vég két jegye ollyat tesz ,
A’ mi nem volt, nem is lesz.

Siegedril.
A’ lOdik számbeli rejtettszó: S o l t  ár. * 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 » .
11) (Berlin) Fejér ló D. 2. — C. 4.

(Hamb.) Fék. torony A. 8. — E. 8.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ B O L D O G .
Középszerű szüléktől
Szült ’s jólnevelt leánykát —
Szelíd, piros leánykát 
Ölelhetek naponkint. —
Középszerű hegyekben 
Termett, ’s csinos kulacsban 
Tartott fejér borocskát —
Hol ó, hol uj borocskát 
Sziircsölhetek naponkint. —
Jóféle házi éleit,
Magyar kényért búzából,
Jólsült vajas pogácsát,
Szelíd aszú gyümölcsét 
Ízelhetek naponkint. —
Ollykor , ha sátoros nap 
Vagy napja van nevemnek,
Magányomat feloldni,
Barátim összegyűlnek :
Vadhúst, fügét, narancsot,
Ad sültet is czukorból 
Melissza asztalomra.
Én meg koros borából 
Neszmély ’s Tokaj’ hegyének 
Barátimat tüzelvén —
Zengjük Anákreonnnk 
Borénekét 's szerelmét.

Én boldog és szerencsés !
Vértes’ kies tövében —
Nem messzi a’ Dunától!

F úrnék  D ávid .

r-  A‘ Z S I D Ó - C S A L Á D ,
VAOY A’ JA.VCSÁUOK’ ELTÖRLESZTETKSE.

(Folytatás.)

Hussein basának e’ napok’ vad zivatarában nem 
volt ideje — Benőni pénzváltóra emlékezni. kinek 
kincsei a’ vészterhes pillanatban nemcsak a’ vezért, 
de az egész osman-országot megtarták. Egy uj kö
rülménynek kelle őt viszont emlékezetbe hozni. Hus
sein testi ’s lelki erőködésektől lankasztva, néhány 
nap múlva, midőn t. i. a’ Jancsárokat már végkép 
legyőzte, termeibe vonult vissza, hol kedvencz 
apródjától Abdallahtól enyh-italt kívánt. A’ jelenvolt 
szolgák jelenték, hogy Abdallah ópiumtól részeg ’s 
nem képes, tisztének megfelelni. Hussein erről ön
maga meggyőződök s a’ részegnek, ki ezen állapot
ban is a’ szép gyilkot, mint urától nyert ajándékot 
öv alatt ragyogtatá, talpára ötven botot veretett, el
kapd tőle a’ gyilkot ’s parancsold — a’ feledékeny 
apró dot szoros őrizet alatt tartani. — Yissza érvén

teremébe Hussein, Benőni’ megszöktéről, elméiké* 
dék, egy olly férfi’ megszöktéről, kinek érdemtel
je s , jámbor ’s igazságszerető charaktere a’ nagyve
zér’ szivében már régen tiszteletet, sőt barátsággal 
rokon érzést gerjeszte — ’s ő most hiiltebb vérrel a’ 
pénzváltót minden böcstelen indító okra képtelennek 
tartá: magában föltéve , hogy régi barátját minden 
veszély ellen oltalmazni fogja az atmeidanon, hol a’ 
kadileskierek (vérbirák) még folyvást vad hévvel 
sürögtek — a* befogott Jancsárokat fojtogatni ’s a’ 
holttesteket halomra torlani. Hussein meg akara győ
ződni : valljon elszökött é Benőni ’s másnap reggel 
a’ vérbi'rósághoz ment ’s négy topsehit kiilde Be
nőni’ lakására azon paranccsal, hogy azt gondosan 
fürkésszék-ki, ámde a’ háznépet ne bántsák. Hussein 
az atmeidánon maradt ’s várá a’ topsehik’ visszajöttét.

Benőni ’s Leila mit sem gyanítva, békén ültek 
a’ reggeli mellett Ibrahimmal, ki zsidóköntösbe bur
koltan rejtezék a’ kémszemek elől; — ’s ím! vélet
lenül a’ négy topsehi belép ’s gyanakodó szemmel 
méri a’ csöndesen együttülő jámbor háznépet; ’« 
miután Benőni megmondá nekik, hogy ő a’ ház’ ura, 
Ibrahim pedig egyik közel-rokona Jeruzalemből, a’ 
vizsga kémek némán eltávoztak. — Benőni örült, 
hogy e’ veszedelmes látogatás csak illy kevés bajt 
hoz vala; de Ibrahim elkomoróltan hallgatott, lelke 
sötét merengésekbe süllyedt. Benőni törekvők a’ tisz
tes őszt megnyugtatni, azonban Ibrahim folyvást né
mán veszteglett, mindkét kezét arcza elibe nyomd, 
hogy kínos fájdalmit rejtse ’s önmagával háborítla- 
nul tanácskozzék. S valóban csakhamar föl is emel
kedők az ősz férfi ’s szóla vidult tekintettel és szi
lárd hangon: ,.Derék Benőni ! midőn széplelkii höl
gyed engem a’ halál’ álmaiból fölébreszte ’s hazadba 
vezetett, akkor úgy tetszők, mintha az örök nyu
galom’ angyala jelent volna meg — ’s én tőle csak 
egy csöndes kis helyet kérők, hogy békével halhas
sak. Az óra közel! itt volt a’ topsehik’ egyike, az 
én rokonom, ’s mivel őt gonosz pazérlásiért sok
szor megfeddém, egyszer’smind halálos ellenem ; — 
ez reám ismert; ő majd visszatérend, hogy vérengző 
társival ősz nagybátyját az atmeidanon hóhér’ elibe 
vezesse. En szabadon akarok meghalni! — —64 Ezt 
mondván , egy méreggel teli üvegcsét előragad keb
léből ’s szájához viszi; de Benőni sebesen mint gon
dolat — hozzá kap ’s az üveg szétzuzatva földön he
ver. A’ Jancsár szomorún tekinte a’ földre ’s szóla



panasz-hangon: „Benőni! mie'rt cselekvőd ezt?14 — 
A’ lélek’ lángpillanatival néz vala ez barátjára, 
mondván: „Neked élni kell, mig tisztesen együtt 
meghalni fogunk!44 — Ibrahim ősz fejét hajtogatá.
__ Ekkor a’ ház-ajtőn kopogás történt. Benőni a’
vonakodó őszt kihuzá a’ szobából ’s egy földalatti 
terembe rejté , mellyet maga után erősen bezárt.

A’ topschi, ki nagybátyára ráismert, a’ vezért 
rögtön tudósítá. Hussein meghökkent; ő a’ pénzvál
tó’ tettét nem érté ugyan félre , de még is elhatáro
zd, hogy rajta egy kis bosszút veend. A’ négy top- 
schinak meghagyaték: hozzák Benőni’ nőjét a’ nagy 
vezéri lakba, egyszersmind fejvesztés alatt lön ne
kik megparancsolva, hogy a’ fogoly-asszonnyal tisz
tesen bánjanak. — Mig tehát Benőni ősz barátját 
bátorságba helyzé , a’ topschik viszont itt termének 
’s vivék Leilát, az ijedt nőt, háremébe hatalmas 
Husseinnek. Rachel’ hangos jajkiáltási előidézék a’ 
szerencsétlen férjet; egy panaszhang se kelt ennek 
halovány ajakin. O még ma várt uj parancsot, melly 
őt ’s barátját az atmeidani vérbirák elibe szólítand- 
ja. A’ parancs elmaradt.

Hussein várakozék ; ’s ím a' topschik közelgnek 
’s vezetik közben a’ leplezett fogolyt. A’ vezér int, 
a’ katonák visszavonulnak ’s Leila félholtan tánto
rog a’ palota’ csarnokába, hol, midőn ájultan ösz- 
szeomlék, Hussein őt saját karjain vivé beljebb. Itt 
hús, kellemes teremben egy divánra fektető ’s ki
sietett — egy rabnét Inni segitségiil. Hangosan vert 
a’ szív bátor Hussein’ mellében ’s ő fejét mosolygva 
hajtogatá. „Az erőtetés fellázítá vérem!44 monda ön
magát ámítólag. A’ rabné visszatért ’s tudtára adá • 
hogy asszonya föléledt — ’s oily szép , mint halai’ 
angyala. Hussein mosolygva fordult-el az aggnőtül 
’s Leila’ teremébe lépett. Leplezetlen, szorongó ke
bellel . halálgyöngén ’s haloványan pillanta ő — 
esdve a’ belépő basára , ki szemeit a’ mennyei tü
netre mint kőszobor meresztő. Gazdag haremje asz- 
szonyokat rejtett, kik a’ görög művészet’ legszigo
rúbb kivánatit is kielégíthetők; de Leila’ szépségi- 
ben , álmainak tündér-ideálja lépett életbe. O a' leg- 
szelidebb, legnyájasb tekintettel, mellyet lángoló — 
máskor olly rémítő — szemébe varázsolni képes volt? 
fogá-meg jobbját a’ reszkető Leilának , ki azt visz- 
sza nem huzhatá — ’s imígy szólt: „Ne reszkess, 
paradicsom’ fölséges rózsája! nyugalmad nekem szent, 
valamint hitem! Lássd, szivem szent lánggal ég — 
hasonlón az égő bokorhoz , melly előtt a’ nagy Mó
zes állott. Kellemes a’ te szemed , kellemesb mint 
gazelláé a’ hajnalbiborban, midőn hegyormokrul, be
rek ’s völgyeken ált a’ mennyei sugárt lövelli. Lássd 
’’e mennyei! Szívem a’ szerelem’ naptüzében ég;

Stambul, az osmanok’ végetlen országa fekszik lá
baim előtt ’s engem esaknem padischahjaként ural; 
légy első , légy törvényes nőin!“ —. Leila sírva fö- 
dözé arczát kezeivel ’s viszonza: „Soha! soha !4< — 
Hussein őt félreértvén folytatá: „Hitedért csüg- 
gedsz-é mennyei lény ? Allah ezer név alatt minden
hol ugyan az , ő mindenhol a’ világ’ jóltevő lelke; 
tartsd-meg hited’, de szeress engem !44 — „Soha, 
soha! — jajgata Leila— én más férfi nője vagyok, 
egy férfié, kit egesz lelkem szeret, kinek hűséget 
esküvők — holtiglan; ne rcméllj semmit nagyve
zér!44 — „Holtiglan esküvél hűséget? ’S ismered te 
a’ halált? — kérdő Hussein szilárdul ’s hidegen — 
az ő hírnöke — enyészet’ borzalma ’s kísérete két
ségbeesés’ jajongási; egyetlen intés tőlem — ’s te 
martaléka léssz ’s martaléka ő is , kit szeretsz !44 — 
„Ints irtóztató! — viszonza Leila bátran, kezét a’ 
vezéréből kifejtvén — ints szolgáidnak, én nem 
reszketek ; Benonim ismeri — ő szereti a’ halál’ an
gyalát , jelenjék bár az villogó bárddal, vagy lobogó 
lángokban , vagy jőjön fojtó zsinórral !44 — Hussein 
egy pillanatig bámulva tekintő a’ deli hölgyet, ajaki 
reszketének , félig zárt szemiből vad dühösség pillo
gott ’s azután könnyű gúnnyal folytatá: ,,A’ halál
nak sok testvére van; legifjabbik a’ lassú kínhalál, 
ha tag, tag után enyészik ’s a’ kétségbe eső lélek 
szitkok közt hagyja-el undok hajlékát. E zen  halál 
jövend Benonira !44 — A’ borzasztó rajzolat megren
dítő Leilát ’s ő rebegé : „Tiéd vagyok, te rettene
tes! — de egy föltét alatt!44 — Orvendőleg viszon- 
zá Hussein: „Mondd-ki e’ föltételt; ha engedi be
csületem ’s ha van annyi hatalmam , én betöltőm 
azt.44 — „Becsületed’ nem érendi veszély — szála 
Leila hidegen — hatalmadra pedig alig lesz szük
ség; eskügyél-meg a’ koránra, hogy mielőtt tied 
volnék, szabad lesz férjemet még egyszer látnom, 
szabad lesz megcsókolnom!44 — Hussein nevetett.— 
„En nehezebbet sejték — monda — holnap reggel 
teljesülni fog kívánságod; addig is kérlek, légy vi
dám , hogy angyali szépséged ne hullassza virágit. 
Válassz tetszésed szerint az odaliskek közül magad- 
nok rabnékat.44 — ’S itt mosolygó, nyájas arcczal 
eltávozék.

Egy rettentő nap — hosszú mint Öröklőt — 
folyt-le a’ rab Leila ’s elhagyott férjére nézve. Az 
éj végre eljött és Benőni, barátját a’ földalatti haj
lékból fölvezeté, hogy társaságában fájdalminak eny
hültét keresse. De Ibrahimnak nem volt szeme ’s 
nem volt szava a’ szerencsétlen barát iránt. Szótlan 
ült ő vánkoson, szemei elhaló fényben csillogtak a’ 
lárnpavilág felé , homlokán többszer végig huzá te
nyerét, mintha egy börtönbe zárt vigasztaló gondo



latnak szándékoznék utat nyitni; majd ismét sötéten 
földre süllyesztő szemeit, két kezével gyermekileg 
simogató hosszú fejér szakáiét, ajaki néhanéha resz
kettek , mintha az imádságnak egy szent fohász-sza
va lebegne rajtok. Az ősz Jancsárt barátja’ házában 
— bármi kényelmes volt is itt lennie — mélyen 
nyomé a’ fogság’ érzelme, lelke zordon halál-álmak- 
ban tévelygett. Benőni a’ csüggedt lelkűt sokáig fáj
dalmasan nézé ’s azon gondolat dereng vala föl el
méjében, hogy ő csakugyan még is szerencsésb; mi
vel hitét ’s erejét az üldöző sors’ vészes zivatari és 
csapási közt is föntartá. O tehát mindenkép ügye- 
kezett az ősz férfit felvidámitni — ’s midőn semmi 
sikerét sem lété, a’ Szentiráshoz — a’ jámbor el- 
mélkedők’ e’ fenséges barátjához folyamodék. — ’S 
gúnyoló vakeset volt é , vagy pedig a’ mindenható
ság’ vigasztaló intése? — Benőni felnyitó a’ bibliát 
’s az első szavak, mellyeket olvasa, szent tüzet ’s 
benső bizodalmát folyasztának leikébe; ennek lángi- 
tól a’ legkisebb aggasztó kétség closzlék — ’s a’ 
jámbor hit, féniksz gyanánt támad vala fel hamvá
ból. O Jesaiah’ története’ tizenegyedik czikkjében a’ 
hatodik versnek e’ szavait olvasó : „Azért a’ farkas 
a’ báránnyal fog mulatni, a’ párduc/, nyugonni jám
bor gödölyék mellett, a’ szelíd kis borjú ’s a’ kö
lyök oroszlán és egyéb fenevadak együtt fognak le
gelni — ’s egy gyermek leend a’ nyájnak vezére.44 
E’ szavak a’ mennyei bizodalom tiszta napfényét 
áraszták leikébe ; ’s valamint ez — ihlett pillanatok
ban — paradicsomát képekre építi: úgy Benőni is 
láta gyermekit, Leiláját ’s magát — bárányok’ kel
lemes képiben a’ puszták’ ragadozó állati mellett —• 
és reményle sőt hitt egy még virágzó boldogabb 
jövendőt. — A’ szent könyv mellett ült még a’ jám
bor olvasó, midőn a’ hajnal szürkülni kezde.

M. J.
(Vege következik.)

A' GRÓF HERBERSTEIN-UJ.ÉSHÁZY HAGYOMÁNYOS 
INTÉZET.

Ezen hagyományos Intézet 12 kisasszony, t. i 
hat magyar és hat német számára van alapi'tva gr. 
Herberstein János Thaddé 's gr. Illésházy Julia hit
vesek által. Az intézet’ tagjai alapi'tványszerű megje
lenésükkor fekete selyem köntöst leplezett mellel 
’s karral, balmellöken pedig pipacsszin selyem sza- 
lagbokorrul függő diszjelt viselnek. A’ di'szjel egy 
mindkét oldalán aranyszegélyü, ’s ö t , fűzőid sugáru 
zoniánczos csillag, mellynek mindkét oldalabeli kiil- 
és belszéleit egy szinte aranyszegélyü ’s fejér zo- 
mánczu karika övedzi. A’ csillag homlokfele’ dombom 
közepén arany körzetű fejér mezőben a’ sz. Három
ság’ képe kisded miniatur-zománezozatban szemlélhető,

’s a’ fejérkarika arczoldalán fekete betűkkel e’ kor- 
irás: JOH. THAD. gr. HERBERSTEIN und JULIE 
gr. ILLÉSHÁZY als STIFTER. — A’ hátfél’ szinte 
dombom közepén az előbbihez hasonló arany szegetű 
fejér körtérben az egymás mellett álló Herberstein’ 
és Illésházy czi'merek heraldikai színeik ’s képeikkel 
’s a’ felettök lebegő grófi koronával szinte miniatűr 
zománezozatban; a’ fejér karika’ hátoldalán pedig 
szinte fekete betűkkel: der TUGEND u. MITTEL
LOSIGKEIT den 2Sten MAY 1806. — Tagjainak 
tiszteiket leghívebben előtünteti azon kinevezési 
n y o m t a t o t t  oklevél, mellyet a’ pozsonyi nemes 
káptalan szokott az illető félnek önnön társas-egy
házi pecsété alatt hitelesen kiadni a’ nagyprépost’ alá
írásával. Ezen oklevélbe az alapítólevélnek e’ kö
telességeket előterjesztő czikkelye is be van iktat
va , mellyet szorul szóra ide iktatunk ismertetésül: 
„Wir Probst und Capitel der Pressburger Collegiat- 
Kirche zum H. Martin , als vom Allerhöchsten Orte 
bestellte Administration der Graf Herberstein-Illés- 
házysehen Damen-Stiftung, beurkunden durch gegen
wärtiges Decret: dass Fräulein N.N. von Sr. Exc. 
dem Hochgebornen Grafen N.N. Illésházy als Aelte- 
sten der Graf Illésházyschen Familie, unter den ddto
...... als ............  der Graf Herberstein-Illésházyschen
Damen-Stiftung, ernannt, und von der hochlöbl. kö- 
nigl. ungarischen Statthalterei als Ober-Administra
tion unter den ddto ...... bestätiget, den jährlichen
Stiftungs-Gehalt von .....  fl. von dem Tage der Be
nennung, jedoch nach Vorschrift des 13. §, der Sta
tuten mit einer halbjährigen Carenz , halbjährig im
mer mit Ende der Monathe Juni und December, ge
gen eigenhändige Quittung und Beibringung der durch 
die betreffenden geistlichen und weltlichen Gerichts
barkeiten über ihren ledigen Stand, moralisch gute 
Aufführung und Armuth ausgestellten Zeugnisse, von 
der Stiftungs-Administration zu Pressburg auf eigene 
Kosten zu erheben habe; zugleich aber auch hiermit 
verbindlich gemacht werde, alle Pflichten der Stift - 
Fräulein genau zu erfüllen, als welche in dem 16. §. 
der Statuten mit eigenen Worten des Stifters auf 
folgende Art ausgedrückt werden: „„Diese Stift - 
Fräulein müssen nach der Anordnung des Erblassers 
von ausgezeichneter , auferbaulicher , tugendhafter , 
eingezogener Aufführung und besten Lebenswandel 
sevn; auch sich stets, so lange sie diese Stiftung 
gemessen, unter Verlust derselben, also betragen; 
sie dürfen keine üble Wirthinnen noch Spielerinnen 
seyn, höchstens ein Kammerspiel um den geringsten 
Werth spielen; täglich , wo es immer thunlich i st , 
eine heilige Messe hören, und an Sonn- und Feier
tagen nach Möglichkeit dem nachmittägigen heiligen
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Segen beiwohnen; sie dürfen keinen blossen Hals 
noch Arm tragen, sich auch sonst keines unsittlichen 
Anzuges bedienen, sondern stets sittsam , und ein
fach , doch rein , und immer schwarz gekleidet sich 
zeigen , keine Haare färben, nicht mit geschorenen 
Köpfen , noch fliegenden Haaren, oder anderen der
gleichen närrischen auffallenden Kopf- oder Leibputz 
erscheinen, gar keinen Schmuck, Perlen, Federn, 
Blumen, Hüte und dergleichen auffallende Sachen 
tragen ; auch dürfen sich die Stift-Fräulein zu keinen 
Komödienspielen und Maskeraden gebrauchen lassen, 
sich weder weiss , noch roth oder sonst anstreichen; 
auch sind die Stift-Fräulein gehalten, die in dem 
vorgeschriebenen Buche enthaltenen Gebethe zu ver
richten , alle Freitage , als am Sterbetage des Erb
lassers Gemahlin, und auch an seinem Sterbtage 
eine heilige Messe für die Abgestorbenen zu hören; 
am Sterbtage der Gemahlin des Erblassers am 21. 
April, so auch an seinem Sterbtage den 28. Mai eine 
heilige Messe lesen zu lassen, derselben in Frauen
kleidern beizu wohnen, und unter die Armen 2 fl. 
an Almosen zu vertheilen, und sowohl an diesen 
Tagen, als auch alle drei Monathe zu beichten und 
zu communiciren ; das vorgeschriebene Ordenszeichen 
auf der linken Brust immer sichtbar zu tragen, sich 
allemal als gräflich Herberstein-IIlésházysche Stift- 
Fräulein zu unterzeichnen; sowohl der Ober- als Un
ter-Administration Folge zu leisten, und sich gegen 
die Familien-Aeltesten ehrerbiethig zu bezeugen. 
Yon der Erfüllung dieser Obliegenheiten kann Nie
mand die Stift-Fräulein entheben.1444 — Wird hier
mit zur Kenntniss und genauen Beobachtung ansge-
fertigt. Pressburg ..................  Praepositus et Capitu-
lum Posoniense.44 Mi sz. Márton pozsonyi társas-egy
házának prépostja és káptalana, mint a’ gróf Her- 
berstein-Illésházy hagyományos intézetének Legfel
sőbb helyről rendelt igazgatása tanúsítjuk c’ jelen 
oklevéllel, hogy N.NT. kisasszony nagymélt.lllésházy
N.N. grófiul, mint az lllésházy grófház legidősbjétől 
ez ’s ez évnek és ez ’s ez napján gróf Herberstein-Iilés- 
házy hagyományos intézete’ tagjává neveztetvén ’s a’ 
nagymélt. m. k. Helytartó-tanácstól, mint annak 
főigazgatójától ez ’s ez évnek ez ’s ez napján megerő- 
sítetvén, az évenkénti hagyományi ennyi ’s ennyi frbul 
álló fizetést kineveztetése napjától, mindazáltal a’ ren
deletek 13. §. szabálya szerint az első félesztendei gyá- 
moldij’ levonatása mellett, félévenként mindenkor 
junius és decemb. végén , saját keze-irta nyugtat- 
vány ’s az illető egyházi ’s világi törvényhatóságok- 
tul hozzá csatlandó — ’s az intézeti tag hajadonságá-

rul, erkölcsi jóviseletéről és szegénységéről szóló 
bizonyságlevél mellett a’ hagyomány igazgatásától 
Pozsonyban saját költségein fölveheti; egyszersmind 
azonban köteleztetik a’ hagyományos kisasszonyok’ 
minden tiszteit pontosan teljesíteni, inellyek a’ ren
deletek 16ik §ban az alapitó’ tulajdon szavaival igy 
fejeztetnek ki: „Ez intézetbeli kisasszonyoknak a’ 
hagyomány-szerző’ kivánata szerint jeles, példás, 
erényes, elvonult viseletnek ’s legjobb erkölcsisé- 
giieknek kell lenniök , ’s mindenkor illy szeplőtele
nül kell magokat viselniük, valamig ez intézet’ része
sei , abbéli kizáratás föltétele alatt; nem szabad to
vábbá rósz gazdasszonyoknak vagy játékosoknak len
niök ’s legfeljebb is a’ legcsekélyebb pénzbe kerülő 
játékot játszhatják; — mindennap, hacsak lehetsé
ges, szent misét hallgassanak, ünnep és vasárnap te
hetségük szerint a’ délutáni áldáson megjelenjenek, 
meztelen nyakkal ’s karral ne járjanak, vagy más 
szerénytelen ruhát ne öltsenek. hanem mindenha 
szerényen’s egyszerűn de tisztán ’s mindenkor fekete 
köntösben jelenjenck-meg; hajókat ne fessék, se 
nyírt fejjel se lebegő fürtökkel, vagy más illy bohó 
és szembetűnő fej- és test-piperében ne mutatkozza
nak, semmi ékszert, gyöngyöt, tollat, virágot, ka
lapot ’s e’féle szembeötlő portékát ne \iscljenck; ti-, 
los továbbá az intézeti tagoknak víg vagy álorczás' 
játékokban szerepeskedniök, magokat fejérre, vörösre 
vagy máskép 'festeniük ; kötelesek tovább az elejék
be tűzött könyvben foglalt imádságokat elvégezni, 
minden pénteken, mint a’ hagyomány-szerző’ hi tv eső
nek ’s magának az alapitónak elhunyta napján egy 
szent misét a’ halottakért hallgatni , april. 21 kén 
mint a’ hagyomány-szerző hitvese’ halála napján, 
mint szinte az alapitóén is május 28kán egy szent 
misét mondatni, arra gyászruhában megjelenni ’s a’ 
szegények közt 2 fr. alamizsnát kiosztogalni ’s va
lamint e’ napokon úgy szinte minden három hónap
ban gyónni ’s áldozni, az intézet’ jelét bal mellén 
mindenkor láthatóan viselni, magát mindenkor gróf 
Herberstein-Illésházy hagyományos intézete’ kisasszo- 
nyaképen aláírni. az intézet mind fő-, mind alkor- 
mányának engedelmeskedni ’s a’ nemzetség’ idősbje 
iránt mindenkor tisztelettel viseltetni. E’ kötelessé
gek’ teljesítésétől senki sem oldhatja-föl az intézet’ 
tagjait.44 A’ mi is ezennel tudomásul és szoros meg
tartásul kiadatik. Pozsony ..................  A’ prépost és
pozsonyi káptalan. — Most még csak ennyit tudhat
tunk meg teljes hitelességgel ez Intézetről. Az alapí
tólevél’ eredetije a’ pozsonyi társas-egyház mint gond
viselő v. n.mélt. lllésházy István’ gr. levéltárában 
találtatik.

R E J T E T T S Z Ó .
Áll az egész, bár nézzd Erdélynek városi közt, meg 
Négy tagból; két tagja gyümölcs’ neme, mellynek utolsó* 
Késze jelenkor. Két végső taga teszi kocsidnak 
Fő részét. Ennek két rég betűjével azonban 
A’ fát, hogyha akarja az ember, részre hasítja.

II o r  os M ih á ly .  iV. K ó r  ölön.

A’ Ildik számbeli rejtettszó: To r ma .

zy.  —Szerkeszti H e l m e c Nyomtatja L ä n d e r e r .
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FÜZÉR A’ MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYBÓL.
(Folytatás.)'

Sokszor mondották már, — de meg sem elég
szer , mert sokan meg sem hiszik , — hogy egy or
szág’ míís'/orgalmi virágzását semmi sem: hátráltatja 
annyira, mint a’ birtok’ bátortalan léte. Nézzük csak 
például az úgy nevezett bírói '  z á l o g o k a t ^  A’ hi
telező , ki pénzét vissza nem kaphatja, kénytelen 
adósának fekvő jószágát bírói foglalásképen átvenni. 
Természetes , hogy rósz állapotban veszi által, mert 
a’ ki nem képes adósságit űzetni, nem is igen ké
pes jószágit jó karban tartani. Az uj birtokosnak 
volna akaratja, volna tehetsége is , birtokát javítói: 
úgy de attól fél, hogy majd holnap, holnap után, 
egy esztendő múlva ’s a’ t. a’ tulajdonos vagy ma
ja , vagy annak század íznyi atyafija elszedi tőle ’s 
még javításának igaz árát sem téríti-meg; azért in
kább abban hagyja ’s azzal vigasztalja magát, hogy 
olcsó áron van exequálva , ’s így a’ törvényes ka
matot akármint csakugyan behozza.

Ezen rendszerből szükségképen két rósz követ
kezésnek kell származnia. Az első az: hogy a’ pén
zes emberek nem igen hajlandók a’ jószágosoknak 
pénzt kölcsön adni, vagy ha adnak is, csupán nagy 
kamatra adják; mert félnek, hogy kész pénzükért 
majd pusztult jószágot kapnak , mellynek se magok 
hasznát nem vehetik, se pedig azt másnak el nem 
adhatják , minthogy olly bátortalan birtoknak vevője 
nem egy könnyen akad. A’ második következés pe
dig az : hogy ha csakugyan kénytelenek voltak jó
szágot bírói zálogképen általvenni, parlagon hagyják 
azt, félvén a’ javítások’ elvesztésétől, a’ mi a’ nem
zet gazdagsága’ tekintetéből mindig szembetűnő kár.

Közép utat kell tehát választani ’s ezt a’ szabad 
királyi városok már régen feltalálták abban, hogy ott 
ar birói zálog csak egy esztendő alatt visszaváltható, 
esztendő múlva pedig örökséggé válik. Ha ezt a’ 
nemesi jószágokra nézve is megállapítani az aristo- 
kratiai elv nem engedi, legalább azt tehetnők, hogy 
ha a’ tulajdonos vagy annak atyafijai esztendő alatt 
vissza nem váltják a’ birói zálogot, legottan és ipso 
facto úgy nézessék, mintha a’ törvényes 32 esztendő 
ie volna kötve, egyszersmind a’ szabad építés meg
engedve ; úgy hogy ezentúl csak 32 esztendő múlva 
's akkor is minden javítások’ illő és i g a z  áru meg
térítésével váltathassék vissza. — Mondám feljebb, 
nogy a’ zálogos (pignoratarius) nem kapja-meg javí

tásinak igaz árát ’s ezt íme így mutatom meg. A’ 
46 lap. 12 decis. szerint az, a’ mi a’ jószágban meg
terem, p. o. fa , az épületek’ becs-árából lerovatik, 
’s a’ zálogosnak meg nem téríttetik. Ámde aTfa,  
feltéve különben azt, hogy a’ zálogos az erdőt el 
nem pusztította, hanem csak az erdőszetí szabályok 
szerint használta, a-’ zálogos’ tulajdona volt szintúgy 
mint a’ gabona, mellyet a’ zálog-esztendők alatt ara
tott, mert a’ szabályosan vágott fa szintúgy aT jó
szág’ jövedelméhez tartozik, mint a’ gabona, ar jö
vedelem pedig a’ zálogosé. Ezt tehát, ha építésre 
nem fordítá, eladhatta volna, ’s a’ pénzt — min 
senki sem kételkedik, — mint valóságos tulajdonát 
magának megtarthatta. Ha pedig azt, a’ mi övé volt 
’s a’ mit szabadon el is adhatott volna, épületre for
dította ’s ezen épületet most a’ tulajdonos visszave
szi , nem de igazságos é , hogy aT fát is megfizesse? 
— Továbbá: A’ 14S lap. 53 decis. szerint, az épü
letek nem becsültetnek annyira , a’ mennyibe kerül
tek , hanem csak annyira, a’ mennyit érnek. Ez jól 
van ott, hol a’ zálogos már több évig hasznát vette 
az épületeknek, és az által már el is koptatta azo
kat; de nem jól van ott, hol a’ zálogos csak ma 
készített el egy épületet ’s holnap már elszedik tőle, 
a’ mi kiváltképen a’ birói zálognál igen is könnyen 
megtörténhetik. Ezen esetben a’ zálogos nyilván meg
károsodik, ha annyit nem kap vissza, a’ mennyit va
lóban költött. — Végre a’ 116 lap. 25 decis. még 
azt is mondja, hogy ha az elzálogosítás’ idejében a’ 
jószág szükséges és hasznos épületekkel már el volt 
látva ’s újaknak építésére engedelein nem adatott, 
akkor az uj épületek’ ára meg nem téríttetik, hanem 
a’ zálogos elviheti azokat , hahogy ezt a’ tulajdonos 
kára nélkül teheti. E’ szerint hát p. o. egy régi rósz 
szerkezetű pályinkaház’ helyébe a’ zálogos újat aa 
uj Chemia’ felfüdözései szerint nem építhet a’ nél
kül , hogy a’ zálogkiváltáskor annak árát el ne ve
szítse. Milly gát ez minden hasznos változtatásra ’s 
még csudálkozunk rajta, hogy magyar uradalmink 
nem olly virágzók, mint az Angolok vagy pedig Né
metekéi ? — Fabriczy Sámuel.

A’ Z S I D Ó - C S A L Á D ,
VAGY A’ JANCSÁaOlC’ ET/rÖaLESZTiETÉSE.

(Vége.)
Más gondolatoknál lepé-meg a’ viradó nap Hua- 

seint, a’ munkás nagyvezért. Kosz hirek érkeztek. 
A’ Mainottok, e’ vitéz spártai utók Móreában, Ibra-
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him’ dühös rohanó seregét az Armiro melletti hegyek
ről visszaverek. Távúiról a* Görögöknek nemcsak 
egy reménysugár kezde csillámlanu A’ brittek már- 
már hajiadók voltak megengedni, hogy a’ jóniai 
szigeteken is Panas ’s Omarphopules alatt egy hadi
csapat létesüljön. Francziaország kész segéd-erővel 
közelíte ’s a’ németek hősbuzgón siettek hitrokonik’ 
védletére. Hussein mindezt megtudta szertebolygó 
vizsga kémei által. Uj ezredeknek kelle megindulni, 
mihez újra sok pénz kivántaték. Ez volt azon pilla
nat, melly Benonit viszont Husseinnek emlékezetébe 
juttatá ’s ő három vitéznek parancsot ada: hozzák 
Benonit a’ pénzváltót a’ vezéri lakba. A’ pillanat’ 
röptében feledé Hussein, a’ zordon harc/.fiaknak 
meghagyni, hogy a’ fogollyal kiméivé bánjanak.

Erőszakos ütések a’ házajtón felriaszták Beno
nit szelid álmaiból. O Ibrahimot hangos kiáltással 
nógatá, szökjék egy mellékterembe, de ez nem vá
laszolt; Benőni hozzá sietett, fölemeld az ősznek fe
jét ’s ismétli vala kérését. Ibrahim mozdulat nélkül 
mereszté reá bágyadt szemeit ’s tompa hangon szá
la : „Meg kell halnom, a’ sors úgy akarja!4'* Benőni 
ismeré a’ török’ makacsságát, ha valamelly előíté
let , inellyet ő hittörvénynek tekint, akaratját hatá
rozza , ő áltkarolá az agg férfit ’s a’ mellékterembe 
akará vinni, ’s itt magát hirtelen vállon kapatni ér- 
zé ’s egy dühös topsehi, zordon hangon veszteg-ál- 
lást parancsol. Félemülten fekteté barátját Benőni 
egy ottomanra ’s kérdé a’ harczfiaktól, mit akar
nak ? A’ nélkül hogy válaszra méltatnák, kérdé őt 
a’ topsehik’ egyike: „Szólj rühes eb, miért nem nyi
tói ajtót, midőn mi kopogtatónk?44 „Mert, — vi- 
szonzá Benőni nyugton’s hidegen — épen beteg ba
rátomat akaróm ágyba vinni!44 — „Beteg baráto
dat? — gunyolódék a’ topsehi, — hah! mi ismer
jük e’ barátot; ’s tudod é, mi jutalmat nyer, ki Jan- 
csárt rejteg et?44 — „Tudom!44 feleié Benőni méltó
sággal. ,,’S azért akaród kétség kívül e’ „beteg ba
rátot44 a’ topsehik e lő l, bátorságba helyezni ?44 — 
„Jól mondod !44 lön a’ büszke válasz. A’ topsehinak 
epéje felforrt, fogait csikorilá ’s gúnykaczajjal dör- 
g é : „Fel zsidó! az atmeidan száraz, véred fogja azt 
ma megáztatni; azután majd e’ vénre kerül a’ sor, 
kinek a’ félelem már most is gégéjét huzza-össze, és 
szólni sem mer.44 Ibrahim’ agg, összezsugorult ter
mete itt rögtön kevélyen magasodék-fel, szemei, 
csak imént olly bágyadtak, most szikrákat löveltek, 
ajkait dühösség reszketteté ’s a’ topsehihoz közelítve 
illy szavakat dörget: „Kutyaszülött! meztelen állu 
fattyú t e ! Allah’ mennyköve zúzzon össze, hogy 
ősz embert mersz gúnyolni, ki legalább is negyven

csataban nézett bátran- -a-’ halálnak szemébe ’s most 
sírja’ szélén hóhéridlól sem reszket!44 A’ topsehi dü
hösen kapá-meg itt az őszt hosszú szakálánál ’s föld
hez rántó. Mindent feledve ’s haragtól láncolva ra-o o
gada-el az erős Benőni egyik közelben álló topsehi
nak fegyverét, ki e’ lázi tó jelenésen szemeit legelte- 
té ’s azon topsehit, ki az ősz bajnokot a’ földön hur- 
czolá, szuronnyal döfé keresztül, hogy ez bődíilve 
omlott-össze; azután a’ másik fegyverest rohaná- 
m eg, s ezt is rövid harc/, után földhez terítő; a’ 
harmadik fegyvertelen topsehi az alatt elillant. —  
Ekkor a' vértől párolgó fegyvert egy bajnok’ hideg 
nyugalmával a' terem’ egyik szögébe támasztó ’s a’ 
nyögő Jancsárt fölemelvén a’ mellékszobában egy 
nyugágyra fekteté, hol őt megmosván , szeszes ital
lal élesztgető. —

A' lefegyverzett topsehi sietve tért a’ vezér pa
lotájába vissza. Ez nem kévéssé bámult, midőn a’ 
katonát fegyver nélkül, lelkendezve ’s a’ félelem’ 
vonaljaival előrohanni látó, ki a’ történtről alig vala 
képes, félig érthető jelentést tenni. Hussein gyanító 
mi történt, ’s a’ híradót legirtóztatóbb büntetés’ ne
mével fenyegeté , ha valamit a’ dolog’ történetéről 
eltitkoland. „Gyáva ebek t i ! — zúdula-fel Hussein 
a’ tudósítás’ hallására ; — ki mondó néktek, hogy 
illetlenséget kövessetek-el ? ti csak parancsom’ tar
tozótok teljesítni. Allahnak átka reátok, kik az öreg
séget így becsültétek! A’ bátor zsidó úgy cselekvők, 
mint férfihoz illett! — Vessétek e’ fattyut börtön
be ! — kiálta itt néhány dzsebadzsihez fordulva, kik 
távolban parancsait várók, — őrizzétek őt j ó l ! — 
Milly férfi ez a' Benőni! — szóla most önmagához. 
— O tudta, mi jutalmát veendi tettének, ’s a’ szent 
vendégjognak bátran mindent feláldoza ’s hit-ellen- 
ségeért áldozá-fel! — Valóban nagy férfi!44 Nyolcz 
dzsebadzsi indult-e! Benonit ’s a’ Jancsárt a’ palotába 
hozni ’s a* megöletett topsehikat eltemetni. Ibrahim’ 
számára egy zsöllyeszéket vivőnek magokkal; Hus
sein a’ harezfiaknak e’ két barát iránt legszelídebb 
bánást parancsola. Feszült figyelemmel váró a’ vezér 
az érkezőket. —

A’ foglyok belépőnek: Benőni bátor ’s büszke 
öntartással, Ibrahim két vitéztől támogatva. Hussein 
az utolsóra részvevőleg tekinte ’s inte neki, hogy 
egy ottomanra üljön-lc. De hirtelen elkomorulva ’s 
szilaj haragtiizzel fordult a' pénzváltóhoz mondván: 
„Te esküdet megszegted!44 — „Ki merészel engem 
e‘ hazugsággal gyalázni?44 válaszola Benőni halni- 
vágyóíag. — „Te gyáván megszöktél, midőn hivat
talak; Abdallah az én npródom bizonyítja ezt!44 vi- 
szonzá a’ vezér. Benőni mosolyga. „Azon fattyut ér
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ted-é, ki a’ pénzt hozta-el? O szép nőmre me
resztő szemeit, ’s ezért kevéssé megráztam ; a’ fat
tyú hazudott, ő elbújt Jussnífal, midőn a’ lövés esett 
’s így szabadult-meg, míg engem hozzád siettemben 
a’ Jancsárok puskaagyakkal földhez sujtának; itt Ib
rahim énjein megmentvén ’s általam viszont ő men- 
tetvén-meg, neki köszönöm csak felgyógyulásom!“ 
— „Ibrahim hatalmas orvos lehet, — gunyolódék 
Hussein, — mivel olly hamar adá-vissza erődet, ’s 
oily hatalmas erőt, hogy két topsehit ütél agyon ’s 
a’ harmadikat fegyverétől fosztád-meg!“ — „Harag 
kapott-el, — monda Benőni — a’ semmirekellők 
gáládul bántak ősz barátommal ’s én azt tevém, mit 
nem hagyhatók ’s mit te is fönséges vezér! hasonló 
esetben cselekednél, midőn a’ legszentebb forog-fen, 
mit az én ’s tenhited parancsol!“ Hussein e’ szavak 
által részint büszkülvén , részint megzavarodván, a’ 
dologtól eltérőleg viszonza: ,,’S isméred tetted’ kö
vetkezését?“ — „Ismérem!“ felele Benőni. „Csak 
e g y  mentő-szer van még Benőni, — szóla Hussein 
szelíden, — ’s óhajtanám, hogy e’ mentő-szert meg 
ne vessd, mivel becsüllek téged ’s becsülöm bátor
ságod’; isméred e’ mentő-szert ?“ — „Ismerem , és 
megvetem !“ viszonza Benőni büszkén, ’s szeme szik
rázik vala. Hussein inte. Harczfiak léptek itt be, előt
tük a’ hóhér, kezében a’ kárhozatos zsinór. Benőni 
csöndes arcczal tekinte a’ fojtogatónak elibe, képé
nek egyetlen vonása sem árula-el félelmet, hanem 
inkább méltóság sugárzók azon. ,,E’ zsidó— a’ te mar
talékod“ monda Hussein , Benonira mutatva. A’ hó
hér közelíte. Benőni felszólámlék: „Allj-meg vezér, 
ne tagadd-meg egyetlen kérésem’! Nem éltemért es- 
deklem előtted. Nőmet tőlem elrablók ’s ha nem csa
latkozom , te tartod őt fogva ; légy kegyelmes, en
gedd , hogy szoríthassam utószor kezét, azon ke
zet , melly eddig ösvényim’ rózsákkal hintó ; engedd, 
hogy utolsó csókot nyomhassak ajakira, mellyekről 
nekem csak szerelem’ édes szózati hangzónak.“ Meg- 
illetődve fordító-el arczát Hussein ’s végre nyers 
hangon szóla: „Megadom e' kegyelmet, de végezzd 
szaporán !“ — A’ vitézek itt a’ hóhérral eltávozának 
’s egy éltes rabné bevezeté Leilát. Benőni’ szemei 
tíindöklének a’ kedves hölgy’ látására, ki halvány 
arcczal ’s reszketve lépett elibe. Benőni megragadá 
kezét, szív-öröme nagyobb volt, mintsem hogy em
beri nyelv azt igazán fösthesse; ő bensőleg ’s kér
dezve tekinté ő t , ’s Leila’ szemei angyalszelíden 
gént intőnek. Benőni ekkor szivéhez szorító ő t— ’s 

rögtön egy gyilok merült a’ fölségcs asszony’ szűz 
mellébe, ’s aztán szintolly gyorsan önmagáéba, de 
nem olly hirtelen, hogy azt a’ jelenvolt Hussein

észre ne vette volna. Erős kézzel rántá-vissza a* 
vezér Benoninak tőrrel fegyverzett jobbját ’s vele 
addig kiizde, míg e’ zajra a’ vitézek előtermének 
’s a’ szerencsétlen Benonit erősen tárták.

Hussein’ orvosai megjelentek, rabnék a’ halálra 
gyengült Leilát az asszonyi terembe hozók, hová őt 
egy orvos követé , egy másik pedig Benőni’ sebét 
vizsgáló ’s azt nem veszedelmesnek mondotta. — 
E’ hírre Benőni iszonyú fájdalmában szinte megbó
dult, a’ kötést sebéről több ízben letépte ’s a’ vi
tézeknek , kik őt nyugtatni akarók, addig szegült 
ellen, míg a’ vérfolyásból eredt bágyadtság miatt 
földre omlott; ’s ímígy sebe újra bekötteték. Lebi- 
lincsezve , tompa kétségbeesésben váró ő a’ jövőnek 
borzalmait. — — Hussein, ki előtt ezen eset vá
ratlan jelenés vo lt, azalatt az asszonyi teremben, a’ 
franki orvos mellett álla, ki Leila’ sebét vizsgáló. 
Aggódva csfiggött a’ vezér’ szeme az orvosnak ar- 
czán ’s ím ez most egyszerre felkiált: „Istennek há
la ! ő nem hal-meg, a’ tőr-szurás csak oldalcsontját 
éré!“ Itta ’ sebre tudós ügyességgel illesztő a’ kö
tést ’s a’ beteg’ számára nyugalmat kért. Háladólag 
tekinte Hussein az égre-fel ’s visszasiete Benonihoz, 
ki őt egy tekintetre sem méltató ’s váltig komoran 
meresztő szemeit földre. „Mint van a’ beteg?“ — 
kérdő Hussein az orvostól, ki Benonit ápoló. ,.A’ seb. 
— jelenté ez , — nem veszélyes ugyan , de annál 
veszélyesb a’ szenvedőnek lelki állapotja.“ — „Di- 
csőség Allahnak ! — felkiálta a’ vezér örömittasan — 
arra is találkozhatik orvosszer!“ O itt néhány szót 
súgott Leila’ orvosának ’s midőn ez fejét igenzőleg 
hajtó, a’ lebelincselt Benonihoz fordult: „Térj ma
gadhoz barátom, — szóla olly szelíd ’s lágy hangon, 
mint csak emberi hatalmában volt; — szép, derült 
jövendő mosolyg neked !“ Benőni a’ szólót megvetés’ 
pillanatival néző, mondván: „Nemde vezér, te él
temnek akarsz kegyelmezni? Valóban török! te tu
dod, mi keserűbb magánál a’ kínhalálnál is ; köszö
nöm neked! A’ gyilkos’ élete százszoros Öngyilkolás!“ 
ezzel elfordult. — Hussein szelíden szólamint előbb: 
„Allah meggátoló a’ gyilkosságot; Leila él ’s nem 
sokára felgyógyulandó4 — Benőni a’ vezért merőn 
tekinté; egy megnevezhetlen örömtől minden vére 
arczára lövelt. „Oh, ne csalj-meg Hussein !“ kiálta 
örömmel, de kétkedve. „O é l , — szólt újólag a’ 
vezér — él s z űz e n  ’s i l l  et  és  n é l k ü l ,  esküszöm 
a’ nagy prófétára!“ — Benőni büszke mosollyal ’g 
bizodalomteljesen viszonza: „Leila csak így élhete’s 
csak így élhet; vagy azt gondolod, kezemtől a’ ha
lálos döfés őt készületlen leié ?“ Hussein , ki csak 
most látta-ált szándékát Leila’ kívánaténak, hogy
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férjet még egyszer láthassa ’s csókolhassa , mielőtt 
egészen övé leendne, hosszas ’s néma tűnődésbe me
rült, míg végre lelkének legmélyebb fenekéről egy 
szép mosoly arczára lebbent ’s Benonihoz közellép
vén , való megilletődéssel szála: „Allahra mondom, 
soha sem láték fölségesebb párt, soha életre ’s bol
dogságra méltóbbat! En szerencséteket kívánom ; ma
radjatok , míg egészen felgyógyultok , palotámban ’s 
aztán, ha különben legforróbb ohajtástokat kitalá
lom , utazzatok Németországba gyermekitekhez; Ib
rahim titeket kisérni fog!“ — Benőni a’ jószivii ve
zérnek kezét indult megragadni, de bilincsei őt aka
dályozók. Hussein önmaga feloldó azokat ’s moso
lyogva kérdező: „Nemde Benőni! most már sebed
ről nem téped-le a’ kötést?“ — Benőni könnyek 
közt hajtá-le fejét. Hussein őt az asszonyi terembe 
vezető , hol a’ boldogot Lcilával ’s ennek orvosával 
együtt hagyó. —

E’ történetek után mintegy három hónap múlva 
majnai Frankfurtban Maggenadom’ büszke palotájá
ban minden mozgásba jőve. O , ki asztalánál hercze- 
ireket tisztelt ’s vendégjésiben több mint herczegi 
fényt űzött, egy ünnepet rendele — pompást ’s fen
ségest, mintha egy királyt lenne magához várandó; 
"s midőn valaki eziránt megjegyzést tenne , viszonza: 
„Ön nem csalatkozik, én egy barátot ’s barátnőt, 
— mindkettő hit’ bajnoka — szenvedett súlyos csa
pások után készülök elfogadni ’s őket karjai közé 
vezetni magzatiknak. kiket hogy ez életben viszonlás- 
sanak, többé nem bíztatott remény- Ez fejdelmi öröm 
mind reám ’s mind reájok nézve !“ — ’S nem soká
ra hallatszanak az ifjú Stambuliak’ örömkiáltásai 
„atyám!“ anyám!“ ’s Benőni Maggenadom’ karjai 
közé borult, Leila pedig a’ ncmesszivii frankfurti 
asszony’ keblére. A’ jelen’ boldogságában imígy a’ 
múltnak rémképei letűntek. Mucink Jchief.

HALLEY* ÜSTÖKÖS-CSILLAGA.

B o g u s l a w s k i  professor, ki a’ legközelebb 
megjelenendő, hires halleyi üstökös-csillagot különös 
ügyeimének tárgyául vevő, róla Boroszlóban (Bres
lau) a’ természet vizsgálók’ utolsó gyűlésében egy 
értekezést olvasott-fel, mellyből a’ Th. Z. után e’ 
következő helyeket közöljük: „Ezen ü s t ö k ö s  
I835ben augustus’ vége felé a’ keleti égen, a’ bika’ 
csillagképében fog megjelenni, de még igen erőtlen 
fényben : mert ekkor a’ földtől még legalább is 40 
millió német mérföld választja. Mivel mozgásának 
iránya eleinte közel tart a’ földhez, tehát helyzetét 
az égen September*“közepéig csak kevéssé, ellenben

fény-növekedtét igen gyorsan fogja változtatni. Sept. 
13kán 20 millió mérföldre közeledik hozzánk ’s mos
tantól fogva mindinkább kifejleszti majd fölséges üs
töket ; mozgása sebesebb lesz ’s mindig korábban 
fog feltűnni. September" végső felében az i k r e k b e  
lép ’s már oct. elsőjén, midőn t. i. csak 6 millió 
mérföldre áll földünkhez, eléri a’ nagy medve’ első
lábait, hol többé le nem nyugszik. Ez időtájon fénye 
és nagysága legkitűnőbb lesz. Oct. Okán a’ földhez 
legközelebb áll s csupán 3* millió mérföld választand- 
ja. Az ő gyönyörű, felséges üstöké most a’ Bereni- 
cze’ hajfürtjétől egészen a’ nagy medve’ főcsillagiig 
fog nyúlni. Feje estve 9 órakor letűnik, ellenben a’ 
belső látszékony üstök az éjszaki égen egész éjsza
kán ált vándorol , míg végre ez iistüköscsillag’ feje 
a’ hajnálbiborban újra feltűnik. Mostantól fogva min
dig közelebb jő a’ naphoz, estve mindig korábban 
nyugszik-le, egyszersmind a’ földtől mindig messzebb 
vonul. 1836 év’ elején, midőn ismét 40 millió mér
földre álland a’ földtől, kibontakozik a’ napsugáriból 
“s viszont láthatóvá lesz. Most másodszor közeledik 
a’ földhez, mellvtől 1836 martz. lsőjén csupán 25 
millió mérföld fogja választani, ’s mi meglátjuk azt 
a’ reggeli órákban a* holló és serleg’ csillagképiben.. 
Ekkor a’ föld és naptól, mindig távolabb vonul ’s csak 
1912ben, vagyis 76 év múlva fog ismét földünknek 
mutatkozni.

M A G Y A R  K Á K .
„Az asszony’ férje nagy zseni“ — szól egy al

kalommal V** ur S* asszonysághoz. Kevéssel ezután 
az Asszonyság férjével összezördülvén igy kiálta: 
„Teillyen amollyan! — jól mondta V** ur is, hogy 
te nagy zseni vagy.“ Száki ól F.....

Megszólítám minap e g y , természeti históriából 
felelő tanítványomat, mondaná-ineg, hogy híják az 
oroszlánt latinul — F e l i s  l e o  helyett „f ü 1 e s 1 ó“ 
lón a’ felelet- - t—

R E J T E T T S Z Ó ;
1. 2 3 4 5 - 0 7 8 9  Legfőbb művész* alkotmánya;

5 6 7  Van tudósnak agyában.
4 5 0 7 Tornyon ’s házakon fejérlik,

4 2 3 5 0 7 Nem retteg a’ csatában.
I 2 4 8 9 5 6 Végső tisztelet e* földön —

1 5  3 Rajta hegynek nincs helye,
3 5 1 Itt füvet, sarját kaszálhatsz.

5 3 Ben foly élted’ csermelye. —
3 5 4 Balga elmék’ agy-csudája;

6 7 8 3 2 I S 9 Ritka bár , de drága kincs.
0 7 8 4 Csillag, — éjt. szül alkothatja —

3 2 4 8 1 2 Egy barlangnál mása nincs.
X u g y  I ü r í t u y h u l l g a l  ó.

A’ 12dik számbeli rejtettszó: A l m a k e r é k .  *

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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K Ő I .  T É S Z E  T.
az Á r, i) o z ó.

Bephénnyel koszorús lantját, szép fiirtil Apollon!
’S e’ sorokat, fejlő rózsavirággal együtt 

Te'szi-le a’ Dalnok szelíd oltárodra ’s töményt gyújt ;
Megnyugtatva tekint áldozatára ’s feléd.

Oltárodra teve, valamit csak nyújt vala sorsa:
Bármi csekély legyen az, vedd te kegyelve, könyörg. —

A’ V A L Ó D I  H A Z A V  I.

Éj vala honja felett; ’s Ő mint magas aetheri szellem 
Szállá, elűzni az éjt ’s fényre derítői honát.

Nem lehet Ő boldog, míg boldog nem leszen a’ hon,
A’ forrón szeretett, meljynek óhajtja díszét.

Éji sötétségben kik századok óta merengtek,
Állnak ntába: de Ő bizton előre halad.

És halad és tör utat — ’s honját szebb fényre deríti; 
Fénylete Ilonjának büszke jutalma legyen.

H O Z Z Á .

Mint felleg mögé Aurora,
Messze tűnsz — ’s rám lankadóra 

Könnyes arczod búcsút int.
Felderííl Aurora’ fénye;
A li! szivem’ bus érzeménye

Téged nem hoz-fel megint.

Sohajtási lángkeblemnek 
Szüntelen feléd lebegnek,

Ifjúságom’ angyala!
Légy Te boldogabb , ’s maradj h ív :
Tán ha megküzd búval a’ szív —

Felmosolyg szebb hajnala.
Jiegc/iyi  Gyula.

A’ M I N D E N S  ÉG ’S T E R E M  TŐJ E.
A’ termeszét’ főbb rendű nyilatkoztatási az Is

tenség létére figyelmeztetnek, egy kezdet ’s vég- 
nelküli Istenségre, kinek hatalma teremte a’ min
dent, bölcsesége rendelé-el egybehangzólag annak 
számtalan re'szeit, ’s kinek jóltevő akaratja megfog
hatatlan számú századok óta fentarlja munkáját. De 
ha érzelmink szoros hitet ’s tökéletes bizodalmát 
kívánnak , úgy látszik, közel van azon idő , melly 
a’ tudományt ’s a’ tőlük eredő meggyőződést a’ hit
tel párosítja. A’ többszöri megfontolt és számos geo
lógiai vizsgálatok, az astronomok ’s mathematák’ 
egyesült munkái’ következése nem maradhatnak csu
pa mulató eszközei azoknak, kik éltüket tudomány- 
ápolgatásra áldozák. Ezek felsőbb határozásra mutat
nak. Mennél jobb következéssel ápoltattak a’ tudo
mányok, annál számosb ’s nyilványabbak lőnek jelei 
’s bizonyítványi a’ Teremtőnek.

Az Asia’ síkjain tanyázó juhászok legrégibb idő
iül fogva ismerték az égen ragyogó tárgyak’ szembe
tűnőbbéit, mellyeket a’ persák a’ c s i l l a g  köznév
vel jelültek-meg. A’ szó vezért, útmutatót jelent; 
mert gyakori kalauzok voltak ezen világok a’ nagy 
téreken legeltető juhásznak, a’ vizeket áltuszó ke
reskedőnek , vezéri a’ gazdának keresztül az éven 
’s részein. Sok ideig a’ csillagokat — mint az em
berek’ nagy része most is — ingatlanoknak, fixek- 
nek tartották: de bizton állíttatják most velünk ha
talmas nagyító-csöveink, hogy nagy része — de hi
hető valamennyi is — szünetleni mozgásban van,  
noha magunk is örökké ingadozván, észre nem \e-  
hctjíik mozgásuk’ irányát a’ mindenség’ körében.

A’ firmament’ lakosit megszámlálni nem tudjuk, 
’s hihető, soha sem fogjuk tudni. Mindegyik javítás 
a’ nézőcsőkön egy uj sereget hoz láthatárunk elibe  ̂
mellyeket emberi szem még nem csudáit *). Némelly 
csillag kettős, hármas is , azaz általunk alig észre
vehető távolban állnak egymástól. Az eddig számlál
tak a’ 300Üret felülmúlják ’s hihető, számtalan illy 
iker bizonyítja az ég’ termékenységét, több közülök 
egymás körül forog 1200 évi útban. Illy svstemák 
egy kis előízt adnak elménknek az öröklét’ fényéről.

Nem helytelenül állítják az astronomok syste- 
mánk’ hasonlóságából, hogy a’ csillagok épen oily 
napok, mint a’ miénk ’s mindegyiknek külön plané
tái vannak ’s az utóbbiak sötétek ’s nagy világos
ságuk miatt nem láthatjuk őket. Ezen tekintet azon 
következtetésre vezet, hogy azon csillagoknak, mel- 
lyek olly távolban vannak egymástól, mint Urán a’ 
naptól, legalább is annyi planétájuk van, mint na
punknak, ’s a’ firmamenten különös systemák’ közép
pontjai. Ha földünkhez képest mindezen planéta né
pesítve van , ezen myriad égi test az ő népeivel el
fogja elménket. — Távolát valamelly csillagnak föl
dünktől , megtudni semmi tehetségünk sincs. Föl
dünk’ évi útját a’ nap körül megmértük ; ezen kör’ 
áltmérőjét egy háromszeg’ alapjának vevén, a’ legkö
zelebbi csillaghoz irányozzuk a’ háromszeg’ csúcsát, 
’s a’ szögöt az emberi találmányok’ legtökéletesb 
műszerével sem vesszük észre. Egy másodpereznyi 
szög már észre vehető ’s következéskép a’ legköze
lebb csillag’ távola nagyobb egy Ívnél, melly' köré-

*) Herschel’ catalogjáhnn p o. mint két háimas csillag áll 
v orionja, Barlow’ folyamos néző csője által két né
gyessé vált ’s ezen felül közöttük még két szép csillag 
áll. Ugyanezen csőn által p. Perseus’ kenős csillaga hat
ból látszik lenni.
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nek cíty másodpercze 38 millió mérföld; ez pedig 
20í) ezerszer nagyobb földünk’ útja’ áltmérőjénél. Ha 
Noé' galambja olaj-ágával a’ legközelebb sphaerához 
küldetett volna, a' tőle kitelhető sebesseggel 40 szá
zad által repdezve, utjának fele körül szállongna ina. 
— Olly műszer még nem találtatott-fel , mellynek 
segéde által egy csillag’ nagyságáról Ítélhetnénk, 
mert csak fényt, de magvat (Kern) soha sem látunk. 
►Sugárja hihető némellyiknek ezernyi év alatt ért 
föidünkhez, noha a’ világosság 184,000 mérföldet 
fut-be egy másodpercz alatt. Sirius a’ legfényesb 
tán legközelebb is hozzánk, Yollaston’ ítélete szerint 
annyi AÍlágot bocsájt-ki, mint 14 akkora nap mint 
a‘ miénk. Milly felséges systema’ középpontja lehet 
Sirius ?. Satum gyűrűivel, holdjaival együtt egy fo
rint nagyságú tért foglal az égen (néző-csöven tekint- 
ie). Ha Sirius’ lakosa nézne napunkra, minden pla
nétájával együtt egy tőgombbal betakarhatná. Égi 
abroszában napunkat egy kis csillagnak tenné ’s vál
tozást rajta nem szemlélne ; ’s valóban planétáink’ 
legnagyobbika el nem fog a’ napon egy század rész
nél többet, ’s így annyi világát el nem veszi, hogy 
általa becsülhesse létét. Reá nézve G o l y ó n k  — 
noha ez előttünk tömérdek nagyságú! — nem lé
tezne; abroszában egy pontnyi helyet se tudna neki 
engedni, ’s ha ma eltűnne is a’ mindenségből, előtte 
az isméretlen maradna ’s mindazon 50 világ előtt, 
meily hihető, Sirius’ fénytengerében fürdik. Kinek 
vigyáznak szemei sphaeránkra? kinek fedik azt örök
ké nyílt karjai?

Omikron nevű csillag a’ czethalban csak 12szer 
tűnik élőnkbe 11 év alatt. Kél hét által legnagyobb 
fényében van , 3 hőnapig lépcsőnként hamvad ’s az
után elenyészik; öt hőnap múlva ismét látható ’s a1 
többi 3 hónapi időszakasza alatt növekedik. Egymás 
csillag (Algol vagy ß Persei) f>2 órányi szakasz alatt 
látható ’s tüstént veszti fényét, ’s noha másod nagy
ságú , 2 vagy 3 óra múlva 4dik nagyságra száll-lc. 
Ezután ismét nőni kezd ’s negyedfél óra alatt meg
nyeri elvesztett fényét; Goodricke, ki 1782ben vizs
gáló ezen jeles tüneményt, azt veié — *s vélemé
nyét a’ csillagászok elfogadók — hogy Algol’ válto
zását egy körülte forgó sötét (opaque) test, tulajdon 
planétája okozta. Tán Omikronnal is igy van. Tizen
egy különböző j-elenetet. mutató csillagot ismerünk. 
Közölök néhány 500 évnyi korszakban változik. Te
kintvén ezt ’s azon környülállást, hogy a’ kedves 
tekintetű Pl ej ád, Heptarchiánk’ idejével ’s még előt
te is kezdi fényét hozzánk küldeni: érezzük, hogy 
az őket ’s golyónk mellett a’ myriad, népesített vilá
gokat megfogható elme, ezen elme, melly a’ világ’ 
sebességét felülmúlja ’s egyenlőn néz a’ múltba ’s

jövőbe, egy felsőbb, örökke'valóságban létező szel
lem teremtvénye.

A’ mint a’ csillagászok’ véleménye szerint köze
pében vagyunk a’ térlelkesítő systemák’ sorának, 
felruházva természetfölötti értelemmel ’s tudományos 
erővel, nem mellőzhetjük-el azon kérdést; valljon 
tulajdon ’s belső erejök által állnak-é ezen syste- 
mák-fel, vagy egy tőlök független hal alom terem
tette őket ? Ha önáliásuak, úgy örökkévalók. De 
ha veszhetők, önlétüek nem lehetnek; egy külső 
hatalom által lettek ’s ezen hatalom m i n d e n h a t ó  
az ő teremtvényi szerint, önvalóság ön és öröklétű 
a’ mindenségen felül; kezdet, vég, ifjúság ’s vénség 
nélkül.

Az emberi vizsgálatok’ legfontosbjánál tehát az 
astronomiai factumok jőnek segédünkre ’s a’ mathe- 
siséhez hasonló erővel vezetnek a’ meggyőződésre, 
’s egy szorosb meggyőződésre, mintsem az , mellyre 
az emberi szövetségek’ történeti elbeszélése — a’ 
história — vihet. —

A’ halandóság’ bélyege, a’ halál’ nyoma látszik 
a’ firmament’ legfényesb világin. — Hipparch’ figyel
mét 125ben egy rendkívüli fény gerjesztő, ’s ez ve
zető őt a’ csillagok’ legelső lajstroma’ szerkeszté
sire. A’ fény még idejében eltűnt. 389ben a’ Sas’ 
első csillagánál egy formás fény három hétig Vénusz’ 
módjára ragyogott ’s elhalt. 1572ben Tycho egy est
ve haza inenvén observatoriumából, nagy rakás bá- 
mulóját találta egy fényes csillagnak az utczán; ezt 
ő minden nagy égismérete mellett soha sem látta. 
Cassiopeiában , ragyogó mint Sirius ’s egyideig dél- 
tájban is látható volt. Az említett év' decemberében 
kezde lankadni ’s miután az elégés’ minden változá
sit mutató, 1574. martziusában elenyészett. Drabantja 
volt é az valamelly napcsillagnak ’s gyuladása által 
földünk’ jövendölt sorsát mutató? —

Nagy Sándor’ élte ’s holta, a’ római birodalom’ 
emelkedése, eleste, várasok, mesterségek ’s keres
kedés’ egykori bölcsője — végromlása , földrengés 
és vulkánok által, nem juthatott nyilványosb kút
főkre alapítva tudtunkra, ’s hitünket semmi közlés 
sem erősítheti nagyobb joggal, mint az astronomiai 
esetek’ elbeszélése. A’ sok évet égvizsgálatban töl
tött férfiak megegyeznek, hogy több, egykor isme
retes csillag nem létez, ’s kimaradta’ ideje eléggé 
mutatja elvesztőt. A’ következtetés elkerülhetlen: 
az égitestek teremtvények ’s halmok kell. Kimért 
pályáikat megfuták ’s vesztek, mint az ember, ki 
éveit áltélte , meghal. Éltükkel ennek idejét ’s tör
vényit kiszabta mindenható Teremtőjök.

Némelly azt jegyezheti itt meg, hogy az astro
nomiai tárgyak nem tapinthatók, ezekkel nem lehet
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experimcntálni, nagyságokat merni, távolságokat 
megtudni ’s igy a’ tudomány’ adatai nem szoros-iga
zak. De hogy ennek előleges kiszámítási bizonyosak, 
azt senki sem fogja tagadni. A’ folyó századra p. o. 
minden nap- és holdsötétedés (fogyatkozás), vala
mint a’ planéták’ állási előre ki vannak jelölve; s 
míg azt nem bizonyíthatni-meg, hogy egy vagy má
sika e’ számításoknak hibás, meg is kell engedni: 
hogy valamint a’ Mathesisnek, úgy az Astronomiának 
is vannak bizonyossági. De Kepler, Herschel ’s ma
sok’ tudományáról ennél többet is mondhatni. Az el
sőt a’ lödik században már olly polczra emelé tudo
mánya, hogy segédével egy sortörvényt hozhata elő, 
mellyek által erős lehetőséggel állítható, hogy egy 
még eddig nem szemlélt planéta fog a’ firmament’ 
egy bizonyos helyén felfödöztetni ’s állítása igazzá 
lön. Kepler megmutató, hogy az akkor ismert pla
néták, t. i. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Satum 
és földünk — hozzájok adá Herschel 1781 ben Uránt 
— mind ugyanaz ’s egy nemzetséghez tartoznak, egy 
lánczba hurkolva , egybeszőve, viszonyos atyafiság- 
ba, egybenhangzásba, befolyásba, a’ systema’ közép
pontjától a’ legtávolabbig. Minthogy a’# planéták’ 
lítai közt levő tér közel kettőztetve nő , a’ mint a’ 
planéták távolabb esnek a’ naptól ’s a’ Mars és Ju
piter közti nagyobb tér a’ törvény’ kifogását muta
tó , rég kétlette, hogy e’ kettő közt valamelly pla
néta’ helye van , ’s századunk’ kezdete Ceres, Pal
las és Juno felfödözése által kiilönböztetett-meg. Ki
csinysége ’s idomtalan formája a’ 3 planétának, kö
zép távolságok’szoros hasonlatossága azon véleményre 
vezettek, hogy valamelly nagyobb planéta’ töredé
kei , melly ezelőtt helyüket foglaló. Ha ez így van , 
nem lehetetlen , hogy több töredék is lehet elszórva 
az említett téren ’s a’ keresésére legalkalmasb hely 
a’ már találtak’ csomója. Ezen mély okoskodásnak 
köszönhetjük Vesta’ felfödöztetését. K.

(Vége következik.)

M A G Y A R  A R A N Y - M E N Y E K Z Ő  

M i k ó f a l v a ,  Heves vmgyei helység, f. h. 
3kán egy ritka, szívet-emelő’s érzékenyítő jelenés
nek volt láttére. Ns K o v á c s  G e r g e l y  82 észt. 
agg férfi, 80 észt. hitvesével ns Kovács Susánna asz- 
szonnyal, házassági éltének 62 észt. örömünnepét 
tartó. Ezen idős házaspár 62 évi szövetségét azon 
alkalommal újítá-meg, midőn kedves unokájoknak 
menyekzője tartatnék. Mindenkit megható tünemény 
volt, az elaggott házaspárt 7 élőgyermek, 28 unoka 
’s 18 másodunoka’ kíséretében 84 ’s 81 esztendős vő- 
félektől vezettetve, koszorúzott unokájokkal azon ol
tár’ zsámolyánál látni, hol 62 év előtt egymásnak

házassági húséget esküttenek. T. Mazúrka Ferenc/ . 
apátfalvi káplán ur az arany menyekzősöket iiimep- 
hez alkalmazott igen szép beszéddel fogadta , s je
lesül fontos tanúságokkal adá-elő azon módokat: 
mint lehessen meghosszabbítni az életet ’s a’ házas
ságot boldoggá tenni. Ezután az élemült házaspár 
megújító házassági szent hitét, azon mindenkit mé
lyen érdeklett nyilatkozással: hogy készek s z e r e- 
t e t b e n ’s h ű s é g b e n  e g y m á  s h o z nemcsak 
m e g v é n ü l n i ,  de meg is ha l ni .  — Boldog há
zasság, mellyben a’ szeretet az öregséggel nem ham
vad! — Midőn a’ tisztes menyekzősök egyházi ál
dást vettek, kedves unokájokat, aggkoruk’ örömét 
megáldák, miközben az örömkönnyek, mint tiszta 
gyöngyszemek peregtek a’ jámbor üregek’ arczain 
alá; — egy jelenés ! melly minden jelenlevőt könnyre 
fakasztott. Miután az agg és ifjú jegyesek’ boldog
ságáért az áldozat bemutattaték, az e l s ő k ,  félszá
zados vőféleikkel, gyermekeik, unokáik, számos ro
konik ’s egyéb polgártársaik’ kíséretében a’ menyek- 
zői asztalhoz gyűltek, hol a’ feljebb nevezett káplán ur 
a’ házasok’ üdvére az áldomáspoharat felköszönté. Ebéd 
után az agg vőlegény agg mátkájával megnyitó a’ 
tánezot ’s azt egymással álmélatos, ifjúi elevenséggel 
járók. Vidékünkről ezen ünnepre számos nép sereg
lett össze, érzékeny részt vön az elaggott házaspár’ 
örömében ’s tisztelve csudálá a’ Gondviselés’ ritka 
kegyelmét. — Adjon Isten sok illy arany menyekzőt 
magyar hazánkban!

G O N D O L A T - P I L L A N G Ó K .
Az ember előtt egy roppant térmező nyílik. Hajt 

elevenség ’s vidor élet-erő forr; a’ szorgalom ezer 
meg ezer alakot hajt sietve egymás után czél felé : e’ 
n a g y  t é r  méz. ő — az é l e t .  Egyenetlen e’ határ; 
itt gazdag ’s virágdús , amott kietlen sivatag , virág 
’s kellem nélkül; de mindenütt van árnyék, van éle
lem — ’s egy k é k , szeliden mosolygó, tiszta ég
bolt. Az életnyugalom’ utolsó titka — m u n k á s s  ág.

Van bizonyos s z e g é n y s é g ,  melly büszke, 
szabad és bátor, nem akar se szolgálni, se paran
csolni. De ez egy önkéntes szegénység, mellyet az 
ember azért választ, mivel megclégültében nem érez 
hijányt ’s átallja viselni azon rabvasat, mellyel a* 
b í r á s  az életet terheli. Illy szegénységre csak nagy 
ember tökéli-el magát, — nagy ember, mondom, 
ki a’ hiú kicsinységet megvetni képes.

Az ember aranyos palotákban lakhatik, szemeit 
az alakok’ és viszonyok’ szép ideálján legeltetheti, a’ 
finom tónusban művészi tökéllyel bírhat; ő mosolyg- 
hat ha mások mosolygnak, sírhat ha mások sírnak, 
mászhat ’s urat játszhatik; szóval : ő az európai mii-
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veil.sc;g‘ fő pontját érhette-el ’s meg is igen közel 
állhat a’ vandali vadsághoz. Me r t  i g a z i  mű v e l t -  

s e n k i b e n  s e m f o g a n  s z h a t i k ,  ki  a 
m á s i k á t  nem ú g y  t e k i n t i  mi nt  e m b e r 
t á r s á t  ’s v e l e  a k é n t ne m b á n i k .

Mi volna az e l e t — k ö l t é s z e t  nélkül? örö
kös vérzés ! — O adja-meg nekünk azt, mit a’ ter
mészet megtagad : arany időt, melly nem enyésző ? 
tavaszt, melly nem hullatja világit, felhőtlen sze
rencsét ’s örök ifjúságot. A’ kültész az emberiség’ 
vigasztalója, de ő csak akkor az, ha az ég — mint 
Jean Paul mondja — erre maga hatalmazza-meg; ha 
az Isten maga nyomja pecsétjét homlokára — ’s ha 
nem alacsony szolgabérért viszi az égi követséget.

Boldog, ki jámbor szívvel ’s elmével mulat a’ 
természet’ fölséges képe előtt; őt a’ csillagos ég’ 
csöndes felsége, az éj’ ünnepélyes nyugalma , őt a’ 
mennykövek’ dörgése , az üvöltő szélvész s minden 
harmatcsepp Istenre fogja emlékeztetni. Neki az 
eo-ész teremtés az Isten’ láthatatlan lényét hirdeti —O *
's az egész természet úgy áll előtte , mint a’ fő ha
talom , bölcseség ’s jóság’ hatásköre.

A’ k ö n n y e k  — szegények’ öröksége, a’ szo- 
inorgó bánat’ dísze , a’ szenvedő ínség’ gyöngysze
mei, úti-költség a’ nyugalom’ czéljához, hulladék a’ sze
rencse’ vendég-asztaláról, a’ l e m o n d á s  nak ez égi 
virágnak hímszalai, ’s az epedő szívre harmatcsöppek.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A

M a h m u d  s z u l t á n ’ a j á n d é k i .  Achmed ba
sa . kit a’ fényes porta Pétervárba követül rendelt, 
Miklós császárnak legdrágább ajándékokat visz; töb
bek közt egy kantárt, nyerget ’s lószerszámot, mel- 
lyet öszvesen 200,000 tallérra becsülnek; továbbá 
20 aráb ménlovat; ezenkívül visz a’ császárnénak 12 
pár karkötőt, mellyek közül mindegyiken 20 fölsé
ges gyémánt ragyog, és 120 kaschemirt. — De leg
főbb becsii ajándéknak tartatik egy r é g i  ka r d ,  
mellynek markolatja ’s hüvelye egykor drágakövek
kel volt elborítva; ezt most a’ szultán viszont szint- 
olly kövekkel kirakató ’s az orosz császárnak azon 
jelentéssel küldi: hogy az P a l ü o l o g  K o n s t a n 
t i n ’ k a r dj a .

Párisban az adósak’ számára készített uj bör- 
tönház, mint mondjak, egy roppant fölséges épület. 
L e m a i r e  ur , ki azt épité, számára a’ kormánytól 
szabad lakást kért; ő bizonyosakká teszi e’ ház’jö
vendő fogolylakosit, hogy e’ biztos falak közt sok
kal kényelmesb dolguk leend, mint akármellyiknek 
— hitelezőik közül.

Po l g á r i  é rdem.  Egy nivellesi lakos — mint 
Bríisselből írják — következő három nyomos okból 
tart számot a’ polgári érdemkeresztre ; e 1 ő s z e r : 
mivel az ottani kávéházban két évig olvasott liberális 
újságokat; m á s o d s z o r :  mivel puskáját az augus- 
tus hónapi csatázáskor egy önkéntesnek k ö l c s ö n  
adt a;  és h a r ma d s z o r :  mivel ő e g y m a g a  ma
radt Nivellesben hátra, hogy a’ várost ő r i z z e .

E r ő k ’ uj v e r s e n y  - p á l y á j a .  Bizonyos ir- 
landi férfi egy dublini újságban következő, igen kü
lönös kihívást iktatott: O t. i. késznek nyilatkozik, 
egy vásári napon, minden előleges jelentés nélkül 
a’ meati grófság’ valamelly városába menni ’s ott 
magának 100 férfit kiválasztani. Azon személy, ki e’ 
versenyre-hivást elfogadja, hasonlókép menjen tet
szése szerint valamelly angol városba ’s ott 200 an
gol férfit válasszon-ki. Mind a’ két rész 1834. au- 
gustusban, fegyver nélkül, egy kijegyzett helyen 
összejő, két ellentáborra oszlik ’s egy adatandó jelre 
egymást megtámadja. — Ü t n i ,  r ú g n i  nem sza
bad , csupán erő ’s ügyesség határoz. — A’ dublini 
polgár 1000 font sterlingbe (10,000 pengő for.) fo
gad , hogy a’ s z á z  i r l a n d i  a’ k é t s z á z  a n
g o l t  földhez veri; föltevén, hogy mindegyik, ki 
legyőzetett, félre ál l , ’s a’ küzdésben többé részt 
nem vesz. — Igen nagy a’ kíváncsiság: valljon e’ 
sértő kihívást elfogadja e’ majd O-Anglia ?

M A 6  Y A R K A.

K ° 0 ban a’ tanács’ ítélete hajtaték végbe egy 
suhanezon, ki tolvajságért huszonnégy ütlegre lévén 
kárhoztatva a’ deresen irgalmatlanul sikoltott; de 
minél inkább fájlalta, annál jobban puhították a’ 
keményszívű hajdúk. Végre szánakozás’ lelke ébredt- 
fel a’ gyöngédszivű végrehajtóban ’s így vigasztaló 
az ütlegek alatt nyögőt: „H ja! b a r á t o m ,  a’ v i 
l ág  í g y  f i z e t ;  ma n e k e d ,  h o l n a p  ne ke m. “

T ■ L.

R E J T E T T S Z Ó .

Fej nélkül négy betűm marad,
Mellyek ha rád illenek —

Tudom : van már ekkor nőd is,
Karjaid kit ölelnek.

De utóbb ennek kényere
Medveként hogy ne tánc/.olj —

Vigyázz — felkössd jól egészem’,
Légy ur háznál ’s parancsolj.

S. J. Zala V—bál.

A’ 13dik számbeli rejtettszó : T é r  tn e s z e  t.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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É G I E K ’ C H A R A K T E R E .
PÁRBESZÉD (DIALOG.)

É n.
Szép Angyal! az Egbert 

Fény önile reád, —
E’ fényt te magaddal 

Földünkre bozád;
’S mint hajnali csillag 

Az éjnek ölén :
Csillogsz mosolyogva 

Szerelmem’ egén !
L a ii v a.

Föld’ gyermeke! birod 
Keblem’ melegét —

Melletted alant is
Olly édes a’ lé t; —

Hol szívben az éden,
Az éj elenyész —

’S szívben ki nem áldott,
Édenbe* se lész.

É n.
Szép Angyal! ez egy szód 

Mennyekbe röpít —
’S ah! engem alant is 

Mint istenesít!
Oh jaj! de csak egy kis 

Porlény vagyok én —
És nyughatik égi

Egy por’ kebelén ? —
L a ii r a.

Föld’ gyermeke! sziinj-meg 
Leplezni magad’ —

Érezzd az erényt, melly 
Kebledbe’ dagad;

’S tudd : boldog az ég i,
Ki földre leszállt, *

’S egy föld’ fija nála 
A’ mennyre talált.

C». Ormót Lntzlú. S. Patakról.

AZ I S M É T  T Á V O Z Ó H O Z  
Árként folyának Hozzád, érzetim —

Keblembe'; téged látni, vágy feszííle,
Távol szivedtől sok búm egyre gyű le ,

’S körödben most bájtelve képzetini !

Maradj, maradj, esengek, gyöngy-alak!
Mint a’ tavasznak gyönge szép viránya,
Ne rejtsd kecsid’ ! — szű.n veszted’ sírva szánja — 

Ah ! véled a’ fényéi* is égi Jak.
Ha még is a’ sors ezt tőlem tagadja —
Ha lenge árnyként nyugtom’ így ragadja,

Örökre bár ha völgy, bérez, hab szakaszt:

Él képed e’ szilben, hidd Kedves! azt —
Es e’ kis emlényt tűzve hó-kebledre —
Esengek, emlékezzél-meg hívedre!

A’ M I N D E N S  ÉG 'S T E R E M  TŐ JE.
(Vége.)

Hogy a’ csillagok ugyancsak napok, kétleni 
nem lehet. Hogy közülük némellyik szakaszonként 
sötétíil-el, tulajdon homályos (opaque) planetáji ál
tal , már láttuk. De tán álmélkodék némelly olvasó 
azon: milly könnyűén szólunk a’ myriad v. tömény
telen planeta-sergek’ népességéről. Földünk értel
mes lényekkel van népesítve, hasonlítva kinszeri- 
tetíink ítélni, hogy ha egy a’ földhez hasonló sötét 
(homályos) sphaera Algol körül forog, középponti 
napjától világot, meleget, évrészeket *s éjt napot vé
szén ; ajándékokat , mellyekre a’ csupa tömegnek, 
az egybegyüjtött matériának, szüksége nincs, de 
van az életnek.

Ezen nemzetségi hasonlatosság a’ mindenségijén 
könnyebben érthető, ha tulajdon systemánk’ plané
tá it— inellyek vizsgálatink’ körében mozognak — 
közelebb tekintjük. Merkur ’s Venusnak, igen fel
hős , tömött athmosphaerái nyilván a’ nap’ hőségét, 
nagy fényét enyhítik. A’ lég , felhő ’s gőzök által 
körülfogott sphaerán viz és száraz szükségképen van. 
A’ hol viz és száraz , ott állati ’s növényi é le t, ér
telmes lények ’s civilisatio. Merkur 's Venus’ hason
lítása annyival helyesebb, mert a’ két planéta’ éjje
le, nappala csaknem megegyez földünkéivel. Marsban 
a’ szárazföld’ szelei ’s a’ tengerek’ partjai észreve
hetők, neki is van felhője, légje; gönezölein (poljain) 
csillogó fejér pöcsétei aligha nem sejditetnek havat. 
Tüzes tekintetét tán földje’ színétől veszi, melly ve
res és a’ mi porköviinkhez hasonló. Éje nappala csak 
fél órával különbőz a’ földétől. Mindezen hasonlatos
ságok sokkal helyesbek, hogysem a’ 3 planétát üre
seknek tartsuk; de ha éri elmünk hozzájárul, milly 
hathatós eleme az életnek a’ meleg, a’ világ ’s lég’ 
egyesült ereje, akkor tétovázás nélkül élettel rakjuk- 
meg őket. Egy csepp viz számtalan állatocska’ lak
helye ; nem volna csekély azt vélni, hogy a’ három 
planéta, mellyben minden az élethez szükséges föltét 
vagy kivántató elem megvan, állati élet, értelmes 
lény nélkül legyen. Jupiter, Satum ’s Uránra a’ mon
dott még nagyobb erőt nyer, mert ezek a’ legszöve- 
vényesb (complicáltabb) művészetekkel vannak felké
szítve , mellyek különböző szolgálataik mellett vilá
gossággal is ellássák naptól távolabb eső planetájokat.

Itt a’ planétákról, nem pedig holdjaikról (sa- 
telleseikről) szólunk. Úgy látszik, ezek csak segédei 
amazoknak’s világhordóji, vizeiknek irányban tartájiK...ch K....y.
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's tán mozgásaiknak rendesítőik is. Holdunk p. o.
úgy látszik, hogy életre nem alkalmas. Hozzánk for
dított felén legalább tüzokádók’ cratereinél egyebet 
nem látunk , közülök néhány iszonyú nagy; a’ gőz
nek jelét rajta ’s köríilte nem vesszük észre , vize 
tehát nincs, hacsak elrejtett üregekben nincs, hová 
a* nap’ sugára nem hat-el. Mindezen tekintetek mel
lett is bizonyos , hogy nemcsak földünk de a’ többi 
planéta is holdjaikkal, az igaz lassú, de elkcriilhetlen 
lépéssel mennek azon idő elé, melly létüknek véget 
vet. A’ mit tehát a’ számtalan csillagokról cmliténk, 
parányi lakhelyünkre is alkalmazható.

Emlékezni fog az olvasó , hogy napunk’ áltmé- 
rője az őt körülvevő világszesz nélkül 176.400 mér
föld , de tán nem eléggé vette fontolatra azon meg
lepő esetet, hogy ha a’ körülte többféle távolban 
forgó 11 planéta Saturn’ két gyűrűjével ’s a’ plané
ták’ 48 satellesivel együtt egy golyóba Öntetnének, ez 
alig tenné egy háromszázad részét. A’ fajáról földre 
pottyanó alma, a’ légbe vetett kőnek földhez vissza
esése, egyenlően bizonyítják azon ellenállhatlan 
hatalmat. mellyet egy nagy tömeg a’ kisebbre üz, 
E’ törvény szerint vonja Merkúrt a" Nap több mil
liónyi mérföldről magához, aoha vonzó erejét vala
mennyire Yenus "’s a’ többi planéta gyöngíti. Mint 
ér a’ Nap’ hatalma egyenlően a’ legtávolabb plané
tára, hogy hatnak az egyes planéták egymásra vi
szont és segélik mozgásukat: ez egy, olly dicső re- 
mekletü művészet, mellyet csak isteni értelem képzel
hetett ’s képezhetett. A’ mágnes és más testek, az 
elektrikai folyam’ erejével vonnak ’s taszítnak egyéb 
tömegeket: de az égi testek tulajdon erejükből hat
nak egymásra ’s tömegük’ legkisebb részecskéje 
vagy paránya (atomja) is bír ez.en tulajdonnal, ’s ezt 
mindegyik gyakorolja mindegyiken a’ mindenségijén. 
— A’ planéták’ kölcsönös nehézkedése (gravitatiója) 
napkörüli utjokon némelly változásokat szül a’ sys- 
temában, noha ezek kíilönvéve csekélyek, idővel 
tetemesen növekesznek. Ezen perturbatiók’ (háborga
tások) következése p. o. hogy holdunk most rövidebb 
idő alatt fordul a’ föld körül, mint ez előtt, ha egy, 
721 évvel Christus előtt Babyionban a’ Chaldaeabe- 
liek által vizsgált holdfogyatkozás elég bizonyságot 
adhat. A’ háborgatások azonban bizonyos ringások 
(oscillatiok) közé szoritvák. Ennyire tehát a’ syste- 
ma’ állandósága biztos, és nem engedi nagy Alko
tója, hogy müve kárt szenvedjen. — Ha a" számta
lan systema egv főpont körül forog, ezen főpont 
lesz a’ legfölségesb nap . a’ mindenség’ középpontja, 
keresztül megy rajta a’ ínyriad eapok’ ’s ezek’ pla- 
netáji egyenlítő-tere. Ide emberi szem soha sem fog

hatni, itt lehet az őrök nyugalom’, hatalom, a’ Min
denható’ thrónja. —

 ̂esznek-é egész systemák ’s helyüket mások 
töltik-é be, bizonyságára az Örökkévaló’ szünet nél
küli munkásságának , ezt nem tudjuk. De a’ vészé«’ 
nyomát a’ csillagoknál már láttuk ’s illy ok a’ mi 
systemánkban is találtatik , az őt mindenfelől kör
nyező — noha eddig alig észrevehető befolyású — 
folyamban. Ez végre a’ planéták’ útját változtatni, 
rendetlenségbe ’s magukat veszélybe fogja hozni. Az 
aetheri folyam’ valódi léte ’s hatalma kedvencz isme
retei közé tartozott a’ Cartesitáknak, kik észre sem 
vevén theoriájok’ egész következésit, csupán azon 
tekintet által jöttek hitükre , hogy minden ür (va
cuum) szükségkép telve van valamelly matériával 
(szesszel). Newton’ számítási ellenben mind azon 
föltételre vannak építve , hogy az égi testek tökéle
tes űrben (vacuum) mozognak. Egy nevezetes uj fel- 
födözés a’ Cartesiták’ tanítását valónak mutatja ; a’ 
folyam azonban olly vékony, hogy Newton’ számí
tásit alig változtatja észrevehetően. —

A’ felfödözésre Enke’ , rendkivüli sebességgel 
egy felette hosszított körben forgó, eometája veze
tett. Ltját 1208 nap alatt járja-meg ; tekintete igen 
vékony, a’ felhők közt csak gőznek látszik lenni; 
mert a’ csillagok is általragyognak finom világán. 
Kis pontnak látszik ‘s nagy tért foglal-el az égen; 
a’ nap’ vonszó ereje szintúgy hat reá , mint a’ pla
nétákra; az illy könnyű test’ mozgásában minden vál
tozás’ észrevehető lenne , mellyet egy ellenálló még 
olly finom lég vagy folyam okozhat — ’s úgy is 
van. A’ cometa 1786ban láttatott előszer, 1795, 1S05 
és lSlOben ismét. Az. ég\izsgálók eddig őt négy kü
lönböző coinetának tartották. Enke állító, hogy mind
ez ugyanazon egy cometa ’s útját 1S22re kiszámító. 
A’ számítás azonban 1825 és 182Sban különbözött 
a’ több helyen tett vizsgálatoktól. A’ különbséget a’ 
planéták’ vonszó ereje is okozható; de újabb szoros 
vizsgálatok kijelölék a’ folyam" ellenállását ’s nél
küle a’ eometa mostan 10 napi utjával volna elébb 
régi állásánál.

A’ kis cometát a’ nap egykor magához vonja, 
de nem csak ő ,  hanem Merkúr, Yenus, a’ többi 
planéta, kis földgolyónkkal együtt egykor belé fog 
szakadni ’s kitöriiltetni a’ mindenség’ lajstromából. 
De az e’hez megkívántaié milliónyi évek’ száma nem 
a’ mi ereink’ fogékonyságához szabott. Tehetségünk, 
gyönge létünk egy különös parányi planétához van 
csatolva. Felsőbb valóságok reánk mint ephemerakra, 
szempillanatig élő lényekre tekintnek. A’ mikrosz
kóp alatt mozgó tárgyakat megszámlálhatjuk?! Meg-
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tudtuk számlálni 4000 év alatt az ég’ csillagait? An
nál kevesebbé tudjuk systemánk’ élte’ korát. De bár- 
milly távol legyen is az , lenni egykor megszűnik. 
Véges systema Örök nem lehet; kezdete volt *s így 
vége is lesz. A'. K.

A* F A R S A N G ’ S Í R J A  F Ö L Ö T T .

Mély gyászba burkolva közelítsetek honom’’ ér
zékeny Szépei a’ — fájdalom ! — elhunyt farsang’ 
tátongó sírja felé ’s hullassatok kék, fekete, tarka, 
sárga, barna, nagy, kis , tüzes és lankadt szemek
ből hideg tetemire, forró szívből őszinte könyzá- 
port! Sokan azt állítják ugyan, hogy őszinte kön
nyeket hullatni nem vagytok képesek; inindazáltal 
erősen hiszem, hogy ez a l k a l o m m a l  azon konok 
rágalom’ daczára is érzékeny könnyeitek’ őszintesége 
sokkal feliilhaladandja a’ fukar kereskedőét, midőn 
a’ lanyházó tavaszi eső dús reményit dugába dönti; a’ 
színésznőét, midőn társnéja előtapsoltatik; a" fordítóét, 
midőn szótárát nem találja; a’ bírálóét * ha egy szép 
színésznőt h i á b a  dicsért; a’ leánykáét, midőn if
jabb testvérének szépsége dicsértetik; ’s végre fe
lülmúlja a’ gyöngéd nőét, midőn férje tilalmas utón 
lepi meg. — ’S valóban, ki érdemlené-meg inkább 
szánakodástokat ’s könnyeitek’ özönét, mint az, ki 
után minden asszonykebel olly forrón dobog ’s kinek 
lankasztó kai-jai közé, mindent feledve , öröm-itta- 
san tánczol a’ szépnem. — Oh boldog, elfelejthet- 
len Farsang! melly ifjút szerettek valaha olly forrón 
’s mindent kizárólag, csupán önbecsiéi't, mint téged? 
Kinek állott hatalmában valaha ú gy , mint neked, 
virágzó nőket agg férjeik’ reszkető karjai közül, 
gyöngéd lánykákat gondos anyjok’ ápoló kebléről 
— ’s fiatal özvegyeket, kik mint a’ nyeisfa egyik 
végen égnek, a’ másikon sirnak boldogult férjeik’ 
sirhalmitól büntetlenül elragadni? — Valóban ural
kodásod a’ rég elmúlt aranyidőkre emlékeztet; min
den örül, minden víg; a’ legzsémbesebb, patvargó 
Xantippének viharos homloka is kiderül három ki
rályok’ napja után; soha a’ lánykák szüléiknek úgy 
nem hizelkednek mint ekkor, a’ szerény, szemérmes 
menyasszony biztosabban ’s forróbban simul vőlegé
nyéhez — ’s a’ mi még több, a’ komornák és szoba
leányok’ — vulgo szobacziczák — gyötrött serge is 
szabadabban vesz lélekzetet’s a’ szokott arczoncsapá- 
sok helyett czirógatást ’s ajándékot nyer, ha p. o. szebb 
be- ’s kilátás* okáért bizonyos helyeken czélirányos 
hézagokat hagy, más hézagokat ellenben, p. o. a’ 
fog-utezában ’s a’ t. okosan kitölt ’s egyéb itt meg 
nem nevezhető hibát a’ keresztyén szeretet’ palást
jával beföd: ’s mindezen változásnak valljon mi oka

rs mi vége? Bál! oh nagy szó! oh mennyei kéjt 
rejtő örömszó! lehet-é fölségesbet gondolni egy bál
nál, kivált álorczás bálnál? inilly hasonlíthatlan él
vezet egy hyenát pásztorné, Megaerat Vénusz, kéj
hölgyet Veszta, Thersitest Adonisz , bolondot pró
féta , nyulszívüt Herkulesz és szemtelen tobzódót 
Czinikus-alakban látni — ’s látni, mint forognak 
együtt lidércz-tarkaságban ! De hogy beszédemet rö
vidítsem, világhíré Nagy Sándor, Napoleon ’s több 
dicső emlékű férfi , kik országokat hódítottak-meg, 
végre csakugyan a’ halál’ martalék* levének — ’s 
így neked is hatalmas farsang! éltünk’ telének rövid 
nyara, ki többet tevéi ezeknél ; ki — hallatlan do
log! — az egész asszonyi nemet meghódítód, végre 
meg kellehalnod! — ’s így tisztelt, siránkozóHall- 
gatónék ! e’ gyarló világban minden múlandó, ’s min
den kövér csütörtökre egy sovány péntek következik. 
Mindazáltal ne csüggedjetek-el végkép , törüljétek- 
meg könnyes szemeiteket ’s nézzetek bátran a’ sá
padt , görhes hamvazó szerda’ vért fagylaló szemé
be. Iligyetek szavaimnak: böjtben is lesz elég al
kalom hangversenyekben, színházakban, ’s rövid 
idő múlva a’ városligetben is a’ bámuló férfi sereg 
szemüvegit magatokra vonni. Még egyszer tehát te
kintsetek gyászos sírjába az elszenderiilt kedves far
sangnak, ezen — nőktiil főijeik’ siiján ritkán (talán 
soha) gyakorlott — óhajtással: hogy esztendő múlva 
ismét feltámadván, tartósabban mulasson körötökben. 
— Mondáin.

A’ S O R S .

E’ világon csak egy valódi jó tanító-mester van : 
a’ Sors .  Ez minden embermagzatot más módon, sa
ját nevelési szabályok szerint képez ; ő nem követi 
se Salzmann, se Pestalozzi, se Rousseau, se Jean 
Paul’ elveit. Az ő püdagogi rendszerébe még egv 
gyermek sem láthatott, még azon gyemekek közül 
sem, kiket a’ többi, — b ö l c s e k n e k  nevez. A’ 
nagy gyermekek örömest törik fejőket a’ talány ’s 
rejtvényeken ; de csak azokat fejtik-meg, mellyek itt 
ott zsebkönyvekben ’s időszak-irásolcban találkoznak ; 
az élet’ komoly ’s régi talányai előttük mindvégig 
zárvák ; a’ sors — ezen tanítómester — kezükbe adja 
azokat, de a’ kulcsot magánál tartja-meg. Illy nagy 
talányok e’ következők : Itt egy nemes szép lélek 
gyötri ’s emészti magát, hogy egy sovány falat ke
nyeret azon test’ számára, mellyben lakik, szerez
hessen , míg amott egy nyomorult korpahüvely ezüst 
tányérokról eszik; — itt egy tiiz-eszü, Ailágos ér
telmű ’s tisztán gondolkodó lélek a’ száraz rabi mun
kának nyűgös békáiban senyved, míg amott egy
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viz-eszii kontár fej azon hivatást nyeré, hogy az em
bereknek az ő fáradsággal betanult könyves bölcse- 
ségét, mellynek kincsei szántott ’s rosszul rendezett 
növények’ gyűjteményéhez hasonlók, hirdesse. Mi 
sorspályánkat ritkán választjuk magunk, az többnyire 
csak adatik. — Ki e’ talányokat legelső fejti-meg, 
annak egy országot, vagy ha ezt megvetne', az ötö
dik emeletben egy fedélszobácskát igeiek jutalmul. 
(Aehrl.)

A’ CSALHATATLAN JOCRNALISTA.

„Uram! — monda valaki egy angol újságírónak
— On minap hazug hirt közlött lapjaiban.“ — „Le
hetetlen , uram! — válaszolt a’journalista — ’s mi
féle hír az ?“ — „Ön azt mondá, hogy N. urra már 
ki van mondva az ítélet?“ — „Igen.“ — „Hogy 
halálra van ítélve ?“ — „Igaz.“ — „Hogy felakasz
tatott?“ — „Nincs különben.“ — „Uram, ez ha
zugság, ’s csak azért is hazugság, mert azon N. ur
— én vagyok.“ — „Lehetetlen !“ — „Úgy van, 
mint mondom; ’s azért reményiem tehát, hogy Ön, 
jövő számában ezen alaptalan hírt visszahúzza.“ — 
„Semmi esetre, uram!“ — „Mit? semmi esetre? 
parbleu , ez különös beszéd !“ — „Meglehet, de én 
nem cselekszem.“ — „En Önt bevádolom az ítélő 
bíróságnál.“ — „A’ mint tetszik, kedves ur ! de én 
szavamat s o h a  s e m huzom vissza. A’ mit Önnek 
becsületére tehetek, az legfeljebb annyi: jelenteni 
fogom, hogy a’ kötél elszakadt — ’s így Ön most 
kívánt jó egészségben van. En elvekhez ragaszkodom, 
mindenki tudja, hogy én soha sem hazudom; egy 
angol journalistának c s a l h a t l a n n a k  kell len
nie.“ — N. ur nem tartá jónak ez ajánlást elfogadni 
’s azért a’ bíróság előtt panaszt tőn. (Külf. 1.)

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
H o r d ó  n e in h á z. Diogenes mint az őskor’ 

hagyományiból tudjuk, nem fizetett ház-adót. Es mi
ért? mivel nem h áz b a n hanem hor dó ba n  lakott.
— Ezen esetet megjegyzé magának egy Knight ne
vű angol ’s azért fából maga’ és családja’ számára 
egy iszonyú nagy hordót készítetett — téglakürtővel. 
E’ hordóban , mondják , több igen térés és kényel
mesen elrendelt lakszoba van. Most sokan kiváncsi- 
lag várják: valljon mentt marad-é Knight a’ ház-adó 
fizetéstől? Úgy hiszik: előbb igen mint nem; mert 
a’ hordó lakás ugyan, d̂e nem ház; ’s az adót ház- 
és nem lak-adónak híjak, — Angliában pedig min
dent csak a’ törvény’ betüszerinti értelmében vesznek.

K ü I ö n ö s r o k o n s á g .  Cambden helységben 
Angliában nem rég egy eset adá magát elő , melly

talán egyetlen a’ maga nemében. Egy már élemült 
özvegy férfi megkedvelt egy fiatal leányzót ’s azt 
feleségül vévé. Menyekző után nem sokára e’ fér
finak egy fija, ki atyjától már független volt, az & 
mostohája’ anyját kinálá-meg kezével ’s ezt a’ még 
korán sem idős asszony szívesen el is fogadta. E’ 
különös házasság által mindegyik rész egészen ellen
kező rokon neveket nyere: az atya most veje lön 
saját fiának , hitvese pedig nemcsak mostoha-leánya 
saját mostoha fiának, hanem egyszersmind napa édes 
anyjának , — ’s ez viszont mostoha leánya édes le
ányának*, valamint férje is mostoha anyjának mos
toha apja ’s ipa saját édes atyjának.

V a d s z o k á s ’ ha t a l ma .  Egy valenciennes-i 
asszonyság Brazíliában lévén, itt egy belföldit szol
gájának fogadott-fel, ki ősfajának vadszokásit már 
egészen elfelejteni látszék ’s az asszonyság’ egyik 
gyermekére legélénkebb szorgalommal visele gondot. 
Egy napon mindazáltal a’ szolga eltűnt ’s vele a’ 
gyermek is. Azonnal keresék őket, de csak hosszas 
nyomozások után akadhatának az elsőre ; ’s valljon 
hol? — egy sűrű erdőben, hol a’ szerencsétlen gyer
meknek, melly gondja alá bízatott, épen utolsó 
maradék húsából töltözik vala. A’ szép gyermek’ ar- 
cza ’s ennek igen gyöngéd fejér teste , régi étvágyát 
ismét felébreszté; hogy tehát azt kielégítse, áldozat- 
jával az erdőbe futott.

G a s - v i l á g í t á s  Lo n d o n b a n .  A’ gas vagy 
gőzszesz, melly Londonnak esti világlatul szolgál, 
évenkint 38,000 chaldron (egy chaldron 2000 font) 
kőszenet kíván, ’s összeleg 62,000 házi ’s bolti ’s 
7500 utcza-lámpát világosít. 1830ban a’ gas-csövek 
Londonban ’s London körül 1000 angol mérföld hosz- 
szát tevék. Fél hüvelknyi átmérőjű gasvilág20 gyer
tyát , 1, 2 , 3  hüvelknyi gasvilág pedig 100, 420 
1000 gyertyát pótol-ki.

Egy előkelő Angol nem rég Brighton mellett 
egy szegény kertész’ vetésében vadászott ebeivel. 
Midőn ez, a’ lordnak tette’ illetlenségét k é z z e l 
f o g h a t ó  módon bizonyítá-meg, a’ kevély uracs 
panaszt tőn a’ városhatóságnál, de itt azon meg
jegyzéssel utasítatott-el: hogy ő lordsága legjobban 
teendi, ha a’ hátára nyert ütlek-mennyiséggel, mint 
tettének érdemlett dijával, kegyesen megelégszik. 
(K. B.)

R E J T E T T  8 Z Ó
Bár fii vagyok, nem ént észt izzó iiszkid’ tüze; nem gyűjt 
Lángod’ ezer szikrát hányó heve. Vissza tekintsd főm’ — 
Értesítőnk’ főhárma legott megvallja valómat;
Vegemnek híját nyögi több környéke hazámnak.

Hajdú Jerom. i n g  cárról.
A’ 14dik számbeli rejtettszó: Ga t y a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A Z  E M B E R  É D E N B E N .  
Ollyan volt a’ halhatatlan 

Ember eden’ kertjében,
Akként ölült az ártatlan

Boldogságnak ölében — 
Érzeniényi szép lelkének 

Virágokon legelve,
Kivánsági bájtestének

Aranyat nem viselve:
Mint a’ miként gerjedezik 
’S kevéssel megelégeszik 

Két fiatal, tiszta, hiv 
’S csak egymásért verő s z í v .

A Z  E S E T ’ O K A .
De hogy a’ fény, nagyravágyás 

És pompa a’ földre jött, —
A' szem látott: — hol egy, hol más 

Tárgyakon megütközött ;
Az irigység haragtivék,

Kívánság lett meztelen,
És az érzés kialavék,

Testi-kény lön szemtelen ;
A’ szerelem állhatatlan : —
Így nem leve halhatatlan

Az ember és — elesett — 
v ’S így a’ mai világ le tt!

Zilahy József Debreczenben.

EGYKÉT SZÓ HAZÁNK’ KERESKEDÉSE’ ÜGYÉBEN.

Számos jót tehetni hazánkban, csakhogy közhaszon legyen a’ 
czél 's ne csupa fényűzés, hirvadászat *s dicséret’ szonija.

Hogy a’ kereskedés és kölcsöncsere’ (commer
cium) divatosb íizése a’ nemzeti jóllét’ és statusgaz
daság’ előmozdításának egyik fő eszköze ’s rugótolla 
legyen, azt bármi rövidlátó ész sem tagadhatja; a’ 
hajdankor’ történetei pedig minden kétségen kívül 
helyezik. Libanon’ keskeny aljában a’ földközi ten
ger’ partján lakó maroknyi népe Phoeniciának vi
lágszerte űzött kereskedése által, a’ régi világnak 
majdnem minden kincsét Tyrus és Sydon két város’ 
csudafalai közé gyűjtötte. Vetélkedő Carthagónak 
csak dús kereskedése által gyűjtött kincsei nyujtha- 
tának módot, eszközöket ’s erőt, héthalmu büszke 
vágytársának vitéz hadaival, tulajdon elenyésztét 
siettető véres csatáit olly hosszas időkre halasztani; 
— és a’ hatalmas líóma, csak miután dúlt Carthago’ 
szuvatag kormaiból rabolt kincseket, a’ világ’ ke
reskedő hajóival együtt, tőle nem messzi fekvő ten
ger’ öblébe vonzotta, nyerheté-el a’ dicsőség’ fő pol- 
czát; ’s népe’ véneire a’ kincsek’ özönét halmozván,

azok mindannyi királyokhoz hasonlók, világ’ urai
vá lettek.

De minek a’ hajdankor’ érdekvesztett adatit 
újra felhordani? mi közünk a’ Capitolium’ ’s vágy- 
társinak örökre elenyészett fényét fogékonyabb szá
zadunkban, melly úgy is úszik a’ nemesebb példák’ 
teljében, szüntelen emlegetni ? — Sietek azért most 
élő nemzeteket például felhozni, mellyek virágzó ko
rukat hatalmokkal együtt, csupán a’ kereskedésnek 
köszönhették , vagy máig is köszönhetik.

Bizonyítják azt az ujabbi korszakban elenyészett 
Genua, Pisa ’s Velencze köztársaságok, mellyeknek 
utóbbika , kereskedésével gyűjtött kincshalmaiból, 
nemcsak a’ tenger’ torló hulláminak daczára azok’ 
közepéből tündéri palotákat varázsla-ki, hanem óriási 
hadihajókat teremtvén, azokat zsoldon szedett hajó
sak’ ’s fegyveresek’ ezerivei tölté-meg ’s velők ké
nyére zabolázta a’ tenger’ örvényit; királyi hatalmú 
dogeja pedig mindenható Hippioszként szabott tör
vényt a’ világ’ vizein minden hatalmasságnak. Hát 
Themse és Szajna’ partiról mit mondjak ? A’ világ’ 
kincseivel bíró London koránsem hadsorai’ véres dia
dalival vítta-ki magának a’ tudományok’ csudás kifej- 
lésit, cseles politikájának Europa’ kormányiba hatal
mas befolyását, a’ tengeri kormányszigonyt, — szó
val : a’ világ’ népei közt elsőségét.

Látjuk tehát okát: miért iparkodik annyira min
den nemzet honában a’ kereskedést könnyebbítő mó
dokat, gyakran sok milliónyi költségekkel szaporítni 
— ’s általok annak virágzását előmozdítni ? — Nem 
fogjuk tehát csodálni, ha a’ fiatal, kisded ’s ver* 
senyszorgalmu Belgium egy törvényjavaslatot fogad
éi a’ vas-utaknak, országon keresztül, a’ franczia 
és porosz szélekig minden irányban létesítéséről; 
melly óriási munka a’ státus’ költségin készülvén 35 
millió francba kerülend. Nem csudálhatjuk, ha az 
angol és franczia kormány méltó tekintetbe veszi 
most Németország’ kereskedési viszonyait; — ’s ha 
a’ francziák’ királya a’ kamarák’ mostani ülését meg
nyitó beszédében azokat különösen a’ kereskedésre, 
mint nemzeti gazdaságot öregbítő és szorgalom’ dísz
letéül szolgáló kútfőre emlékeztetvén, a’ törvényho
zó testnek a’ bölcs szabadság’ elveivel párosított vám
rend’ pártolását olly hathatósan ajánlja; — ha a’ 
porosz kormány sietve törekszik vámegyesületé
nek egyetemítése által kereskedési rendszerét egész 
Európában viszonyos kölcsönösségre hozni, hogy 
tudniillik általa a’ korlelke minden státus’ jól-



léte’ kútfejének — a' kereskedésnek — forrását, 
mellyekből a’ nemzeti közboldogság olly híven ára- 
doz, tisztábban kifejthesse, es hogy a’ belföld* rég
től óhajtott kereskedési viszonyít végre megala
píthassa.

De legyen most már szabad kérdeznem: mit 
végzett mindenkorig téjjel mézzel folyó hazánk a’ ke
reskedés’ és kölcsöncsere’ előmozdítása’ hasznára, 
mellytől annyira függ verseny-iparunk ’s ezzel nem
zeti jóllétünk? — Vagy azt fogja talán valaki fe
lelni : a’ természet’ javaival dús Hunniának nincs még 
szüksége a’ kölcsöncsere’ fensőbb lépcsőire, melly - 
nek megalapítása ollyan áldozatokat kívánna, mel- 
lyek ősi alkotmányunkkal sehogy sem egyezhetők. 
Ezeknek röviden csak azt válaszolom itt: hogy gyors 
szárnyakon repül az idő ’s vele minden nemzet a’ 
csinosbulásban : — és csupán mi hős Árpád’ gondatlan 
unokái maradnánk-é hátra a’ többi müveit nemzet
től ? — Nem adhattak ’s valóban nem is adtak ne
künk eldődink olly törvényeket, mellyek minket a’ 
művelődéstől, nemzeti jólléttől ’s a’ minden nemzet’ 
köz csinosbulásától tiltanának. Sőt épen ezen halha
tatlanok, kik nekünk vérükkel ’s Gylász és Karchán- 
törvényikkel hazát alapítottak, annak boldogsága’
előmozdítását is erősen — és örökre szivünkre kö
tötték. De az sem való , hogy a’ kölcsöncsere jobb 
lábra állítása nemesi sarkjogainkat megrendítené; — 
vagy talán nincs ott nemesi kar a’ nemzetben, hol a’ 
nemzeti hitelező-tár és váltójog (Nationalbank és 
W echselrecht) árasztja javait az egész országra ? — 
Még eddig se Bécsben, se a’ német honban, se a’ Them
se’ partjain lakó nemeseket ’s lordokat el nem tör- 
lötte a’ nemzeti váltójog és hitelezőtár; sőt inkább 
őkel a’ nemzeti jogok’ tehetősb védőivé változtatta. 
A* ki pedig vitatja, hogy bőtermésü hazánknak (ha 
ez így volna is, de a’ vizsgább tekintet épen ellen
kezőt tanít) nincs szüksége a’ nagyobb mértékű köl- 
csöncserére, annak kurta elmevilága nem látja ál
tal , hogy úgy tulajdon zsírunkba fuladnánk. — Ha
marább lehetne talán helye azon rövidlátó ellenve
tésnek, hogy szép hazánk gyönyörű fekvésénél fog
yást alkalmatlan a" kereskedés’ nagyobb üzésére. — 
Lássuk: min alapszik e’ puszta okoskodás?

En a’ kereskedésre olly országot vélek alkal
matlannak, mellynek földje sovány, a’ természet 
javait neki mostoha kézzel osztotta; melly javakból 
nemhogy a’ szomszéd országoknak kölcsönözhessen, 
hanem bárcsak tulajdon árváinak szükségit födözhes- 
se : valamint ollyan országot is , melly csak a’ ter
mészet’ azon javaival bír, mellyekkel szomszédi is
bőven megáldatván, köztök a’ kölcsoncserének sem
mi helye sem lehet. De még e’ két esetben is űz

het kézmüveivel kereskedést, mint ebben a’ külföld 
példákat mutat. Yégre alkalmatlan a’ kereskedésre 
azon ország is , mellynek hajózható folyói, tenger
partjai ’s alkalmas utai nincsenek; de még ezen aka
dályokat is meggyőzheti a’ nemzeti versenyszorga
lom. így győzé-meg azokat Svájcz, melly minden 
tenger-öböl ’s part nélkül, sokkal inkább ben fek
szik a’ száraz földben , szörnyű gránitszirtek’ lán- 
czaitól van környezve, még is szorgalma által köl- 
csönkereskedése milly magas pontra jutott. Szász
ország, úgy szólván, közepe a’ belföldnek, Lipcsét 
(Leipzig) csak egy hajózható folyam sem segíti szor
galmában , még is egész Europa’ kereskedésében 
részesül.

Hogy boldog hazánkat e* felhozott három ok’ 
egyike sem gátolja kereskedésében , azt minden ne
mesebben érző ’s gondolkodó honfi meg fogja enged
ni; mert az, a’ természet’ minden szíikséges javával 
és pedig ollyakkal is — mellyekkel szomszédink 
vagy népeink’ mennyiségéhez vagy pedig földjük’ 
soványságához képest méltán szűkölködni mondathat
nak — nagyobb szorgalmunk után bőven áldatott- 
meg. Folyóink pedig bel és kül közlekedésre a’ ke- 
gyesb természettől kitűzött medreikben i s , ha nem 
kivánhatólag, de még is lehetőkép hajózhatók. — 
Jól tudom én azt, hogy ha kereskedésünket ter- 
mesztvényinkkel (nálunk kézmüvekről a* gyárok’ rit
kasága miatt még most szó sem lehet) vizeink’ foly
tában üzhetnők a’ délszaki szomszéd török birtok
kal , hogy akkor iparunk sokkal sikeresb és szeren
csést lehetne; vagy ha Berzeviczy’ éjszakkereske
dési terve, a’ kölcsöncsere’ hajdani útját a’ Duna, 
caspiumi ’s fekete tengerek ’s beléjök szakadó fo
lyók által megnyitván, minket az indiai nagy keres
kedésben részesíthetett volna: akkor mind a* bér
lett, mind az áltinenő kereskedést (Speditions- und 
Transito-Handel) nagy ott) divattal űzhetvén, hazánk 
a’ szerencse’ legmagash fokára juthatna; de ezek 
még most hazánkra nézve — édes álmák !

Hogy pedig folyóink* hajózhatása, országutaink 
rósz léte, termesztvényink’ kevese kereskedésünk
ben akadályokat okoz, méltatlanul bánnánk a* ter
mészettel , ha azokat mostohaságára rónánk; mert 
azokat hazánkban is valamint külföldön, egyedül a’ 
nemzeti versenyszorgalom segítheti-föl. Tisztítsuk ’s 
regulázzuk folyóink* medreit, tegyük magunkat na
gyobb közösülésbe fiumei tengerpartunkkal, váltsuk- 
meg a’ ludovieea utat. huzzunk csatornákat, készít- 
síink vas-utakat, vagy rakjuk-ki azokat kövekkel. 
kölcsönzött ’s honosított gazdálkodás’ nemesb rend
szerével szaporítsuk ’s nemesítsük termesztvényinket: 
azonnal el lesz hárítva az akadály.
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Bel kereskedésünk’ fórakhelyei Pest es Debre- 
ezen , inelly két város közt a’ rósz utak miatt milly 
nehéz legyen a’ közösülés, kiki tudja; — de ássunk 
Szolnoktul Pestig annak fölsegi'tésére egy könnyen 
létesíthető csatornát, mellynek a’ rónán nagykölt- 
ségii, vizemelő zsilipekre (Schleussen) szüksége 
nincs — ’s ezzel Debreczent vas-uttal kössük-össze, 
milly nagy hasznokat nyerendne általa kereskedé
sünk !!. Úgy a’ gabona-kereskedés’ haszna megkí
vánná a’ Rába’ rendbevétele által Győrtül legalább 
Körmendig (a’ fiumei szállításról hallgatok) egy uj 
csatornát huzni; úgy hogy Körmend a’ gabona’ rak
tára lévén, azt a’ szomszéd Stájernak jutalmasan 
árulhatná. Egy másik szinte könnyen létesülhető csa
tornával Fertőnek Rábczán való lecsapoltatása által 
Győrt JVizsiderrel összekötni, milly nagy hasznokat 
szülne a’ gabona-kereskedésben! — Az utak’ ké
szítése pedig legczélirányosabban megtörténhetnék 
a’ státus’ költségin; de előbb némelly helytelen elő
ítéletektől, mellyek kereskedési fölvergődésünket 
bilincsezik , szükség volna megválnunk.

Siessünk tehát mi is más nemzetek’ példája után 
a’ kereskedés’ ügyében a’ német kereskedési viszo
nyokat némileg hazánk’ javára fordítni, siessünk ki
fejteni azon jóltevő erőket, mellyek áldott anyaföl
dünkben még ugaron szunnyadoznak.

Bujáról B.

E G Y  P É L D A ,  U T Á N Z Á S R A

Bizonyos vadász Poroszországban egy téli est
vén 16 esztendős fiját egy levéllel a’ szomszéd falu
ba küldötte. Midőn a’ legényke haza felé tért ’s az 
atyai háztól már csak 500 lépés választó , az utón 
valamit üldögélni látott ’s azt eleinte kutyának gon
doló. A’ félhold az útra halovány fényt vete , a’ hó 
csillogott, ’s az éjszaka rendkívül hideg volt. Az if
jú még néhány lépést tőn előre ’s itt megismerő a’ 
puszták’ rettentő ebét — a’ f a r k a s t .  O mint 
gyermek, sokszor hallotta, hogy ha az ember med
vék közé jut, legtanácsosb földre lapulni ’s magát 
boltnak tettetni. A’ legény azt hivő , hogy illy mó
don életét tán farkas ellen is biztosíthatja; azért tüs
tént hosszant földre dűlt. A’ farkas mingyárt lassú 
léptekkel közeledék hozzá, előtte veszteg állt ’s őt 
kémlelve szagolgató. A’ legény, mennyire csak le
hetett . visszatartó lélekzetét ’s egy tagját se moz
gatta. Most néhányszor körüljáró őt a’ farkas, végre 
alant lábainál megállapodék ’s kezdő itt amott orrá
val illetni; de mindenütt csak ruhára akadt. A’ fene 
vad mindig közelebb jött a’ legény’ fejéhez ’s íra 
most nyakához ért ’s itt talált legelőszer húsra. O 
nyaló, szagolgató azt, fogaival a’ legény’ nyakken

dőjét csipdelé ’s torkából a’ tüzes étvágy miatt siirü 
nyálat ereszte. A’ nyalás már keményebb kezde len
ni , a’ fujtatás erősebb ’s mohóbb. A’ farkas most 
egyik lábát a’ testen álttevé, úgyhogy az ifjúnak 
nyaka a’ vadnak két első lába közt fekütt. — Most 
élet vagy halál! gondoló az ifjú. Sebesen mint vil
lám , ragadá-meg a’ farkast két első lábánál, erősen 
magához szorító, felugrott, ’s vivő hátán éhes ven
dégét. — A’ farkas harapni akart, de a’ legény elől 
olly szorosan húzta magához, hogy nem volt elég 
hely, fogait a’ húsba vághatni. Szája az ifjúnak bal 
arczájához nyomottan fekütt, éles száraz nyelvepe
dig az ifjú’ száját érdélé. A’ farkas hörgött, mintha 
gégéje szoríttatnék össze ’s hátulsó körmeivel az if
jú’ lábikráit csizmán ‘s harisnyán keresztül vérig kar
moló. A’ legény futott, — mint ereje engedő ’s go
nosz terhével eljuta szerencsésen az atyai hajlékhoz. 
De az udvar-ajtó be volt belülről zárva ’s a’ házban 
mindenki aluvék. „Atyám! atyám! — kiáltoza foly
vást az ifjú — atyám ! az isten’ szerelméért, atyám!“ 
Egy lélek sem akaró kiáltásit hallani. O a’ szoros 
tartás, hurczolás, sőt talán ijedség miatt is már vég
kép odalankadt. Az ajtón nem zörgethetett, mert egy 
keze sem volt szabadon; lábával se merő az ajtót 
rugdalni, mivel félt, hogy a’ sulyegyent elveszti ’s 
földre esik; ekkor pedig a’ farkas’ hatalmába került 
’s elveszett. Mit cselekvők tehát a’ szegény ifjú e’ 
veszélyes helyzetben ? O hátulról, mennyire telhe
tők , farkas barátját az ajtóhoz zökkentő. A’ farkas 
elbődiilt. Erre a’ házikutyák ugatni kezdőnek ’s tüs
tént valamennyi künn termett: „Atyám! — kiáltoza 
folyvást az ifjú a’ kutyák’ vonító zajában — az Is
t e n é r t  n y i s s a n a k  a j t ó t !  e g y  f a r k a s t  
h o z o k  — e l e v e n t !  Ezt végre csakugyan meg
halló az Öreg vadász ’s a’ gondos anya már udva
ron volt ’s ajtót nyita. Itt az atya egy golyóval töl
tött puskával készen állott a’ lövésre „Nem k e l l  
l ő n i !  — kiáltoza feléje a’ fiú — hisz h á t a mo n  
h o z o m. Csak a’ pajtát fe l!“ Itt háttal a’ pajta-kor
láthoz fordult ’s a’ farkast egy lökéssel a’ szérű- 
helyre dobó. — A’ foglyot mór készen várók a’ ku
tyák; de velők az sokáig hatalmasan küzdött, há
rom vadász-ebet rútul megszabdalt. Egy golyó sza
kaszta véget életének.

L E G Ú J A B B  L É G T Ü N  E !YI K N Y.
Agnelli Ferencz, gyógyszertárnok ur, febr. 

10k. 1834. Szolnokrul e’ következőt közli: „Folyó 
hónap 7kén estve 9 óra ’s ll.perczkor embereim a’ 
házból kihíttak, hogy nézője lennék egy világító 
tömegnek, inelly'az égbolt’ éjszakkeleti részén mu
tatkozott. Kimenők *s álmélkodva fíiggesztém sze-
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meim’ a’ különös tüneményre. Az eg tiszta volt ’s 
a’ csillagok ritka fénnyel tündöklőnek. A’ leggyön
gébb ’s alig erezhetett szellőnél, melly éjszakkelet- 
ről lengett, a’ meteor mintegy 250 ölnyire bocsát
kozott alá ’s világossága folyvást meglepőbb leve. 
Azután délszakra hajlott es szemlátomást közelgett 
udvarom felé. Színe fejérsárgás lön ’s egy világosí
tott gőzfelleg burkolá az egészet; a’ tünemény mind
az által másmás alakot válta, míg végre egy három
szeg’ képében (mellynek körzete áltmérőben 15, 
magassága pedig 11 lábnyi lehetett) házom’ fedelé
re bocsátkozott alá. Itt reszketeg lángolásu mozgá
sokkal szélyedt-ki, így két perczenetig világíta ’s 
aztán hirtelen kialutt. Leesése közben egész udva
romat, sőt ennek közelebbi környékét is világosság 
folyá-be. Én megvizsgálám azután a’ házfedelet, de 
semmit sem találtam, kivevőn, hogy a’ dér róla el
enyészett. E’ jelenés a’ légmérő’ magas állasakor 
történt.“

A’ R É S Z E G N E K  S Z E R E N C S É J E .

Kerbeck Ferencz Brestben egy iskolamesternek 
egyetlen fia volt. Mivel az ittasság benne legyőzhet- 
len szenvedéllyé vált ’s ez őt egyéb foglalatosságra 
alkalmatlanná tevő, egy franczia briggen Indiába 
ment. A’ brigg gazdag teherrel érkezett vissza ’s már 
közeljárt az anyaföldhez, midőn a’ tengeren sötét 
éjjel egy hollandi fregát olly vad erőszakkal ütközők 
hozzá, hogy a’ hajóslegénység kompokba rohant ’s 
a’ fregát azt mint szabadító vevé-föl. Csak Kerbeck 
Ferenczet nem. O e’ gyász-esetkor ittasan fekütt a’ 
hajónak egyik szugában. Midőn bor-mámorából föl- 
eszmélt , nem kevéssé csudálkozott, látván, hogy a’ 
tér-tengeren lejtőző hajóban egy lélek sincs csak ő 
egymaga. Azonban e’ balsorssal csakhamar kibé
kült : a’ brigg itallal ’s élésneműkkel gazdagon el 
volt látva; Kerbeck tehát erősen megkötő a’ kor
mányt, dohányzott, iddogált ’s a’ vitorlákat saját 
nézeti szerint alkalmazá. így hányaték e’ rendes ka
landor mintegy két hónapig idestova a’ tengeren , 
míg végre a’ szél part felé ragadó. 0  az álgyukat 
kisütő ’s reá választ nyert; nem sokára emberek 
eveztek egy kompon feléje; ezek amerikaiak vol
tak ’s őt a’ hajóval együtt minden baj nélkül vezér
lők az ujyorki kikötőbe. Kerbeck itt eladó a’ bajó’ 
terhét ’s minap vissza tért Francziaországba. Itt a’ 
brigg’ tulajdonosi követelők rajta a’ hajóban találko
zott vagyonnak értékét; de a’ bíróság tengeri jog 
szerint, mivel t. i. a’ hajót megmentette, a’ vagyon’ 
felét neki itélé. Ennélfogvást Kerbeck Ferencz’ ré

szére, kiről bízvást mondhatni hogy több szerencséje 
volt mint esze , 300,000 franc maradt.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .

E m b e r n ö v e s z t ő  pa r a n c s .  A’ japani ud
vari újságban következő császári rendelés foglalko
zik: „Nem kis neheztelésünkre tapasztaljuk, hogy 
a’ mostani ifjú emberek közül igen sokan épen nem 
akarnak nőni. Mi ezennel meghagyjuk tehát és pa
rancsoljuk, hogy minden 20 esztendős fiatal ember, 
ki idejéhez képest az országosan meghatározott mér
téket meg nem üti, bottal szélesre ’s hosszúra ad- 
diglan tagoltassék, míg elérendi azon termetet, melly 
egy japani ifjúhoz illő.“

Ri t ka.  e s é s .  Glasgowban egy A esztendős 
gyerkőcze egy háznak harmadik emeletéből leesett. 
Az erős szél a’ gyermek’ ruhájába kapaszkodók, azt 
es-ernyő gyanánt kifeszíté — ’s a’ gyermek így sze
rencsésen ’s legkisebb megsértés nélkül az utczára 
lejutott, hol is rögtön felkelt ’s anyjának — ki ijed
tében magán kiviil rohant a’ lépcsőkön alá ’s innét 
az utczára — elibe futott ’s vesszőiül félvén, sírva 
kiáltozá: „Ne bánts anyám! anyám ne bánts! t ö b 
bé n e m c s e l e k s z e m . “

I d e g e n  é g h a j l a t .  Uj hollandiéban, a’ ter
mészet legcsudásb ellentisegben mutatkozik. Ott nyár 
van, midőn nálunk európaiaknál tél. Ott sok madár
nak haja van tollú helyett, szárnya pedig épen nincs. 
Ott láthatni emlős állatokat madár-orral, láthatni fe
jér sast, fekete hattyút. A’ fák többnyire alacsonyak, 
mint nálunk a’ bodza- vagy mogyorófa; a’ körtvély 
ott fából van , és szára vagy czipkéje a’ gyümölcs’ 
vastagabb végén áll. A’ cseresnye’ magva pedig kívül 
a’ húson látszik.

B U D A I  C S E P P E K .
Jaj azon férjnek, ki nője’ kezét kegy-ajandék- 

nak kénytelen tekinteni; az illyennek jobb lett volna 
csigának születni; úgy legalább szarvait a’ világ’sze
mei elől elrejthetné.

Legszerencsésb az ember ’s a’ chamaeleon ; mi
vel színét kedve szerint változtathatja mindkettő.

K « g y  Ignncx.

R E J T E T T S Z Ö K .
Pénze van a’ vállán, fillért sem kült-el azonban.

Úszva ragyogva alá vízbe’ ’s az égbe’ tanyáz.
Roztáty Gyula.

Egy helység az egész; földjét Tisza mossa; feléből 
A’ fazekas munkál, fele vég-védelme hazának.

Rémlaki Árpád.
A’ 15dik számbeli rejtettszó: T r é f a .

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



TÁRSALKODÓ.
P est, február’ 26kán 1834.

A5 B E T E G  L E Á N Y K A .
Sötét az éj és hosszú mint öröklét,

Es képtelen homálya nyom;
Mély a’ csend, csak beteg lány halk n y ö g é sé t 

Zokogja, sújtván fájdalom.

„Mint cseng és zúg fejem, vérem mi hőn fut, — 
Ah én szegény beteg! —

Ki néz rám? enyhiilet nekem kitől jut?
Halál bár szánna meg “

Legott sugárban megjelen mosolygva 
Fölötte a’ remény —

’S hő homlokát érinti égi csókja :
„Karomba veszlek én.“

Borkúti.

Ó H A J T Á S .
Szent berek’ árnya között, elvonva világi bajáktól, 

Zajtalanúl ’s csöndben folyjon-el élet-időm.
És legyenek tiszták érzelmei tiszta szivemnek,

Aeoli hárfa’ ezüst-zengzetii hangja gyanánt.
A’ hív éneklőt lánykája’ szerelme födözze ,

’S barna szemén remegő könnye — jutalma legyen.
Hantja fölött egykor zengjen philomela keservet;

És szive’ mélyéből Hive sóhajtsa nevét. —
Regényi Gyula.

SZ. PÉTER HELYSÉG KOMÁROM VÁRMEGYÉBEN.
(Levéltöredék, jan. 21ke'ről 1834.)

Kedves Antalom, midőn baráti búcsút veve'nk 
utószor egymástól, megigérém, hogy bár hová ves
sen a’ sors, lakásomról, állapotomról, helységünk’ 
fekvéséről ’s áldásiról értesítni foglak. Hogy meg
szűnjek adósod lenni, íme teljesítem. — Iskolai pá
lyámat bevégezvén, a’ Gondviselés nem volt hozzám 
mostoha; egy hivatallal, miilyen alantjáró luvána- 
timnak megfelel, jutalmaztatának csekély tehetségűn. 
Most tehát Szent-Péteren lakom Komárom várme
gyében , egy órányira Komárom’ várától nyári nap
keletre. Helységünk, a’ Duna’ színéhez mérve 35 
öllel magasabban fekszik; ’s így Komárom várost 
várával együtt (ha t. i. a’ köd , melly a’ két Duna’ 
összefolytánál gyakran keletkezik, a’ láthatárt tőlem 
el nem zárja) naponként kapumból láthatom. E’ hely
ség Mária Therézia’ uralkodása alatt korona-jószág 
volt és 1763ban a mélt. gróf Zichy nemzetiség’ bir
tokába jutott, 0-Budáért cserében N e s z m é l y t ,  
A l m á s t ,  Ó S z ő n y t ,  S z. P é t e r t ,  V á r  f ö l d i  
P u s z t á t ,  nem különben Sz. P á l ,  Ú j f a l u  ’s 
egyéb apró pusztát nyervén; melly javakat most a’

grófi nemzetiség nem csekély szorgalommal iniivel- 
teti. Sz. Péternek ura most gróf Zichy Miklós, amaz , 
Europa előtt isméretes ministernek Zichy Károlynak 
fija. Jó grófunknak itt Sz. Péteren nincs ugyan pom
pás palotája , mivel D a r u v á r  o t t  Soprony vár
megyében lakik; de van az uradalmi tisztségnek, 
kivált a’ főfelvigyázónak (Inspector) oily alkalmas 
lakása, hogy tavaszkor a’ néhány hétig köztünk mu
lató grófnak is kényelmes szállást adhat. Nem látsz 
itt nagy terjedelmű, szemet bájoló, költséges angol 
’s franczia sztilben épült kertet (noha lehetne) ; mert 
azon tért a’ földes ur alattvalóinak osztatá-ki, hogy 
annál diszlőbb legyen azok’ szerencséje. Napkeletről 
határos helységünkkel: Perbete, Madar; délről: 
Kurtakeszi, hol a’ vendégszerető Baranyay Ferencz 
— nemes sarjadéka ama’ rokonnevü nagy hires ge
nerálnak — lakik; nyugotra: Hetény és Komárom, 
hol különösen a’ Nyitra, Vág ’s Öreg Duna végzi 
határunkat; éjszakra : O-Gyalla , hol a’ hires Thíige 
’s Konkoly nemzetségek laknak, mellyek még Ár
pád ősapánkkal jövének-ki e’ magyar Kanahánra — 
’s annyi sok viszontagság után is , mellyel édes ha
zánk századok’ folytában küzdött, fentarták nemes 
erényüket ’s mindeddig hazánk’ védelmére nem ke
vés bajnokot neveltek. — Ha meg akarnád határun
kat kerülni, 5 y óra alig volna elég. Jó lakföld e z , 
kivált ha a’ felsőbb megyékből hozzánk lefolyó vi
zek sokszor árjaikkal kárt nem okoznának. Térés 
legelőinket ha látnád ’s rajtok a’ gulyákat, megval- 
lanád, hogy Tiszamentibcn sincs szebb és czímere- 
sebb marha. A’ szorgalmas lakosok tudják használni 
a’ természet’ ezen ajándékit, a’ szomszéd városok 
’s vásárok telvék Sz. Péteri marhával. — Buzaföl- 
deink nem fizetnek ugyan olly pazérmódon , mint ná
latok a’ Tisza mellett; de lakosink’ élénk szorgalma 
a’ hijányt kipótolja. Éjszakról határunk igen homo
kos, m égis a’ munkásság mindent elkövet, hogy e’ 
homoktoriatok is haszonvehetőkké váljanak. — A z  
egész helység 75 régi telekre (antiqua sessio) va
gyon felosztva, e'hez járul még 54 zsellérhely; er
dőnk annyi , hogy lakosink nemcsak évenként a’ 
szükséges tüzi-fát nyerik-ki, hanem még Komáromot 
is ellátják fával. Szőlőhegyeink olly bő termést ad
nak , hogy a’ jobb ’s takarékosabb gazdák’ pinczéi- 
ben több évi borokat találhatsz. — Valamint a’ ga
bonaföld , úgy a’ szőlő-nemesítésre is jó Urunk ju
talmat osztat nemes tisztjei által; nem csuda tehát,
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hogy kettős szorgalom követi javunkra szolgaló bölcs 
czélzásait. Jutalmat nyer itt nemcsak az, kinek szép 
oltovánvi vannak, hanem még a’ csinos és takarékos 
pór-asszony is , ki szobáit tisztán tartja. Nem is lát
hatsz itt ronda házat, dísztelen , szemetes udvart; 
mert az asszonyok vetélkednek egymással a’ tiszta
ságban. — Ámbár a' gróf nem lakik közöttünk, van
nak azért szebb ’s kitünőbb épületeink is. Ha hozzám 
jösz , meglátod, milly csinos két templom díszíti 
helységünket; a’ reformátusok’ tornyán óra is van, 
mint vezére a’ jó rendnek ’s pontosságnak. Falunk’ 
végén diszlik a’ megyének egy négyszegű, csinos épü
lete : ha a’ Duna nem engedi a’ Komáromba mene
telt, itt tartatik gyűlés; lakik benne egy földmérő, 
egy sebész’s egy baba, vannak börtönök is a’ ra
bok’ számára; csinosak az uradalmi tisztek’ lakásai, 
az uj papház, a’ mesterségesen épített pályinkaház, 
két vendégfogadó 's a‘ t.

Van Sz. Péteren iskola is , hova 254 tanuló
gyermek gyülekszik, de csak télen ; mert falukon , 
mint jól tudhatod , mihelyt a’ dús természet virágzó 
kebelét kinyitja, mezőre, rétre, vetésre viszik a’ 
növendékeket; ’s fgy bármint iparkodjék télen által 
a’ szorgalmas tanító , az év’ három negyedét mezei 
munkában töltvén-el gyermekink, igen nehéz velők 
előbbre haladni. Mindazáltal még se gondold, hogy 
e’ téli iskolások minden tudomány ’s isméret nélkül 
maradnának. Kegyes földes urunk azon kivül , hogy 
mind a’ két vállasbeli tanulóknak évenként szükséges 
irópapirost “s a’ jelesbeknek öltenyeg-ruhát adat, még 
érdempénzt is osztat ezüstből: e’ pénz koronástallér 
nagysága ’s hazánk’ szineivel ékes szalagon függ; 
egyik oldalán olvashatni: a’ s z e n t  - p é t e r i  t a
n u l ó  i f j ú s á g ’ p á r t f o g ó j á t ó l .  Hajt egy méh
kas vagyon. ábrázolja a’ szorgalmatossagot, a' kasra 
a' nap sugarit lövelli, az oszlop’ alján, mellyen a’ 
kas nyugszik, a' mezei munkásság’ szerszámai elszór- 
vak. Másik oldalon egy rózsakoszorúban e‘ betűk 
látszanak : a’ s z o r g a 1 m a t o s s á g’ j u t a l ma .  — 
Itt említem ’s tiszteleted’ tárgyául teszem főtiszt, 
nagys. Szily Ferencz urat, esztergomi főkáptalan’ 
őrkanonokját. ki 16 év előtt helységünk’ lelkipász
tora volt. Noha őt a’ szerencse nagy érdemi után 
magas polczra emelé: még is néhai keresztyén hív 
nyájárul, mint gondos pásztor, emlékezni mostanig 
sem szünt-meg. Alig várom azon órát, mellyben e’ 
kegyes egyházi férfiúnak a’ cathol. templomra adott 
ajándékit neked megmutathassam. Csak mellesleg 
teszek említést azon 2500 forintról, mellyeket az is
kola’ javára ’s a’ tanitó’ fizetése’ pótlásául alapított, 
’s mélt. grófunk’ megegyeztével ezután is kíván gya-

rapitni. Nem óhajtasz é sok illy Ciinont hazánknak, 
kik tehetségiket ’s világi javokat közjóra szentelni 
készek? Méltóságos grófnénk’ bő adakozásitól fény
lik az Isten’ háza. Noha helységünk’ anyatemplomá
hoz az uj-gyallai fiók-egyház is kapcsolva van, hol 
tót nyelv divatoz, még is plebanusunk, e’ lelkes 
magyar férfi, annyira elágaztató hazai nyelvünket 
közöttük , hogy többé már nem tótul hanem magya
rul ad keresztyén oktatást; van is a’ szép iparnak 
foganatja, mert nincs olly ház Uj-Gyallán, mellyben 
a’ kedves hangzatu magyar szó nem divatoz.

Mivel helységünk a’ megyebeli fővároshoz kö
zel fekszik, munkás szorgalmú lakosinak száma 3000re 
terjed; még élénkebbé teszi azt a’ sok utazó kato
naság, melly a’ bányavárasokból jő megy, és itt tarto
gat nyug napot. Levegőnk egészséges, ivóvizünk j ó , 
mert homokon szürcnkedik által, folyammal ugyan 
nem dicsekhetíink egynél többel, melly kis mért ék
ben de elapadhallanul foly végig falunkon, és egy 
jobbágynak asztala alatt fakad. Hátha jó földes urunk’ 
szándékát kívánt siker jutalmazta volna , midőn az 
erdőben 32 ölnyi mélységre furatott kutat; milly 
nagy jótéteménynek tekinthet ék ezt nyáron a’ hő
ségtől eltikkadt mezei munkások?! — Jóllehet la- 
kosink két vallást követnek, még sem hallhatni soha 
a’ két felekezet közt gúnyt ’s rágalmat; mert miután 
illy kegyes atyánk van, nincs olly hálátlan gyer
mek. ki őt búval illetné. Nem látsz itt ur’ dolgán 
pálczával fegyverzett durva hajdút. Nógatás nélkül, 
szívesen dolgoznak ők, mintha valamelly gyárbeliek 
volnának. Itt láttam előszer, milly szerencsés követ
kezéseket szül a’ szelíd bánás és okos kormány. 
Illy szerencsés helyzetben ki ne aldaná a' kegyes 
Gondviselést ? ki ne kivánna illy nemeslekü földes ur 
alatt élni? ki ne óhajtaná szívből, hogy jó grófunk, 
jeles nemzetségével sok szerencsés év’, sőt század’ 
lefolvta után is úgy fényeskedjék a’ magyar hazá
ban , mint tündöklik most nemes tettivei nemcsak 
szívünkben, de a’ magyar nagyok’ sorában is!

Ünodíj András.

T . Ö R Y É N Y T U D O M Á N Y O S  F L Z K R B E .
y  z Á h u a t b ó l .

Olly országban, hol az ingatlan földbirtokkal a’ 
sarkalatos törvények szerint külön jogok és szabad
sagok járnak; hol a’ földbirtokosak egy kiváltságos 
Kend’ sajátja: csak hamar olly szellem is mutatko
zik a’ törvényekben , melly szerint a‘ nemzetségek’ 
föntartatása főirányul vétetvén, e’ föntartás’ alapjául 
jelesül a’ földbirtok tétetik. Minden intézet oda ezé- 
loz, hogy a’ földbirtok változhatlanul biztosíttassék
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a’ nemzetiségeknek. Innét törvényinkben az ősiség' 
elve az 1723: 48. pazarlók elleni czikkely; innét ha
zánkban a' z á r l a t o k '  szüleménye. — Kégi törvé- 
nyinkben a’ zárlatok’ rendszere isméretlen, sőtVer- 
bőczi II. K. GO. czimjével, melly szerint a’ fizetni 
nem képes adós szolgaságra ju t, homlokegyenest 
összeütköznek. Nem hozzuk itt kérdésbe azon bírói 
zárlatok* szükségét, mellyek az 1715: 28. értelmében 
a’ pör’ feljebb vizsgálásaig az elitéit jószágra tétet
nek. Azon zárlatokat értjük itt, mellyek a* pazérlók 
födözésire a’jólelkü hitelezők* jogsérelmivel az újabb 
időkben divatoztak. Ezekről méltán mondhatni, hogy 
az olygarchia’ védei, a* pazérlás és nzsoráskodás’ 
elősegítőji, a’ közhitei* megrontóji ’s az igazságos 
követelések’ kijátszó eszközi. — Jelenleg ha vala- 
melly gazdag tiz húsz évig űzött pazar-tulsági után 
értékét annyira leolvasztá, hogy adósságok’ tenge
rébe merülvén, a’ végképi elsiilyedéshez közel jár: 
kész a’ tündér mód, melly mindent helyre üt. A’ 
veszélyben forgó jó hir ’s név palástoltatik , a’ rég- 
érdemlett koldusbot eltávoztatik ’s a’ nagy ősök’ di
csőségét, elfajult unokák’ védnientségeül látjuk hasz
náltatni. — A’ megbukottnak egész értéke gondvi
selés alá kerül — ’s az, kire különben tetteihez, 
életéhez mérsékelt sors várt volna s t a t u i  c ompe -  
t e n s  — gyakran nem csekély sőt bő intertentiót 
nyer; midőn a’ szegény jólelkü hitelező, koplaló öz
vegy, rimánykodó , kik az elmaradott kamatfizetés ’s 
a’ tőke* vissza nem nyerhetése végett utolsó ínségre 
jutottak, boldogoknak vélnék magokat, ha főszár- 
mazásu adósuknál a’ lehulló asztali morzsákat szede- 
gethetnék-föl.

A* z á r l a t  alatt levő értéket birói végrehajtás
ba venni tilalmas. A’ hitelezők kénytelenek igaz
ságos követelésiknek nagy részinti feláldoztával 
egyezésekre lépni és még boldogoknak vélhetik ma
gokat, ha valamihez juthatnak ’s nem szorittatnak 
olly várakozásra, melly talán életkoruk’ hátralevő 
éveit is felülmúlja. —

Ha illy operatiók által kevéssé rendbe jő is a’ 
megbukottnak értéke , szinlett javulás és takarékos
ság’ orvé alatt (midőn azonban még zárlat alatt is 
az uszorásokkal nagyobb adósságokba keveredék) 
felnyittatik a’ zár; de előteremvén uj kötelezvényik- 
kel a’ pénztőzsérek — és itt az uj zár, az előbbi 
operatiok folyton folynak és többszer ismételteinek. 
Végre annyira lemerül a’ megbukott, hogy a’ mi
dőn még az első zár’ alkalmával a’ követelések ki- 
elégittetvén , értékének némi része megmentethetett 
vala, sőt maga is — a’ mi fő — látván a’ törvé
nyek’ szigorúságát , erkölcsikép megjobbulhatott vol

na, másod, harmadik zárlat’ alkalmával az örvényből 
ki nem szabadulhat — és az egésznek az örökös zár 
szomorú és káros következése. —

Jól elrendelt országban a’ józan törvényszerzés
sel, az igazság’ szoros kiszolgáltatásával, illyetén — 
a’ dusabb ’s vagyonosb felekezetet más osztályok’ ká
rával pártoló — intézkedések össze nem férhetők. 
— A’ hitel megerősítése, a’ közérkölcsiség’ fentar- 
tatása , a’ szorgalom’ élesztése azt kivánja, hogy 
dúsnak és szegénynek közönös törvény szolgáltassák. 
Midőn emez, kinek talán nem is vétke, hanem bal
sorsa ’s nyomorult állapot ja okozá megbuktát, a’ 
nála tán százszor vagyonosb hitelező’ követelésinek 
kielégítésére egv fillérig szorítatik , semmi tekinte- 
tek ne födözhessék a’ gazdagot is a’ törvényszabta 
elégtét alul. — ’S így kívánandó , hogy az e’féle 
zár-menedékek, mintáz örök igazsággal's törvényink’ 
szellemével ellenkezők, jövendőre végkép eltöröltes
senek. — Az országos Küldöttség* igazságszeretete 
javasolja a’ zárlatokat, ha azok mások’ jogai’ ’s tett 
kötelezései’ sérülte nélkül megállhatók. De képzel
hetni é valljon illy zárlatot, midőn minden illy zár
latnak főczélja — a’ hitelezőket a’ birói végrehaj
tástól elmozdítni?

A’ közjó’ tekintete egy olly törvény’ alkotá
sát látszik kívánni tehát, hogy az 1715: 28. értel
mében a’ birói záron kívül, semmi ollyatén zárlatok
nak hely ne adassák, mellyek a’ zárlat alatt levőt 
az mazságos követelések’ ő ellene intézendő törvény 
előtti keresetétől ’s értőidben teendő birói végre
hajtásoktól fölmentenék ; hanem ezek szabadon ma
radván, az önkéntes — voluntarium — vagy atya
fiak , vagy maga a’ hitelező által, nehogy időközben 
az érték elfogyjon, adott zárlatnak csak azon foga
natja legyen , hogy újabb terhek’ ’s kötelezések’ föl
vállaltára az adós alkalmatlan legyen ; az, az előt
tieknek behajtatása minden hitelezőnek kfílönvéve is 
szabad maradván és e’szerint világos óvás tétetvén.

Kossovich K ároly.

A’ H O M O E O P A T H !  A VAS  V Á R M E G  Y E I J É N  
S Z. G O T T H A R D O N .

Különféle találmánya van az emberi észnek, 
mellyeket a’ világ’ nagyobb része eredetükben több
nyire megvet, és pedig egyedül azért, mivel újak. 
Illy mostoha sorsra talál soknál a’ nem rég divatba 
jött Homoeopathia is ; kiket a’ balvéleményből ’s 
előítéletből nem más, csupán az orvosi tudomány’ 
imez uj ágának foganatos sikere emelhet-ki és győz- 
het-meg arról: hogy nem mindenkor rósz az uj , ’s 
nem egyedül az, a’ mi ó vagy régi, a’ mit nagy
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apáink is ösmértek, hasznos; mert az unokákra is 
háramlott az esznek egykét szikrája. Ezer meg ezer 
titka van még a’ természetnek, mellyeket minden 
búvárkodásunk mellett is , soha tökéletesen ki nem 
nyomozhatunk; ezer meg ezer titkot rejt a' nagy 
Mindenség zárt kebelében , "^mellyek — árgus sze
mekkel vizsgálódjunk bár — elménknek örökké fej- 
tetlenek maradnak.

Titok vala előttünk a’ Ilomoeopathia i s , melly 
szerint hason hasonnal orvosoltatik. — De mellyet 
ma már sok helyen ezer hála közt a’ feltaláló iránt 
foganatosán gyakorolnak. Ez orvoslás-módot D* ur 
vármegyénk’ kebelébe előszer hozá, kitől \  * ur a" 
savoyen-ezred’ egyik orvosa e’ tudományt tulajdoná
vá tevén, Sz. Gotthárd nevű invárosunkban legna
gyobb sikerrel, nem mondom , bámulatosan gyako
rolja. Naponként ké t , három száz ember fordul-meg 
nála, kik a’ szomszéd helységekből, vármegyékből 
Stájerországból ’s Osztriából szekereznek, kocsiznak 
ide, hogy már másoktól elhagyott nyavalyáik ellen 
gyógyszert, és sebeik ellen irt nyerhessenek. Vakok, 
sánták, siketek, inaszakadtak, tiz tizenöt évig ágy
ban sinylők mindenünnen seregelve tolongnak; mert 
őket a’ messzi szárnyaló alapos hír, a’ gyógyultak’ 
nagy száma, a’ szép siker , mellynél fogvást a’ va
kok látnak, siketek hallanak, inaszakadtak lábúi
nak , sánták járnak; kecsegtetve édesgeti ’s hívo
gatja-

KIVONAT EGY KÜLFÖLDI DIVAT-ÚJSÁGBÓL.
(Jómnál de Mode.)

Nálunk most a’ dámák orrukat többnyire maga
san h o r d j á k ,  házaiknál a’ kalapot leginkább ők 
v i s e l i k ;  ö l t ö z n e k  csaknem egész állóna'p; — 
Jár nak  játékszínbe ’s vigalmakba, néhány koros
bak templomba is. Ho r d a n a k  továbbá uj híreket 
és fris pletykákat.

A’ férfiak’ viselete igen különféle: a’ szegények 
többnyire g y a l o g  járnak: a’ gazdagok ’s adósak 
bérkocsin vagy saját hintájukban.

Az ifjak közül némellyek j á r n a k  iskolába ’s 
ezek h o r d a n a k  könyvet ’s Írást zsebükben vagy 
hónuk alatt; mások j á r n a k  kávéházba ’s lánykák
hoz ’s ezek pipájokat többnyire f enhordják.  Öl 
t ö z n e k  sokan contóra, sokan v i s e l n e k  kölcsönt, 
vagy , a’ mi másé. — Sz. I.

G O N D O L A T - P I L L A N G Ó K .

E’ világot legillőbben egy nagy órának tekint
hetni, mcllynek r u g ó j a :  haszonvágy; Ián ez a

egyiknek a’ másikra szorulása; k u l c s a i  a’ lángel- 
inéjíi nagy emberek. A’ felhúzás’ idejét: k o r s z a k 
nak (epoche) nevezik. Két m u t a t ó j a  van: a’ 
történetlevelek és a’ hírlapok, mellyek fájdalom! 
igen sokszor hamarkodnak.

A rénynek méri ékfölötti ajánlatából nem kö
vetkeztethetjük az iró’ erkölcsét; az érzés nem min
dig vezérli tollát.

A' természet — úgy látszik — kinekkinek két
féle szemcsövet adott: a nagyitóval ön erkölcsös és 
mások vétkes tetteit; a’ kisebbítővei saját méltatlan 
’s felebarátja’ nemesb tulajdonit nézi.

Minden örömünk csak szappanbuborék, ha szem
léljük, gyönyörködtet bennünket, ha hozzá nyúlunk, 
elenyészik kezünk alatt.

Az érzékenységben kiki első kivan lenni, de 
megmutatásában — senki sem.

Oh mi igaztalan emberek! a’ képzelődés’ meg- 
játszását a’ reménynek tulajdonítjuk.

Aá g é i  J .

BERETVÁLKOZÓTÜKÖR-ÁRUS.
A’ „ R e g é l ő 44 folyó évi 16dik száma szerint: 

«Egy — másoknak különféle portékájit házról házra 
eladni hordozó — Török-Zsidó, többi közt jelenleg 
olly mesterséges patent-beretválkozó-tükröket is árul, 
mellyek a’ szakálatlanokat legszalcálosabbaknak , és 
a’ legtisztább képüt is szeplősnek és rútnak , ennek 
legnemesebb vonásait elundokítva mutatják. De ezen 
csalatás csak addig tart, míg az ember a’ tükörre 
vastagabban nem lehel, és azt mogyoró-olajjal meg 
nem futtatja.44 —

R E J T E T T S Z Ó K .
Ha fejem veszed 5s keményen 

Mondasz ki nehéz vagyok;
’S szint igy fej ve ve ke't tagom 

Barmodat őrzi; fagyok
’S eső ellen ős hátulról 

Olvasva három betűm
Ruhádon kárt is tehet majd,

Főképen a’ prémzetíín.
Egészen egy város neve,

Hajdan Mátyásunk’ lakhelye.
' K lz.

Két tagú szavammal ejtesz 
Egy őskori fej del met,

Kiről egykor hős eldődink 
Hoztanak dns győzelmet.

Véghármam a’ szerelmesnek 
Gyakran forog eszében ;

Lábmetszve rövid négyemet 
Leled honunk’ keblében.

L . K á r  oly. E .

A’ lGdik számbeli rejtettszók: Hal .  — F ö l d v á r .

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



TÁRSALKODÓ.
P est, martzius’ lsojén 1834.18. szánt

É D E S  C S A L Ó D Á S .

lm leszáll az esti fény’
Bájoló sugára,

Csöndes álom’ föllegén 
Berkek’ alkonyára.

’S míg vidulva bájain 
Leng a’ boldog óra,

Sze't terül korányain 
A’ bus álmadóra.

Ömledez.ve ott mereng 
Habjain szivének,

’S ke'pe rózsaként dereng 
Sugarán , egének.

Látja czélja’ szép honát 
A’ busongó vándor —

’S szép egébe törni-át 
Keble’ vére felforr.

’S míg hevülve Iobbadoz 
A’ fohászi szellet,

Melly’t sóhajtva lángihoz 
Kebliból lövellett —

Győzve vad homályokon 
Lángra gyulád éje,

’S hős lebel’ szárnyán rokon 
Szó csapong feléje.

Kéj-özönben lengenek 
Lángi hő szemének,

Csattogási ömlenek 
1; Árjain hevének.

Czélhoz ér a’ szép remény,
.A’ kétség eloszlik,

’S a’ sohajtat’ szellemén 
A’ való kifoszlik.

Ah! ne tiSnj-Ie fény-alak,
Álma’ szép egérül,

Lelkén búk csaponganak ,
Adj nyugalmat bérül.

Vonj kietlen álmain
Égi boldogságot —

Hadd ölelje karjain 
Által a’ világot.

.Szaftú J ú z i e f .  Szal inur / j / in .

L Á T O G A T Á S  I B R A H I M  B A S Á N Á L .  

Múlt évi Társalkodónk1 46d. számában közlénk 
e g y  franczia tiszt1 naplókönyvéből némelly érdekes 
de már régibb adatokat Ibrahim basáról; most kö
zöljük viszont azt, mit e1 napkeleti hősről egy an
gol haditiszt mond; ’s e 1 vázlat véleményünk szerint 
azért is érdekesb , mivel a1 legujabb időnek bélyc- 
git viseli.

Májusban 1S33 — mond az angol tiszt — Kon
stantinápolyban mulatók. Tudván, hogy Ibrahim basa 
Kiutahia (Anatoliának fővárosa) mellett táboroz aráb- 
jaival, kedvem jött, ezen bajnok embert láthatni; 
mindazáltal, hogy biztosan utazhassam, előbb ma
gamnak egy császári fermánt szerzők. Egy tágas és 
körösleg behúzott kaiba hozott minket az ásiai par
ton Modenába. Itt lovakat nyerőnk ’s miután szőlő
vessző ’s eperfákkal beültetett hegyes tartományon 
keresztül 18 mérföldet utaztunk, eljutunk Brusába. 
Jenikaleban töltők az éjszakát; itt egy élemíilt tö
rök szívesen ada szállást, ’s a’ vendégbarátságért , 
mellyet házában tapasztalék , tőlem legkisebb fize
tést sem fogadott-el. Az aga másnap reggel uj lova
kat rendele számunkra. A’ vidék, Jenikaletól Da- 
malishig, igen gyakran változtatja képét; a’ határ 
mindazáltal egyaránt termékeny ’s jól is műveltetik. 
Közel Kiutahiához eltévedtünk ; mivel az éj már be
következett, egy kis faluban szállánk-meg. A’ la
kosok európai öltözetünkön nem győztek csudálkoz- 
n i, mindenki betódult nézni, mint vacsorálok ; mind
azáltal a’ néző sokaságban bizonyos visszatartás ural
kodott ’s egy sem távozott-el amaz ünnepélyes ko
molyságtól , melly e1 népnek természeti tulajdona. 
A’ török , legyen az fő vagy alrendü , gazdag vagy 
szegény, magán a’ méltóság ’s önérzés’ bizonyos 
bélyegét hordozza, mint azt egy európai nemzetnél 
sem tapasztalhatni. Még a’ pórszármazásu is némi 
könnyűséggel bir, mellyet nálunk csak a’ föntebb 
körbeli személyeknél vehetni észre. Hat mérföldre 
Kiutahiától egy kis ásványos fürdő van ’s ennek kö
zelében mintegy tizenkét ház. E’ házak1 legcsinosbi- 
kában foglalt Ibrahim ’s vele Osman bey nagyadmi- 
rál, Nadir bey lovassági parancsnok ’s a’ tcstőrség’ 
egyik osztálya szállást.

Ide érkezternkor Nadir beyhcz járulék, tudtára 
adván neki, hogy angol tiszt vagyok, egyenesen 
Konstantinápolyból jövök ’s czélom : O Magasságá
nak tiszteletemet bebizonyi'tni. Addig, inig felöltöz- 
ködém, Nadir bey engem urának béjelente ki is 
tüstént maga elibe eresztett. Egy kis homályos te
remben , mellynek padlata kopott szőnyegekkel vala 
beterítve, alacsony pamlagon ültében — píllantám-meg 
napkelet’ hősét, ki a1 szultánt fővárosában megrcsz- 
ketteté ’s kinek számos diadala az európai hatalmak' 
diplomatáinak annyi dolgot ada.. Ibrahim egy izmos, 
középtermetű férfi, arcza nem. kellemes ugyan de 
sokat jelentő ’s vonaliéiban szilárd eltökéltség mu
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tatkozik. Öltözete, mint e’ tartományban szokás, 
egyszerű volt. minden pompa es csillogás nélkül. O 
engem igen nyájasan fogadott, maga mellett üléssel 
kínált ’s velem franczia nyelven beszédbe ereszke- 
dett, köztünk a’ két bey szolgálván tolmácsul. O 
e” beszéd’ folytában mély belátást ’s éles észt nyil- 
ványíta, különös neheztelését ámlá-el az oroszok 
iránt ’s magát ezek’ halálos ellenének nevező, ’s még 
azt függesztő hozzá : hogy ő egy európai köz hábo
rúnak első álgyuszavára 100,000 emberrel fogna az 
oroszok ellen indulni, őket Asiából kiűzendő ; mi
vel megeskütt, hogy élte’ 60dik évéig, személyesen 
kész velők harczolni. Ibrahim még csak 45 eszten
dős. A* szultánról ’s ennek sergeiről folyvást meg- 
vetőleg szólt ’s merészen állító, hogy más hatalmak’ 
beavatkozta nélkül most az orosznak daczára is Kon
stantinápolyban volna , hová őt a’ nép sóvár szívvel 
várja. Két fő szenvedélye a’ háború és szabadság (?) 
Midőn győzedelmiről szólék, ezt adá válaszul: „Ez 
mind semmi ahozképest, a’ mit még végbevinni aka
rok , mielőtt kardomat hüvelybe rejtem. Terveim’ 
kivitelére katonám elég van, csak fegyverem ke
vés.“ — Ezután különféle kérdést intéze hozzám, 
jelesül tudakozá: milly szempontból tekinti az euró
pai hatalmak’ politikája, hogy az oroszok Bospo- 
rusban tartózkodnak. „Gondolja On -— monda I’ a- 
kim — hogy annak egész fontosságát most általlát- 
ják ? Az oroszok igen értelmes diplomatáknak mu
tatkoztak; nem lúhetem , hogy olly balgák legyenek 
's mostani kedvező állásukat könnyeden feláldozzák. 
De bármint legyen a’ dolog, mindenki azon morális 
meggyőződéssel bír, hogy a’ háború elkerülhetlen s 
előbb vagy utóbb kiüt. Oroszország iránt már is 
gyengül a? bizodalom; kevély kivánati a’ többi ha
talmasságot végre oda fogják határozni, hogy a’ hó
dításra törekvő óriást alázzák-meg. Az orosz kabinet 
előtt nem lehet titok azon becsféltés , mellyet kiil- 
udvarokban gerjeszt; neki által kell látni amaz uj 
állásnak, mellybe magát helyező, elhárithatlan kö- 
\étkezésit. Saját érdekei kívánják tehát meg, hogy 
háborút kezdjen, midőn illy erős lábon áll. Mielőtt 
Franczlaország ’s Anglia összehúznák hadisergeiket, 
addig az orosz hatalom meghódíthatja Konstantiná- 
polyt, ’s ha egyszer Bosporusnak egészen urává lett, 
úgy csaknem lehetetlen onnan ismét elkergetni. Bár
mi történend is, nem látom által, miért késsék Orosz
ország háborúra nyilatkozni egy kedvező helyzetben, 
mellyel neki a’ szerencse .többé soka sem adand, — 
egy helyzetben, melly a’ hadmezőt saját tartományi
tól eltávolítja ’s a’ Bosporust — nagyravágyó poli
tikájának századok .óta verseny-almáját — csaknem 
egyetlen egy kardvágás nélkül hatalmába játsza.“ —

l v  beszéd után Ibrahim a’ két bevel fürdőbe készült 
s engem is felszállta , hogy kövessem őt.

Egy negyed mérföldre azon háztól , hol leszál
lók , egy kis épület vala, mellyben egy márvány
fürdő , víz alatti ülésekkel ’s egy Öltöző szoba talál
kozott. Mi száraz szövetekből török szokás szerint 
hossza fürdőpalástokat készítőnk "s imígy a’ meleg 
vízzel töltött medenezébe léptünk, hol úszás és buk- 
dosással mulatók magunkat. E’ közben Ibrahim’ eu
rópai hangász csapatja a’ fürdőn kivfil több darabot 
játszott, jelesül a’ szép keringet a’ bűbájos vadász
ból ’s a’ marseillaisét. Fürdés után ebédhez iilénk; 
egy tál a’ másikra következett, a’ konyhát igen egy
szerűnek leiéin ’s az étkek jobbadán riskása, ragout 
(vagdalthus) ’s főzelékből állának. Yiz volt az egyet
len ital; az evés matrózok’ módjára történt, az az: 
egy széles bádogtálból; csupán a’ kanalok ’s poha
rakra nézve, mellyek ezüstből voltak, láték némi 
fényűzést. Beszélik, hogy Ibrahim a’ szeszes italok
ban mérséklést színez , de mellytől néha el-eltávo- 
zik. Manierjaiban egyszerűség tíinik-elő , de pór-ala- 
csonyság soha. Méltán mondhatni felőle, hogy pom- 
pátlan életmódja ’s tettei őt a’ keleti világ’ őshódí- 
tójinak igaz képviselőjévé bélyegzik. Ebéd után Ib
rahim’ egyiptusi hangászkara szólalt-meg; a’ hang
szerek két tárogató síp, egy fuvolya, egy hárfa, egy 
zongora, bizonyos háromhuros hegedű ’s egy doh 
valának. Itt szükséges megjegyezni , hogy e’ hang
szerek formára öszvesen különböznek azoktól, mel
lyek Európában hasonló nevet viselnek. A’ hangászok 
néhány panaszos, egyhangú melódiát játszának, mel- 
lyekct énekkel is kísértek; azonban dünnyögő hang
lej tésök épen nem volt kellemes. Többek közt a’ 
marseillaiset is éneklék francziául; mindazáltal ha 
reá előre nem tétettem volna figyelmessé, úgy an
nak tartalmát soha sem vehetém-ki. Ezután egy, pá
zsiton kihúzott sátor alá menőnk , közel a’ fürdőhez. 
Itt Ibrahim pamlagra települvén, elfogadó a’ kérelem- 
írásokat. Több paraszt jött esdeklő levéllel ’s kezé
ben holmi apró ajándékot tarta. Ha a’ fegyveres őr 
megfordult, tüstént használók az alkalmat, a’ basa’ 
lábaihoz borultak, megcsókolák ruhájit, áltadák 
apró ajándékikat ’s azután hátraléptek ’s várók a’ 
választ. Egyik egy fiatal őzet hozott, mások viszont 
csekélyebb adományokkal áldoztak p. o. egy kosár 
gesztenyével, egy uj szőrsapkával, sőt egy közülök 
havat is hozott sorbet-liészitéshez. Ibrahim mindnyá
ját jós/.ivüleg fogadó ’s ők me-gelégíilten vagy leg
alább azoknak látszatva távoztak-el. — Egy szegény 
ember’ gyermeke , ki épen fürdőbül jőve , hova a’ 
himlőkul gyógyulhatás végett ment, lépett a’ sátorba, 
és pedig mint a’ népszokás kívánja, bekötött kezek
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kel, hogy semmit meg ne illethessen. Ibrahim a' gyer
meket magához szólító, leülteté maga melle az otto- 
manra ’s nyájasan czirogatá. Végre a’ basa néhány 
órai nyugalomnak áldozott, én pedig azalatt aráb őr
seregit tekintém-meg. Ezeknek formaruhája: egy 
nyakig begombolt mellény hajtóka nélkül, bő czom- 
ruha vagy bugyogó , melly térden alul keskenyül, 
derékon fejér öv ’s fejűken veres szőrkalap bíbor 
színű toll-ékességgel. Fegyverők puska és kard. For
maruhások nyáron fejér vászonbul készül és télen 
posztóbul, hordoznak ezenkívül még bizonyos felső 
köntöst is a’ keményebb hidegben.

Ibrahim első ’s legkedvesb tanácsnoka Nadir bey, 
egy született lengyel. E’ férfiú’ élettörténete igen kü
lönös. Eleinte az orosz zászló alatt szolgált a’ per- 
sók ellen viselt háborúban; kiütvén az 1830ki len
gyel revolutio, általment honosihoz. Varsónak gyá
szos eleste után a’ szultán’ szolgálatába lépett; itt 
kiesett a’ nagyur’ kegyelméből, mire Ibrahimnál vön 
szolgálatot, ki is őt lovas serge’ parancsnokául ne- 
vezte-ki. Osman bey, ki Nadir bey-el osztozik Ib
rahim’ kegyében, a’ hajóhad’ admirálja ’s születésére 
török. O Francziaországban nevelkedett ’s beutazta 
délszaki Európát. Mindketten tiirhetőleg beszélnek 
francziáui ’s olaszul. Ibrahim bátor, lelkes és tiizeszű 
férfi. 0  az alatta szolgáló európai tisztek’ javaslatit 
’s nézeteit örömest hallgatja. Katonái hívek hozzá 
’s még eddig a’ szultántól ellenök küldött sergeket 
mind legyőzték.

Estve vacsorára valék meghíva, mellynél Ibra
him nem jelent-meg. O (Ibrahim) a’ szultán uj’ eu
rópai öltözetmódját gúnyolgatja; szintolly kevéssé 
rejti utálatát annak helytelen civilisatioi rendszabási 
iránt. Ellenben legmélyebb tiszteletet bizonyít líldik 
Selimhez, ezen, minden szultánok’ legbölcsebb’s leg
szerencsétlenebbjéhez. Szóval: Ibrahim úgy beszél 
’s cselekszik, mint férfiú, ki az európai Törökor
szágban ismeri fontosságát ’s népszerűségét (Popula
rität). Úgy látszik, a’ Görögök’ ügye őt igen ér
dekli. Azon hadsereg, melly Kiutahia mellett tanyáza, 
mintegy 4000 főbül állott, többnyire arábsziiletés, 
ruhájok az őrseregéhez hasonlít, csakhogy színe nem 
fejér, hanem téglaveres. E’ vitézek öszvesen szép, 
daliás termettel bírnak, jól gyakorlottak, rendhez 
‘s fenyítékhez szoktatott katonák. — Azon három 
hónap alatt, hogy a’ város’ lakosinál szálláson vol
tak , egy polgár sem panaszkodott kegyetlen ’s erő
szakos bánásmódrul. A’ tisztek ’s különösen a’ főb
bek közt, sok találkozik, ki az európai nyelveket 
érti. Nadir bey vallá előttem, hogy ő az aráboknál 
soha sem látott bátrabb ’s vitézebb katonákat; csu
pán a’ hadtudományra nézve van némi fogyatkozás.

Ibrahim’ fegyveres népe franczia hadi szabályok sze
rint van képezve.

BOLDOG, KINEK PÉNZE NINCS.
Sokan megfognak ütközni tudom e’ ezikkelynek, 

a’ közvéleménnyel olly igen ellenkező ezimzelén ; 
azonban reményiem, hogy rövid értekezésem által 
mindenkit meggyözendek állításom’ igazságáról. — 
Sok példát hordhatnék elő számtalan pénz-okozta sze
rencsétlenségről, mindazáltal, nehogy szerfölült 
hosszadalmas legyek, csak néhány, nem olly igen 
’s nem olly közönségesen ismért veszélyek’ előadá
sába ereszkedem.

Mindenki csak pénzt óhajt, csak pénzről álina- 
dozik, még az utczán-is többnyire csak pénzről be
szélnek az emberek, a’ dús pénzváltóiul kezdve az 
utolsó tejes-asszonyig minden csak pénzt emleget, 
csak pénzt számlál: pedig vajmi sokszor lett menny- 
kőütéssé a’ szívnek csöndes pásztor-kunyhójában a' 
pénz! ’s hányszor zavarta-meg a’ legcsöndesebb el- 
mét-is, megfosztván azt örökre testi lelki nyugal
mától? — így p. o. A.... tegnap még jó , alázatos, 
szelíd és szerény viseletű volt; — de ma? ternó-t 
csinált, sok pénzt kapott — ’s ime, már goromba 
mint egy bérkocsis , kevély mint ifjú költész, midőn 
előszer olvassa nevét a’ hirlapokban , rátartás, mint 
külföldi szinésznék, ’s gőgös, mint a’ gazdag hús
árusok. Nem szerencsétlen tehát az, kinek sok pénze 
van? — B.... tegnap vidám, jóltevő ’s emberszerető 
volt; — ma? nagybátyja’ végrendeléséből fél milliót 
kapott ’s már komor mint a’ rósz lélekisméret, ke
ményszívű mint az uzsorás’ jegyzőkönyve , ingerlé
keny mint a’ májbeteg, ’s durva mint a’ nagy urak’ 
kapusai; nem boldog tehát, kinek pénze nincs? — 
C.... tegnap jókedvű, egészséges és gondtalan volt, 
édesen alutt éjjel ’s vigan mulatott nappal ; — ma ? 
véletlen sok pénzhez jutván, már szomorú mint egy 
decemberi nap, beteges mint a’ főrendü dámák, ál
matlan éjszakái vannak mint az aggott szüzeknek, ’s 
nyugtalan napjai, mint sok — igen sok — hon-tes- 
pedő férjnek; nem szerencsétlen tehát, kinek sok 
pénze van? — D..nek tegnap egy jó barátja volt, 
kit úgy szeretett mint lánykák a’ farsangot, s nők 
az ellenmondást, kitől olly elválaszthatlan volt mint 
a’ költész verseitől; kinek tanácsát úgy böcsülte 
mint szépnem a’ tükröt; kit úgy őrzött mint agg férj 
őrzi fiatal nőjét; — és ma? gazdag lett, ’s már ke
rüli barátját mint piperkőcz a’ hitelező szabónak 
boltját, nem akarja megösmerni, mint kötelező-leve
lét az adós, ’s elvonja magát tőle mint a’ szép lány 
csókoló mátkájától, midőn az anya véletlen belép ; — 
nem boldog tehát kinek pénze nincs ? — E...nck teg-
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nap kedvese volt, kit éleiénél is jobban szeretett, 
ki minden fájrfaluiinak gyógyszere ’s szemeinek vilá
ga volt; — ’s ma? sok pénzhez jutván már elhagyja 
mint megrögzött gonosztevő a’ templomot, hogy so
ha vissza ne térjen ; nem gondol vele mint kéjhölgy 
az erénnyel, ’s elfelejti mint agg szűz felejti szüle
tése’ napját; — nem szerencsétlen tehát, kinek sok 
pénze van ? — F... tegnap lelkes hazafi volt, égett 
honáért, ’s kéjben úszó szemekkel tapsolt nemzeti 
színházunkban ; — de ma ? a’ pénznek fényétől meg
vesztegetve külföldi nyelvmestereket fogad, mert 
szégyenei nemzete’ nyelvén szólani mint ’s a’ t. 
's a’ t. ’s a’ t. — nem de boldog tehát és szerencsés 
kinek pénze nincs ? Kagy Ignác*.

AZ EMBERT TEST’ NÉMEEEY RÉSZEI.
A z  orr.  Nagy kezdő betű a’ szépség-fejezet

ben. Az orr egyszersmind azon közönségesen kedvelt 
orgán, mellynél fogva minket a’ némberek olly örö
mest sétálni vezetnek*. — Vannak sas- és ölyv-or- 
Tok; római, görög és jünói orrok ; hegyes és. tompa 
orrok ’s a’ t.. Legritkább az úgynevezett f i no m  
orr!  — Ha valamelly orra’ s z é p  nevet megakar- 
ja érdemelni, annak egyszerűnek kell lennie, ’s szin- 
lapjával (Grundfläche), könnyen, észrevehető ’s tisz
tán kinyomott szögeletet képeznie..

A.’ s záj .  Ajtaja a’ bölcseségnek és — buta
ságnak.. Édes eszköze a’ beszédnek és — csóknak. 
Ha szép: nyílása nem nagyobb, mint az orr’ széles
sége. Melly asszony száját nem örömest zárja-föl, 
jele, hogy fogait átallja mutatni.

A’ n y a k., Bölcseség-támasz a’ tudósnál, bu
taságtámogató a’ tudatlannál; fejkötő-tartó a’ — 
szépnemnél. Van gólya-és bagolynyak, gelyvásnyak, 
phidiász- és canova-nyak; Iegrótabb az úgynevezett 
f a r k a s n y a k !  — Legszebb nyak a’ némbereknél 
az, melly észre aligvehető hullámvonalokban köti a’ 
fejet a’ váltakkal össze., — Szépsége nő , ha helye
sen képezett és szép vállak által önkényesen, támo— 
gattatik.

A’ láb.  Ha szép, alapja a’' néniben szépség
nek; szép pedig, ha kicsiny ’s formájára nézve to
jás kerekded, egy kissé magasb boltozató, bokában 
sudár ’s magát pyramidalis boltozatban emeli a’ fen- 
SŐbl) régiókba.. Tengery.

G O N D O L A T S Z I K R Á K .
A’ világ igazságosb a’ buta ,. mint sem a’ láng

elmék iránt.. Azokra nézve megvan ugyan nála a’ 
megvetés, de ezeknek, ritkán isiuéri-meg való érde
miket. —

A’ ki mentt a’ halál’ félelmétől, az képes a’ vé
teknek vagy az erénynek legfensőbb lépcsőjére 
eljutni.

Rendszerint több igazság találkozik a’ guny-irá- 
sokban, mintsem a’ dicsérő dalokban.

A’ hizelkedőt, ki dicséretekkel csapodárkodik , 
alacsony lelkűnek ugyan mondjuk , de hazugnak so
ha sem. —

Ki nem tud szívből gyűlölni, az szeretni se tud 
szívből.

Az agg szerelmes hasonló az Etnához: felül hó 
— belől tűz.

Könnyebb dolog valóban erényesnek lenni, 
mintsem erényesnek látszani.

Az. ősökről maradott „Nagy44 név nem egyéb -  
szép talpkőnél..

A’ mi árnyékunk majd nagyobb majd kisebb 
magunknál: úgy a’ mi jó hírünk ’s nevünk is.

1‘utziay Márton.

M A G Y A R  K Á K .
Bizonyos ur’ kocsisának a’ tiszamelléki töltésen 

egy terhes szekeret kelle kikerülnie; megijedvén 
pedig lovai, a’ töltés’ posványos árkába kapák-le a’ 
kocsit. Az ur leugrott ugyan ’s csupán fejét iité-ineg 
hatalmasan. Nem így a’ kocsis; ez magát ’s lovait 
csak alig mentheté-meg a’ vizbefulás’ veszélyétől. 
Végre még is kivánezorgott ’s rázkódva imígy szólt 
urához: „No semmi, uram, no semmi; — legalább 
ittak szegény párák !44 Sziict István.

„Csináljon az ur olly nagy csigakötelet, hogy 
átérje- a” Tiszát44 — niondá a’ kötélgyártónak egy 
városhajdu.. „Most nem érkezem rá, sürgetősb dol
gaim vannak44— feleié az. A’ biró tehát, kinek a’ 
hajdú megvívó a’ választ, magához hivatá a’ kötél
gyártót ’s kérdezé : miért nem akar kötelet csinál
ni ? „Engedelmet, nem tudtam, hogy tens biró uram’ 
számára való44 válaszoló a’ mesterember.

Szaíó József

R E J T E T T S Z Ó .
1: 2 3 4 5 Minden állat’ delise'ge

Többnyire csak ebből áll.
2 1 2  5 Néhol, fővel is igát von 

5 4 3 A’ hajós partomra száll.
4 5 Földön vízzel', testben vérrel 

Mosogatja partjait;
3 4 5 Patak gyanánt mosta hajdan 

Várna ’s Mohács’ hantjait.
3 2 Bírja lányát más apának,
2 3 Derekán van a’ huszárnak.

1 4 5 2 Hirt viszen a’ szüzeknek,
Hogy már férjhez mehetnek.

Badtcs István Diimölkön.
A’ I7dik számbeli rejtettszók : Z ó l y o m .  — Zal án.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lände re r . .
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TÁRSALKODÓ.
P est, martzius’ ödikén 1834.

A’ B I M B Ó .

Szép bimbója tűrózsának!
Zöld levelid szétnyilának

lm ma Pünkösd’ reggelén;
Gyönge szárad’ megszakasztom,
Szűmhez tűzöm ’s így árasztom 

Rád ezernyi csókom én.

u! szűnjön benned a’ tűz,
Hő kebledhez riyilt rózsát tűzz —

Gyönge bimbó hervad ott,
’S lankad forró csókjaidtól.
Kíméld addig karjaidtól,

Míg rózsává nyílhatott.“ —

Látlak bimbó! ajkad gyenge,
És feléd még szél se lenge —

Harmat sem volt kelyheden ;
De szemem ha könybe füröszt,
És fohászom és csókom közt 

Rózsává léssz keblemen.

„Ne szakassz-el rózsafámtól,
Ne ragadj-el jó anyámtól —

Nékem ó ad életet;
Nedve táplál — ’s éltem’ szítra 
Hervadozna nem sokára —

Tőle nem nyervén tejet.“

Mézbe mártja csókom szádat,
’S elfelejted jó anyádat. —

Kózsabimbó’ sorsa ez!
És ha hervad gyenge szárad,
Rája vérem 's könnyem árad —

’S új életre éledez.

„Majd ki lészen ápolód, ha 
Gyámolítva, fonnyadóra

Rám kisírod könnyedet?
’S majd ki lészen ápolóm, ha 
Életeddel hervadóra

Rám kiöntöd véredet?** —

Mindenen győz szívem’ kénye! 
lm keblemre téplek én le ;

Véled bár mi sors talál. —
Bár fog vérem áradozni,
Bár kezd szárad hervadozni:

Édes eggyütt a’ halál! —

Bimbót téptem karjaimra —
Hajh! de lankad csókjaimra 

’S elinti fejlő levele.
Bár könyűm foíy a’ rózsára,
Elfonnyadt már gyenge szára —

Nincs szegénynek élete.
Saathmáry.

A’ N A P - O B E L I S Z K .
Az örök Roma’ csuda-emléki közt, mellyeken 

szent álmélattal csíigg a’ vizsga lelek, fő helyet fog
lal a’ n a p - o b e l i s z k ,  Sz. Peter’ térének méltó- 
ságos dísze. Száz harmincz lábnyi magas ezen óriási 
gránittömeg, mellyet Sesostris, aegyiptusi király 
a’ Napnak szentelt; Caligula pedig szörnyű költség
gel Rómába hozatott. Nem fösthetni tollal amaz ér
zést , melly a’ lelket e’ remekmű’ látására meglepi, 
kivált ha holdvilágnál tekint széjjel a’ fölseges té
rén , mellynek közepette a’ büszke obeliszk emelke
dik. — Jobbról ’s balról vastag viz-sugárokat öm
lesztő gazdag szökőkutak, körösleg a’ művészét’ leg
szebb remekei, az egyetlenegy Szent Péter’ templo
ma ’s a’ 400 oszlopon nyugvó gyönyörű tornácz! — 
De főkép érdekes az említett obeliszk Sixtus pápa 
alatti felállíttatása. —

E’ híres obeliszk a’ Rómát dúló vadnemzetektől 
megkiméltetve, sok századiglan feledésbe temetve , 
romok "s omladékok közt pihent, míg Ydik Sixtus 
— e’ lánglelkű, merész ’s márvány-akaratu pápa — 
ült a’ római szent székre. A’ mit már elődi is szeret
tek volna végbe vinni, de óriási akadályoktól vissza
rettentve, félben hagytak: azt ő a’ győzhetleneknek 
tetsző akadályok’ daczára is kivíni eltökélő. Senki 
sem tudta már, mikép voltak Roma’ ’s Egyiptus’ mű
vészei képesek illy iszonyú tömeget mozgatni ’s föl
emelni ; senki sein tudta, mint kellessen az egy mil
lió fontnyi nehéz gránitdarabot rendeltetése’ helyére 
vontatni ’s ott felállítni. — E’ végre Sixtus felszó
lított minden tudóst, mathematikust *s építőművészt 
Európában. Jöttek is ötszáznál többen, különkülön 
tervekkel, de félénk, késlekedő, időthűzó ’s halasztó 
lényök nem tetszők Sixtusnak, ’s ő sokat közülök 
csipős gúnnyal bocsájta-el magától. Egyszer megje
lenik Fontana Domonkos , kinek neve olly isméret- 
len, mint magatartása biztos , bátor és büszke. Egy 
tervet inutat-bé, mellynek jelességét elismerni csak 
azért is szégyenük a’ vénebb ’s híresb művészek, 
mivel azt egy isméretlen fiatal művész alkotá. De 
Fontana a’ pápához folyamodik, ennek bemutatja 
tervét, kifejtegeti annak alapjait ’s első látásra ked- 
vencze lesz az éles elméjű ’s talentomot becsülni tu
dó szent atyának. Ez rá bízza az egész óriási mun
kát , de egyszersmind szokott keménységgel jelenti
ki , hogy ha a’ vállalatnak eleget tenni képes nem 
lesz , fejével játszik. — Most már egész Róma moz
gásba jő , lakatosok , kovácsok , ácsok izzadnak a5
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szükséges szerszámok' készítésén, a* nettunoi erdők 
hangoznak a’ leütött izmos termetű fák’ zuhanási
től ; hét pár erős bivaly vontat egyegy gerendát 's a’ 
czímeres erdő’ díszét rövid idő alatt pusztulás éri. 
Hogy az erőmüveket alkalmasabban lehessen az obe- 
liszkhez illeszteni, néhány házat le kelle rontani ’s 
keresztültörni a’ szomszéd sekrestye* szent falait; 
de a’ pápa mit sem kiméit, csakhogy óriási czélját 
valósíthassa.

Képzelhetni, mennyire hozta mozgásba e’ még 
soha sem látott készület a’ kíváncsiság’ minden ru
góerét ; nem csak Róma meresztett bámész szeme
ket, hanem Olaszország’ legtávolabb hátáriról, sőt 
Europa’ egyéb országiból is csodált a’ kiváncsi soka
ság , látni e’ csudavállalat’ végét. Fontana’ lélekzete 
szorult, de hite ’s reménye nem hagvá-el ’s művé
szi bizodalmas géniusza hősként vívott a’ keblében 
ollykor ébredező hideg kétségekkel. — 1586 évi 
april 30ka volt azon köz figyelmet gerjesztő nap , 
mellyen a’ gépelyek munkálódni kezdőnek. Hogy a* 
kiváncsi sokaság’ tolongása rendetlenséget ne okoz
zon ’s a’ munkásokat ne hátráltassa, — a’ pápa, szo
kott keménysége szerint halálos büntetést dörgött 
azon vakmerő’ fejére , ki a’ jelelt korlátokon túl 
csak egy lépést is előre nyomul; ’s hogy parancsa 
iránt kívánt tiszteletet ’s engedelmességet szerezzen, 
valóban ki is állítá a’ rendőr-tisztet alárendelt szol
gáival, — ’s a’ hóhér az egész borzongó sokaság’ sze
me előtt egy iszonyú akasztófát emelt. — Fontana 
a’ pápához járult, áldását elfogadni ’s ez őt újra 
intette: gondolná-meg, mihez fogott, mert fejével 
játszik; de — mint a’ hagyomány tartja — a' pápa 
maga rendelt lovakat a’ város’ több kapujához, hogy 
azon esetre, ha kedvenezének terve rosszul siilne-t l, 
ez jókor elillanhasson fellobbanó haragja elől. Korán 
hajnalban a’ papság miséket szolgált, a’ munkások’ 
egész serge gyónt ’s a’ pápa’ áldásában részesült. — 
Körösleg hullámzott az embersokaság, a’ háztetők 
emberrel lepvék, minden kebel néma gondtul szo- 
ronga, senki sem merészlett a’ szörnyű vesztőfa’ 
közelében csak hangosan sóhajtani is ! — Most har- 
sanni kezde a’ munkára szólító trombita ’s egy pil
lantás alatt 900 napszámos és 76 ló kezdett a’ neki 
kimért körben hatni és mozogni. — A’ föld rendült, 
az erőmüvek recsegtek , minden gerenda meghajlott 
az iszonyú teher alatt, — de az obeliszk még is a’ 
gépelyek’ tizenkét megújított rántásira az egyenes, 
perpendicularis állást elérte. Most megdördüllek An
gyalvár’ álgyűi ’s az eddig némán veszteglő szemfü
les sokaság harsány örömzajongásokra fakadt.

Az óriási munkának második része volt: az obc- 
liszket rendeltetése’ helyére vinni. E’ végre egy szán

vala készítve, mellyre az obeliszk, gépelyek’ se
gítségével reá ereszkedett. Ekkor leszedték róla vas
tag öltözetét, mellybe burkolva volt, hogy terhe ez 
áltál is könnyebbüljön. De uj akadályul szolgált a’ 
lejtős u t , mellyen a’ szent Péter’ piacza felé menni 
kellett; előbb tehát egy hosszú, erős töltés vala 
építendő, hogy így rajta az obeliszk kényelmesen 
s biztosan vitethessék. így már könnyű volt a grá

nit-óriást a’ töltés’ végéig vontatni; de ott — mivel 
a’ nyári napok’ hősége a’ munkásoknak kiállhatlanul 
terhes volt — egész septemberig egy helyben pihent. 
Mindazáltal Fontana’ tüzlelke e’ szün-idő alatt sem 
henyélt. O az obeliszk’ régi alapkövét vagy is talap
ját kiásatta ’s azt az újonnan neki rendelt helyre 
hozatta ; a’ gépelyeket kívánt jó állapotba helyező 
s a’ viszont felöltöztetett granittömeget azokkal 

összefüggésbe hozta. 140 ló és S00 ember álla ké
szen a’ gépelyeket mozgatni. — Sept. 7kén ismét fél 
Róma gyűlt össze, bámulni a’ nagy munka’ folyta
tását ’s ha Isten úgy akarja, béfejeztét. Ezer meg 
ezer szem, rettegő figyelemmel függött az obelisz- 
ken, mert a’ munka’ legnehezebbike még hátra volt, 
t. i. az oszlopot mostani helyére felállítni. De Fon
tana’ géniusza nem alutt; ötven egyszer húzták rá 
az erőmüveket ’s az óriási tömeg minden húzásra fel
jebb feljebb emelkedett. Most következett az ötven- 
kettedik húzás. A’ nap épen leáldozni készült ’s el
haló sugárit a’ nagy jelenésre még egyszer vissza
vető — ’s ím Fontana’ szerencséje is elalkonyodni 
látszott. A’ szörnyen megfeszült kötelek szakadozni 
akartak, mi által a’ már szinte egyenesen álló obe
liszk földre rohant, összetörött ’s a’ körűié pezsgő 
sokaságot eltemette volna. A’ bámuló embertömeg- 
keblében megfagyott a’ vér , mindenkinek elakadt 
lélekzete, ’s alig, csak alig dobogott szíve. Fontá
nál halálos félelem szöké-meg, Sixtus’ szemöldjei 
összevonultak ’s erős hite niármár elenyészett. Sir
csend, néma, szomorú hallgatás uralkodék a’ népes té
ren; mert már néhányszor ropogott ’s a’ veszély’ minden 
jelenségi mutatkoztak; midőn a’ halotti csendből egy 
harsány szózat dörgött e lő : „acqua, acqua! mogliete 
le corde !“ (V izet, v izet! öntözzétek-meg a’ köte
leket). A’ sápult Fontana, ki még most sem vésztő
éi végkép lelki ébrültségét, követte a’ kéretlen ta
nácsot — ’s oh öröm! — az obeliszk néhány perez 
múlva egyenesen állott. Most már törvényt bontott 
a’ szilaj öröm, harsány örömkiáltás vegyült Angyal
vár’ álgyudörgésivel, mellyek hangosan hirdették a’ 
merénylet’ óhajtott kimenetét. Az öröm-ittas munká
sok fölcmelék az ünnep’ királyát a’ jeles művészt 
Fontánál ’s diadalmi dicsőségben, dob ’s trombita
szóval vivők lakába. A’ pápa’ arczára büszke mosoly
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gás ült, midőn az örömkiáltást hallotta, annyival in
kább, mert a* franczia követ tanúja volt a’ merész 
nagy vállalat’ szerencsés végzetének. — Ez óta Fon
tana lón a’ pápa’ első kedvencze, kit is aranysar
kantyús vitézzé nevezett, nemességre emelt ’s ezen 
felül 5000 arany scudival, a’ munkához szükséges 
minden szerrel, mellyek 20,000 scudinál többet ér
tek ’s 2000 scudira menő évi díjjal ajándékozá-mcg. 
Királyi jutalom az érdemes művésznek ! — Még ezen 
kívül a’ pápa’ parancsára neve is bevésetett az obe- 
liszk’ alapkövébe ’s tiszteletére pénzek verettek, 
hogy így nevének emléke ’s dicsősége a’ késő mara
dék’ számára is fenmaradjon; a’ mi többet ér a’ mű
vész’ nemes, dicsszomjas lelkének minden egyéb 
kincsnél. De meg is érdemié Fontana e’ jutalmakat, 
mert benne párulva volt nagy ’s éles elme , nyomos 
ítélet ’s belátás merész bátorsággal, minden kicsiny
ségre figyelő munkássággal és szorgalommal. Ha 
meggondoljuk, hogy ő magából merített mindent; 
hogy előtte senki sem élt, kit utánozhata, kit pél
dányul követhetett volna: nem fogjuk érdemitől meg
tagadni a’ művészi dicsőség’ örök zöldjét.

Míg a’ néptömeg’ örömzaja korláttörve ömlede- 
zett, addig a’ poroszlók megcsípték a’ hívatlan ta
nácsadót . ki a’ végső szorultságban vizet kiáltott ’s 
a’ pápa’ kemény parancsa ellen is föl meré nyitni 
ajakit. Sokan, ismervén Sixtus’ természetét, féltet
ték fejét; de a’ pápa nemcsak feloldozta őt a’ bünte
tés alul „ hanem parancsold neki, hogy kérjen ju
talmat. Ö azon különös kéréssel állt-elo , hogy neki 
’s családjának legyen szabad évenként virágvasárna
pon a’ pápai kápolna’ számára pálmavirágokat sze
rezni. Szerény kérelmét nem tagadta-meg a’ pápa — 
’s e’ kizáró jog máig is a’ Bresca família’ sajátja, 
mellynek egy fia volt a’ hívatlan tanácsadó.

Tót fi Lőrinci.

A' TF.BOLYODOTTNAK RAVASZSÁGA.

Angliának éjszaki részében nem rég következő 
nevezetes történet adá magát e lő : Egy embert, ki 
tébolyodottnak tartaték, a’ manchesteri tanács’ pa
rancsára, a’ lancasteri észbetegek’ intézetébe kellett 
kisérni. Ezen kevéssé csiklandós munkát a’ manches
teri gyám-intézet’ igazgatója vállaló magára, és mi
vel a’ föntebbi embernek lelki nyavalyája minden 
veszedelmes kitöréstől szabad volt, azt határozd a’ 
kisérő, hogy betegét minden erőszak nélkül veze- 
tendi a’ tanácstól kirendelt helyre; és valóban a’ bó
dulttal egy sétalcocsizás’ örve alatt szerencsésen el 
is jutott Lancasterbe. Mindazáltal a’ bódult embert 
útközben vezetője iránt bizodalinatlanság szállá-meg, 
tettét cselszövénynek tekintő ’s tőle mindenkép őriz

kedett. Már késő idő volt, midőn a’ két utazó Lan
casterbe érkezett, ’s mivel azonnap már a’ kórházba 
nem mehettek, egy vendégfogadóba szállának-meg 
’s itt tölték-el az éjszakát. Az elmebódultnak, mint 
gyaníthatni, csöndes ébrenségben folyának-le az éj
jeli órák, mert már hajnalhasadtakor sietett ravasz ter
vét kivinni , melly szerint nemcsak az őt fenyegető 
fogságból menekült-meg, hanem magán hívtelen kí
sérőjén is rettentő bosszút áll vala. O t. i. ágyábul 
csöndesen fölkelt, kifürkészte kísérőjének minden 
zsebét, ’s végre egyikben meg is találd a’ manches
teri tanácsnak, elmebéli nyavalyájánál szóló tiszti 
tudósítását ’s mitől leginkább tarta — azon paran
csot, melly az őrültek’ intézetébe fölvétetését tár- 
gyazá. Ezt elolvasván, rögtön kezde öltözködni, a’ 
parancsot zsebébe rejti és siet az őrültek’ háza felé ; 
mihelyt ide megérkezett, tüstént fölkelteti az inté
zet’ igazgatóját ’s néhány szóváltás után tudtára ad
ja : hogy vele egy tébolyodott ember van a’ vendég- 
fogadóban, kit örömest minden zaj nélkül kívánna ide 
a’ kórházba vezetni; ennélfogvást mihelyt megvirad, 
sétáláskép vele eljő, hogy ekkor őt az igazgató ur 
tüstént megfogathassa ’s őrizet alá vehesse. „Hanem 
— úgymond — mindenek előtt tanácsos lesz őt meg
kötözni ’s haját leborotválni, mert megtörténhetik , 
hogy a’ váratlan erőszakoskodás őt diihösségre lob- 
bantja; ’s ezt csak azért is hihetni, mivel már útköz
ben is azon képzelet fogá-el lelkét, hogy ő legyen 
az én kisérőm ’s hogy ő reá legyen bízva, engem 
az őrültek’ intézetébe vezetni.“ — Ezen beszéd igen 
hitelesnek látszék ’s midőn az igazgató most a’ pa
rancsot is látá , melly ezen ügyben a’ manchesteri 
tanácstól egyenesen hozzá volt intézve, legkisebb 
csalfaságot sem gyaníta ’s azonnal rendeléseket tőn 
az uj vendégnek elfogadására.

A’ tébolyodott visszatérvén ekkor a’ vendégfo
gadóba, gond nélkül alvó kísérőjét felkölti reggeli
re, ’s itt tudtára adja, hogy ő ma már kün a’ sza
badban sétált is kevéssé. — „Valóban ? — kérdő 
amaz — ezt igen sajnálom , én magam is szerettem 
volna Önnel e’ sétálásban részesülni.“ — „Hisz ez 
még megtörténhetik — lön reá a’ válasz — én még 
koránsem fáradtam-el.“ — Csakhamar útra is kelnek 
’s mint a’ tébolyodott már eleve gyanítá, egyenesen 
az őrültek’ háza felé. „Be gyönyörű épület ez! — 
mond a’ kisérő szinlett csudálkozással, midőn a’ bo
londok’ tornyához közel jövőnek. — Nem volna ked
ve Önnek azt belülről is megtekinteni?“ — „Oh mi
ért nem, csak szabad legyen.“ — „Csak jőjön ve
lem Ön, majd kieszközölöm én az engedelmet“ — vá
laszolt a’ kisérő, képzelt ármányában bizakodva ’s 
örült, hogy illy könnyű móddal kerítheti hálóba a’
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szegény nyomorultat ’s itt sietett vele az udvarra. 
Ez azonban szorosan simult hozzá ’s arczvonásiból azt 
vétető észre , mintha sietve haladó társát nem volna 
tanácsos szem elől ereszteni. — Csakhamar az igaz
gató is meglátja őket ’s rá ismervén a’ reggel nála 
volt emberre, tüstént két izmos őr-állóval feléjük 
sietett, hogy a’ tébolyodott (kinek ő a’ kísérőt ma
gát tekintő) véletlenül el ne illanjon. Mihelyt a’ ki
sérő az intézet’ igazgatóját megpillantó , azonnal int 
neki, zsebébe nyúl ’s ravasz mosollyal így szólam- 
lik-meg: „Itt hozok egy szerencsétlen embert, a’
ki.... 44 — De mintha villám sújtotta volna, úgy állt
bámultáhan, midőn a’ tébolyodottat hideg vérrel 
előlépni ’s ugyanazon parancsot, mellyet ő épen 
most keres vala összevissza zsebeiben, az igazga
tónak áltadni látja, illy szavakkal : „Ez azon em
ber!44 ’s ekkor négy óriási kar megragadó. Zavaro- 
dás, álmélat ’s bőszültség hirtelen válták kebliben 
egymást; esküvők, hogy ő legyen a’ felvigyázó, az 
pedig, ki őt illy rútul megjátszotta, a’ tébolyodott; 
úgy de már előre tudva volt, hogy így fog szabad
kozni ; — ’s midőn utóbb karmolni ’s rugdalódzni kez- 
de , kénytelenek voltak a’ diihöngőnek karjait meg
kötözni ’s lázának orvoslása végett haját is leborot
válni. Maga a’ tébolyodott pedig békén tért vissza 
Manchesterbe ’s azoknak, kik tőle a’ kisérő’ hollé
tét tudakozók, azt adá válaszul: „Oh! az szegény 
megtébolyodott ’s azért őt Lancasterben az őrültek’ 
házában hagyám.44 Mire a’ városi tanács szabadon- 
bocsáttatását kieszközlé, csaknem valóságos észbe
teggé lön — ’s néhány nap múlva bekötött fővel mint 
gúny és kaczaj’ tárgya tért, szégyentől lángolva, 
hivatása’ helyére vissza. Badics hután Dümiilkün.

B A R Á T S Á G  ÉS  J U T A L O M .

Egy ifjú kalmár saját kocsiján utazott ’s az utón 
összetalálkozék egy kecses arczu, csinosan öltözött 
asszonyszeméllyel, ki egy kis gyermekesét vive kar
jain. Boyageur urnák (igy nevezők a’ kalmárt) igen 
megtetszett a' gyalogló fiatal asszony ’s felszólító: 
kimélje-meg gyöngéd lábacskáit ’s üijön-be hozzá 
a’ kocsiba. A’ deli hölgy nem veté-meg a’ szives 
ajánlást; — és az ifjú uracs vele olly jól, olly édesen 
mulató magát, hogy csupa tréfából a’ legközelebbi 
vendégfogadóban, hol éjjelre megszállott, magát az 
asszonyka’ férjének ’s a’ gyermekese’ apuskájának 
adá-ki ’s a’ fogadós így is irá-be a’ vendégkönyvbe. 
Mielőtt a’ kalmár lefekütt, általadott a’ fogadósnak 
1200 forintot, hogy reggelig a’ pénznek viselné 
gondját. — A’ kalmár reggel még Morpheus’ szelíd

karjai közt nyugovék, midőn a’ pseudo-hitves a’ fo
gadóshoz ment ’s megszólító, hogy a’ férjétől tegnap 
estve gondviselés alá vett 1200 forintot adná kézé- , 
hez , mivel nem sokára tovább utazandók. A’ foga
dós — távol minden gyanútól — nyomban áltadá a’ 
pénzt ’s az ármányos kis feleség szép csöndesen tova 
szellent, — örök emlékezetül egy szép gyermekesét 
hagyván vissza. Elgondolhatni, mennyire lepeték-meg 
a’ jószivü Boyageur, midőn felébredt ’s magát egy 
gyermekkel megajándékoztatva látó, kinek tartására * 
a’ községnél tüstént 100 forintot vala kénytelen fi
zetni; hogy pedig deli utitársnéja ’s az 1200 forint 
többé elő nem került: úgy is értetődik. Mondják, I 
Boyageur ur tovább utazta előtt erős fogadást tőn, j 
hogy ezentúl vigyázóbb leend ’s barátsága’ jeleit 
nem minden gézengúz embernek, ’s nem minden piros 
arczának osztogatja.

BESZÉLJÜNK A' BESZÉLGETÉSRŐL.
Szavak vagy is beszélés által jelentjük-ki gon

dolatinkat , ’s valamint hogy ezek sokfélék : úgy a’ 
beszélés is különféle. így p. o .: A’ ki óhajtásunk I 
szerint beszél, az mindig úgy beszél, mint angyal 
szokott. — A’ rágalmazó többnyire mindig irigység
ből beszél. — Az ujságterjesztgetők többnyire mende 
monda után beszélnek. — A’ kávénénikék ritkán be
szélnek másról, mint kedves felebarátjaik’ hibáiról, f
— Cselszövők tanú nélkül szeretnek beszélni. — 
Sok ember úgy beszél, mint a’ szajkó.— Sokan egész ; 
nap beszélnek, a’ nélkül hogy valamit mondanának.
— Semmi sincs úgy divatban, mint máskép érezni 
és máskép beszélni. — Senki sem szeret önhaszna * 
ellen beszélni. — Sokan hogy ostobát ne beszélje
nek, az időríil beszélnek. — Pipa-hősek üres leve- ' 
gőbe beszélnek. — A’ tudósak könyv gyanánt be
szélnek. — Sok ember úgy beszél ezerféle tárgyról, j 
mint vak a’ színekről. — Némellyek ismét úgy be- 
szélnek, hogy jobb volna — hallgatniok. — Ha a’ 
leánykáknak mondjuk , hogy szépek , úgy beszélünk, 
mintha szájunk teli volna mézzel vagy arannyal. — i 
Némelly embereknek józanságról, becsületről ’s ha- 
zafiságról beszélni annyi, mint siket füleknek papolni.

Nagy Igtuícx.

R E J T E T T S Z Ó K .
Elsőm’ hárma tagad, másképen vége mi lenne,

Nincs az egész; de fejét resztve leányka! neved.
JW....r Egerből.

Fő dísze embernek végsőm , vele jól ha tud élni.
Tested’ rontja fejem ? orvosa iészen egész.

S. J. Zala V—bői.
A’ ISdik számbeli rejtettszó: Kö v é r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N Á P O L Y . * )
Nápoly az Olaszföld’ leggazdagabb ’s legnépe

sebb városa; festőileg szép, regényes hegyek s egy 
tenger-öböl közt fekszik, ’s tízezer épületben lega
lább négyszázezer lakót számlál. Van benne 122 tem
plom, 130 kápolna, és 149 monostor; továbbá 11 
kór- és 37 gyámház; 7 játékszín , mint világi mu
latság’ tanyái, ’s ezek közt a’ nagy S. Carlo 142 
páhollyal (Loge) ’s 45 könyvnyomó- vagy is sajtó
hely, eszközei a’ szellemi sikernek. Hires vidéke 
magában foglalja Herculán’ ’s Pompeji’ csudás rom
jait , ’s a’ lángkeblti Vezuvhegyet. Azonban e’ fővá
ros már olly számos leírások ’s topographiai rajzola
tok’ tárgya volt, hogy sokkal érdekesbnek Ítéljük 
a’ nápolyi belső élet’ képeit füsteni, mintsem annak 
nevezetes templomit, épületeit ’s nagyszerű környé
k é t— e’ már gyakran leírtakat — újonnan sorba ven
ni. — Következő képek egy utazó ángol’ töredék- 
adatiból vannak gyűjtve, ki 1832ik évben lépett elő- 
szer e’ regényes város’ tömkelegébe.

Már késő idő vo lt, midőn a’ városba érkeztem, 
de az éj világos és igéző szép. Az égbolt számtalan 
csillaggal hintve, ’s a’ teljes hold olly tisztán ’s bá
josan világított a’ felhőtlen magasról, mint éjszak’ 
nyári napja, ’s úgy tetszett, még a’ léget is áltme- 
lengeté sugárival. — Az ut szilfasorral végződött, a’ 
fákra borostyánok’ ölelő levelei futának-fel; langy 
szellő játszadozék a’ lombokkal ’s utamat gyöngéd 
morajjal követé egy oldalaslag csergő patakcsa; tá
vúiról holdsütötte halmok ’s komoly, sötét geszte
nyeerdők intőnek feléin, mellyekből andalító csalo
gány-ének vagyis fülmilék’ dala zengett. — Én hosz- 
szu napi utat tevék; a’ rekkenő hőségtől ellankaszt- 
va , fáradtan dőltem hintóm’ puha vánkosi közé ’s az 
édes álmákat tenyésztő nyugalom’ gyöngéd karjai 
fogának-föl. Ez egy — az utazás’ legfőbb gyönyörei 
közül. — Ha az ut egyenes, a’ kocsi’ szelíd ’s mégis 
gyors ingása elaltatja az érzékeket, mint gondos

*) Ezen érdekes leírást némi különbséggel a’ bécsi Thea- 
ter-Zeitnngban találhatni ’s én a’ magyar olvasó Közön
séggel egyrészről azért is közölni óhajtani, hogy hijá- 
nyát az idei nyugotszaki Aurorának pótolgassam, melly- 
ben egy szép aczélmetszés Nápoly’ vidéke“ bájolja 
szemünket; mindazáltal — történetből é vagy hely’ 
szűke miatt ? — a! textus hozzá kimaradt. A’ mit itt 
közlök, az szép ugyan, de f  o r d í t á s ; azonban a’ kép
hez keile magam’ alkalmazni, melly szintúgy szép, de 
u t á n n y o m á s .  — Szándékom a’ többi szép de hamis 
aczélmetszést is textussal ellátni. A’ zsebkönyvet magát 
nem a’ sajtóhelyen, hol volt de nincs, hanem a’ könyv
áros boltokban, hol van és lesz, vehetni-meg.

F. Jetzeney Osv-

dajkától ringatott bölcső, mellyben a’ kisded édes , 
ártatlan álmokat alszik; az eszmélő tehetség szun- 
nyadozni kezd ’s végre egészen elhal; — ekkor a’ 
szív békében nyugszik, gond, szerelem’ ’s vágyak’ 
egész hada eltűnik; az ér nyugottan ver; felejtjük, 
hogy szivünk van; ’s imígy egy édes boldog meren
gésbe süllyedünk, mellyet csak azért nem mondha
tunk álomnak, mivel szemeink nyitvák.

Két óra volt reggel, midőn kocsim a’ sorom
póhoz (barriére) jött; — ’s ezen álthajtatván, mint 
változott-el egyszerre a’ jelenés! Nápoly’ külvárosi
ban ’s hosszú utczáin mindenütt rajoskodó csopor
tokra, harsány Öröm’ ’s vígasság’ jeleire találtam. 
Egész város talpon volt, egyik zajgó sereget a’ má
sik érte; mintha egy titkos láthatatlan erő késztené 
őket föl ’s alá hullámzani. A’ levegő egy csudás 
zajkeverék’ mozgékony viszhangja volt; hallottam 
nevetni és sikoltani, kiáltozni ’s ordítani; hallottam 
guitarre-zengést, gyermeksírást, lónyerítést ’s tombo- 
lást ’s kocsik’ dörgését; — szóval: minden hang ’s 
lárma, melly embertől kitelhetik, együtt volt, még 
kanalak ’s üvegek’ csörgésit sem véve-ki. — Köz
zavar uralkodott, de melly magán ünnepélyes cha- 
raktert viselt. Kávéházak ’s hiivesítő boltok tündér- 
világlatban ragyogtak ’s telvék fényes öltözetű em
bertömeggel. — Jobbról ’s balról utczahosszant min
denféle boltok valónak felállítva ’s égő viaszgyertyák
kal gazdagon díszítve, mi is az egésznek egy közös 
illuminatio’ tekintetét adá, ’s a’ tarka szinvegyületnek, 
a’ sok aranyozatnak, mellyek mindenfelé láthatók 
voltak, még föntebb ragyogást kölcsönzött. — Né- 
mellyek e’ boltok közül babérral voltak ekesítve ’s 
pyramis-halmokba rakott narancsokkal ’s czitromokkal 
kínálkoztak; emberek az alsó néposztályból állának 
a’ poharak ’s kupák körül, és szomjukat jegesvízzel 
’s czitromlével oltogatták, poharát egy granoval (kis 
rézpénz) fizetvén. — Más boltok ismét virágokkal 
voltak övedzve , és sonkával, sajttal, különféle gyü
mölcs és növénnyel megrakva. — Közbenközben bor- 
mérő asztalok, bábjátékosok, kóbor hangászok és 
kuruzslók tüntek-elő tarka vegyületben. — Ezeken 
kívül kilencz vándor komédiás-csapatot ’s tizenhárom 
rögtönészt (improvisator) számlálók utamban, kik az 
utczák’ szögletein bámuló koldusok, halászok és 
lazzaronik előtt declamálták költeményiket. — Csak 
a’ sütő serpenyők’ sustorgó, serczegő ’s pattogó lár
mája is elég lett volna más városok’ lakosit álmuk
ból fölrezzenteni. Minden serpenyő alatt egy eleven
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szénnél tolt fazék ’s mellette egy banya, ki leírhat- 
lan fürgeséggel macaronit ’s tököt sütött és főzött. 
Mindenfelé mozgott járt kelt a’ sok ember, keresz
tül kasul, előre ’s hátra , kik közt igen sok koldus, 
katona és leány is találkozott. — A’ gyaloglók a’ 
legszegényebb ’s legalsóbb néposztályhoz tartoztak; 
száz meg száz közülök holmi piszkos czondrákkal 
fedezve járt fel ’s alá! de mind e’ mellett arczaik- 
ról örömsugár ragyogott, beszédjök ’s mozgásuk 
élénk ’s szabad volt; akár ültek, akár álltak, akár 
mozogtak, mindig öntartásukban bizonyos Hiedelem, 
és fesztelenség mutatkozott, mellyben nyilván lehete 
olvasnom , hogy a’ köz térek ’s utczák ezen emberek’ 
rendes laktanyái. — Nőik gyermekcsoporttal valónak 
körülvéve, kik vagy melleiken csiiggének, vagy 
térdeiket áltkarolák, vagy körültök négykézláb mász
káltak ’s úgyszólván meztelenek voltak. — A’ férfi 
mind csupa szem, fül és száj volt; eggyik ollyan, 
mint a’ másik. Nem tudom , mint írjam-le őket más
kép. Seregesen gyiilüngtek a’ sütő-serpenyük körül, 
szájokat szörnyen eltátották, hogy a’ jobbjokban 
tartott ’s előbb karikázva megforgatott macaroni-fü- 
zért annál könnyebben bekaphassák. E’ zajhoz kell 
még képzelnünk a’ kocsik’ végtelen zörgését. A’ 
szebbekben föntebb ranguak ültek, az asszonyságok 
mind disz-ruhában, a’ közép-rendüek apró kocsikban 
rázaták magokat, mellyek Nápoly’ sajátjai; nevök 
corricioli; ’s oily szűkek, hogy alig fér egybe két 
ember, ha kényelmet óhajt; de a’ nápolyiak hatan 
is belé szorongnak; a’ kocsis’ szerepét egy rongyos 
suhancz játsza, ki oldalvást a’ kocsirudon guggol. 
Ez ’s hozzá a’ kocsi’ kicsinysége és könnyűsége ’s 
a' lovak’ szilaj hajhászása, az egésznek valóban 
nyakszegős nézetet ad. — Míg a’ Toledo utczán 
végig mentem , több mint hartnincz illy corriciolira 
akadtam. Egyben sokszor hat, sőt néha tíz ember is 
volt rakásra torlasztva, kik egész tüdejekből holmi 
dalokat rivalgának; némellyek illy kocsiban egymás 
ölén ültek, mások hátul állának, mások ismét rú
don, a’ kocsis’ helyén osztoztak, ki folyvást osto
rát pattogtatta ’s a’ gyaloglók felé kurjantó a’ go
romba bérkocsis nótát: „félre az útból.“ A’ Toledo 
ntcza’ egyik végén halott-kisérő sereggel akadtunk- 
össze \s itt több más kocsival együtt oldalvást kelle 
térnem, mfg a’ halotti kiséret általment. — E’ halotti 
nézőjátéknál szintolly fényűző pompa ’s élénk zaj 
uralkodott, mint közel hozzá az élet’ nagy scéná- 
ján, ’s inkább diadali menethez mint halotti kíséret
hez lehete azt hasonlítani. — A’ koporsóban , mel
lyen a’ sok hiú czifraság ’s dús aranyozat szemet va- 
kíta, egy fiatal nőszemély fekütt, bársony és selyem 
ruhában, ’s rózsakoszorúval ékesítve," mintha far

sangi vigalomra készültében lepte volna meg őt a’ 
halál. A’ koporsó egy emelőn (palanquin) nyugo
vók , mellyről veresbársony halotti-lepel nyúlt a’ 
földig alá, úgy hogy a’ vivőknek csupán lábait le
hete látni. — A’ koporsó után hosszú sorban férfiak 
húzódtak, ballagva párosán ’s kezükben égő viasz
gyertyákat tartva. Alig jött e’ gyászkiséret néhány 
lépésre a’ Toledó utczába, midőn már magát kocsik
tól s tolongo embertömegtől úgy bérekesztve látó , 
hogy se előre se hátra nem mozdulhatott. — Erre 
egy hajborzasztó jelenés következett. — A’ halott
vivők elveszték béketürésöket ’s a’ néptömegen ált 
akarónak törni, de ügyetlenül viselvén magokat, a’ 
koporsó ingani kezde vállaikon , mint hajó ingadoz 
hullámzó tengeren; — a’ szegény halott is , ki ed
dig békén fekütt, egyik oldalról másikra hömpöly
gőit, a’ szomszéd kocsikban ülő dámák ijedtökben 
felsikoltának, minden pillanatban félvén , hogy a’ 
fönséges szép halott földre gördül. Mint végződött e’ 
jelenés, azt nem tudom; mert én a’ dolgot hosszal
ván , kiugróm kocsimból ’s egy szomszéd kávéházba 
mentem.

Nápolyban sok a’ kávéház, és sok bennök az 
unalom-űző vendég i s ; — de szerkezetjök ’s belső 
elrendelésük nyomorú. Nincsenek itt díszesen festett 
falak, eget képező boltozatok, virágkoszorúkba fog
lalt ablakrámák, selyem kárpitokkal ’s tükrökkel 
díszes, szép tágos teremek; ülésre csábító nyug
ágyak, ragyogó kristálytáblák ’s egyéb készületek, 
mellyek Páris, Yelencze , Milánó és Florencz’ ká
véházait igazi kéj-templomokká varázsolják. — A’ 
nápolyi kávéház valamennyi szoros , szegény készü
let ü ’s csömöriéiig piszkos és tisztátalan. — Nappal 
rendkívül sötétek, ’s illyenkor kevésbé tűnik szembe 
elhagyott, mocskos állapotjuk; de estve, midőn fé
nyesen kivilágítvák, annyival szembeszökőbb. Azon
ban mind a’ mellett, hogy e’ piszkos lyukakban és 
zúgtermekben minden kényelem ’s Ízlésre tartozó 
tárgy hibázik, a’ népesség’ férj fi része, szegény úgy 
mint dús , itt tölti életét. Virgil azt mondja , hogy 
,,a’ pokol’ aj táji mindig nyitvák ’s oda igen könnyű 
a’ belépés“ ; ezt lehetne mondani a’ nápolyi kávé
házakról i s , mellyek egész éven ált éjjel ’s nappal 
tárva állnak. — Semmit se lehet azon üres velőtlen 
gágogáshoz hasonlítni, melly ugyan itt uralkodik. 
En egy szögletbe ülék ’s lerajzoláin a’ csudálatos 
látványt. — Képzeljünk egy poros, földalatti helyet, 
melly száz ’s több száz emberrel föladásig tömve, 
középeit egy teke-asztal (billiard), körötte kiáltozó 
’s káromkodó játékosak; mások kis asztaloknál ülve 
kávét vagy liqueurt sziircsÖlnek, vagy jeget nyal
nak ; — néhányan — s dicséretjökre legyen
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mondva, többnyire gyógyászok ’s ügyve'dek — a’ 
zajos társaságban némán ülnek, pipáznak ’s a’ 
G i o r n a l e  de R e g n o  - ban ( egyetlen újság- 
lap , N á p o l y  ban) olvasgatnak; egy szögiében 
katonatisztek, kik teli torokkal nevetnek Polichi- 
nelli’ elménczségi fölött, mellyeket közülök vala- 
mellyik ismétel; egy másik zugolyban egy sereg 
börsebúvár, kik a’ státuspapirosok’ állása felől so
kat ’s Ízetlenül okoskodnak; ’s az ajtókhoz közel egy 
csoport Nemes tűnt különösen szemembe. Ezek mind
nyájan szép férjfiak voltak , egy főig méltó tárgyai 
a’ figyelemnek, ’s gazdag mezőt adhatának egy lel
kes festő’ ecsetének. — Elő és könnyedség egye
sülten mutatkozott bájalkatu test-idomikban , miliyet 
ritkán lelhetni éjszaki nemzeteknél; minden izom, 
minden tag hajlékony és gyöngéd volt testöken ’s 
csudás kellemmel nyomá-ki a’ változó indulatokat; 
tűz sugárzott tiszta fényként mértékes vonásaikból 
’s neveié az egésznek tökélyét; hollósötét hajfürt
jeik gazdag tömöttségben hullámzónak alá ’s e’hez 
még szemeik’ hasonlíthatlan fénye! szemeiké mon
dom, mellyek tüzből állanak ’s mellyeknek mindenik 
pillantása drámai hatású ’s a’ nézőken ellenállhat- 
lan tündér hatalmat űz. Altaljában az olasz szemek
nek nincs mása. Egy, ki köztük legifjabb ’s legszebb 
is volt , körülményesen beszélé-el a’ többieknek az 
ő szerelmét bizonyos F... mar<|uisné iránt. — Az ifjú 

íolly zajos örömtül látszék lelkesültnek, hogy a’ tit
kot keblében nem rejtheté. Hogy e’ kávéházbeli 
rajzkép tökéletes és hibátlan legyen, ide kell még 
képzelnünk egy csapat koldust és csizmatisztítót, 
kik rendszerint e’ helyeken tanyáznak ’s rongyosak 
és férgekkel lepvék. A’ koldusok sorba jártak ’s al
kalmatlanabb, szemtelenebb teremtéseket sohasem lát
tam ; kolduló kezeiket a’ pohár ’s az ivó’ szája közé 
tolták; — ’s nem volt e lég , hogy nyomorúságukat 
jajgató hangon adták e lő , hanem azt még ezenkívül 
borzalmas mimikával is rajzolók, fülig elránták szá- 
jokat, hogy azoknak üres öblét megmutassák ’s két 
ököllel lapos hasukon doboltak, hogy azok’ tompa 
hangja által bebizonyítsák szörnyű éhöket. — A’ 
csizma-fenők pedig földre gugyorgának ’s mindenki
nek, a* kit megcsíphettek, kefélték lábravalóit, vagy 
akaró . vagy nem. —

(Folytatása következik.)

S Z K R E L M I L E V É L  EGY Ö Z V E G Y H E Z .
(Angolból Sp—1 után.)

Madame! Ámbár nem volt szerencsém, Önt még 
eddig se személyében, se föstvényben láthatni ’s en- 
nélfogvást, hogy milly arczvonásokkal ’s termettel 
ajándékozta-meg az anyatermészet, szintolly kevéssé

( f j  5

tudhatom, valamint azon embermagzat, ki Chinának 
legtávolabb szugában lakik : mind e’ mellett is On 
iránt különös vonzódást érzek ’s e’ hajlandóság szi
vemben olly mély gyökeret vert, hogy ( ’s ezt be
csületemre mondom) Ön miatt örömmel vállalnám- 
el a’ martiromság’ töviskoszorúját. E’ nyilatkozásom 
Önt kegyes hölgy! hihetőleg álmélkodni készti; de 
ezen álmélkodás lassudan eloszlik, ha őszintén ittr 
tudtára adandóm, a’ mi Önhez e’ hajlandóságot szi
vemben föléleszté ’s végre szerelmem’lángjának tar
tós lobogást szerzett. — Midőn a’ múlt héten né- 
melly foglalatosságim végett N...be rándultam , nem 
messzi az országúitól egy gyönyörű mezői-lakot pil- 
lanték-meg. Azonnal fellobbant bennem a’ kíváncsi
ság, e’ fölséges kastély’ birtokosát ismérhetni, ’s 
midőn meghallám, hogy Ön kegyes Hölgy! legyen 
annak birtokosa, tüstént erős vonzódást kezdék 
keblemben Ön iránt érezni. Miután pedig hiteles kút
főből még azon hirt is vettem, hogy e’ szép kastély
hoz néhány ezer hold legjobb szántóföld , továbbá 
szép, igéző kertek, halastavak ’s más egyéb kényel
mi tárgyak is tartozzanak : minden csepp vért felfor
ralt bennem a’ hatalmas szenvedély, nyakig szerel
mes levék — ’s én eltökélém magamban , hogy az 
Önnek hóduló alázatos szolgák ’s őszinte csudálók’ 
nagy számához csatlakozom. — .;,Illy fölséges tár
gyak’ birtokosa — imigyen szólék magamhoz — e’ 
széles, Isten’ földjén szükségkép a’ legszebb asszony
teremtés; úgy van, neki a’ legbűbájosb, legtündé- 
ribb hölgynek kell lenni. — Ha mingyárt ő maga 
időske volna i s , — virágzók a’ fák, virágzók a’ 
mezők, határán! Ha mingyárt elvesztek volna is ar
czárul a’ liliomok ’s rózsák, — terem azért még 
elég fölséges kertjében !<: — Illy eleven gondolatok 
közt leszállék lovamról ’s egyszerre olly szerelmes 
lettem , hogy Ön’ kertjében minden fának elpanasz- 
lám gyötrelmim’ ; csak mellesleg érintem, hogy e’ 
fák a’ legmagasb, legkarcsubb, legszebb termetű 
fák, mellyeket valaha csak láttam. — En most ke
gyes Hölgy saját személyét szólítom-fel, itélje-meg: 
vezérlettek-é valaha egy szerelmes férfit komolyabb 
indító-okok, mint engem legalázatosabb szolgáját? 
A z, kit csupán a’ szépség tesz rabbá, szenvedelmét 
okvetetleniil elhalni látandja, valamint azon kecsek 
elhalnak, mellyek figyelmét előszer magokra vonók; 
— az, ki egy nőszemélyt csupán szíve’ tulajdoniért 
’s erényiért állít szeretni, szükségkép lelkét mint 
testtől különvált részt kell tekintenie; nézetim sze
rint illy férfi csak egy kisértő váznak alkalmas hó
dúink Ellenben az én vonzalmam, mellynek őszin
teségét nem hozhatni kétségbe , Oh’ szép házának 
ingatlan talpkövére épül; Önnek nyúlánk fajival nő
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az ’s Önnek javaival ’s értékével naprul napra öreg-
biilend.------- Meglehet talán , hogy Ön legszebb,
legdelibb asszony az egész tartományban , mindazál- 
tal ez reáin nézve csekély érdekű mindaddig, vala- 
mig Önnek elég vagyona leend — személyéhez lán- 
czolni hajlandóságom’. — Én katona vagyok ’s mi
vel zsoldért harczolok, tehát kész vagyok Isten’ ne
vében , pénzért — szeretni is. — Ha Önnek, ke
gyes hölgy! többi imádója is olly őszinte volna, 
mint én , akkor ők is így fognának szólani; és ha 
Önnek ezen nyiltszivü fölkérésem csakugyan tet
szik ’s nekem többi imádója fölött elsőséget ad: 
úgy Önnek vigasztalásul még azt mondhatom, hogy 
a’ világ’ teremtetése óta e’ jelen pillanatig Ön le
end azon első asszonyszemély, ki egy férfiút szeret, 
mivel úgy szólott, a’ mint érzett.

S Z E G E T  S Z E G G E L .

Bizonyos poroszföldi parasztnak volt egy roko
na , ki a’ königsbergi tudományos egyetemben ta
nult. Ezt ő egyszer látogatni ment, ’s eszébe jutván, 
hogy nagy a’ szakála, betért egy kalmárboltba, inel- 
lyet ő borbélymühelynek vélt. A’ kalmárlegénynek 
szeszélye támadt, a’ jámbor földművelő’ költségén 
nevetni; beszappanozza tehát állát ’s ezzel tovább 
ereszti, így szólván hozzá: „Földi! e’ városban más
hol szokás az embert beszappanozni ’s máshol meg
borotválni ; mi már beszappanoztuk kendet', amott 
az utcza’ végiben lakik a’ borbély , az majd megbo
rotválja.“ — Gondolhatni, minő kaczajjal fogadták 
szegényt az utczán ácsorgók; a’ kalmárlegény’ sze
rencsétlenségére néhány tanuló ifjú is összegyűlt kö
rülötte ’s ezek közt a’ parasztember’ rokona is , ki 
mingyárt föltevé magában, hogy a’ rokonán elkö
vetett csúfságot megboszúlja. Kevés idő múlva meg
tudta, hogy a’ kalmárlegény lakodalomba hivatalos 
’s hogy ő ott estve a’ vendégekkel mulatozik. Mula
tós közben az ifjú Mercur künn az ablak előtt né
hányszor nevét hallja kiáltatni ’s azt gondolván, 
hogy valamellyik jó barátja hija, felnyitja az abla
kot ’s kitekint. A’ kívül álló tanulók legott kötelet 
vetnek nyakába ’s orczáját szekérkenőccscl (kuli- 
mász) bemázolják. Segítségért akar kiáltani szegény, 
de az ecset beszökik szájába — ’s így kénytelen 
egész béketüréssel kiáltani az operatiót; mellynek 
vége lévén , szabadon bocsájtatott.44 De most jött 
ám még igazi zavarba; mert szerecsenné festett ar- 
czával a’ vendégek felé kellett fordulnia, kik a’ fe
kete rém’ látására előszer hatalmasan megijedtek, 
azután pedig az ijedséget csakhamar végtelen kaczaj

váltá-fel. A’ pajkos legényke sok ideig a’ közönsé
ges gúnyolódás’ tárgya maradt ’s hihető: soha többé 
a’ borbélymesterségbe nem avatkozik.

F - y  S - l

B U D A !  C S E P P E K .
Tombuktuban jónak találó a’ kormány az ítélet’ 

napját minden három év’ lefolyta után közelgőnek 
hirdetni; minthogy ennek következésében nem rég 
több száz pörös egymással megbékült, sok zsugori, 
pénzes ládáját a’ szegényeknek megnyitotta; az asz- 
szonyok pedig n y o 1 c z napig tartóztaták magokat 
a’ piperézés, kávéivás és rágalmazástól.

Egy chinai asztalos — ide utasíttatván — csu
dálatos nyoszolyáit ajánlja a’ közönségnek, mel- 
lyekben az igazságtalan birák, cselszövő ügyvédek , 
lélekisméret nélküli zsugoriak ’s t. e. minden szeszes 
ital’ használata nélkül nyugottan alhatnak. Egyedül 
rósz asszonyoktól gyötrött férfiaknak nem adhat 
nyugalmat e’ bűvész-találmány.

Xagy Ignáet.

E G Y V E L G E K  
A’ japaniak igen gerjedékeny ’s hirtelen fellob

banó emberek. Ha egyik a’ másikat párviadalra 
híja-ki, e’kép szól hozzá: „Az én kardom jobb a’ 
tiednél44 ’s ezzel hasát felhasítja. — „Megmutatom , 
hogy a’ te kardod semmivel sem különb az enyim- 
nél44 felel a’ másik ’s követi példáját. — Ki ezen 
kihívást el nem fogadja, az gyalázatos embernek 
tartatik. Valljon nem volnának é Európában ritkáb
bak a’ párviadalok, ha illy módon kellene az úgy 
nevezett becsület’ dolgát kivíni?

Egy angol gránátos részeg fővel ment őrhelyére 
’s azzal fanyegetődzött, hogy azon első személy
nek, ki hozzá közel jő, kardját mellébe döfi. E’ nyi
latkozásért 500 vessző-csapásra ítéltetett. Midőn 
már 2 0 0  csapást hátára kapott, a’ nélkül hogy a’ 
fájdalom’ legkisebb jeleit adná, parancsoló az ezred’ 
sebésze, hagyjanak-föl a’ veréssel ’s vigyék sze
gény Ördögöt kórházba. — A’ bűnhődő maga fel nem 
kelhetett ’s csupán azon egyszerű okból, mivel már 
kiadó — lelkét.

R E J T E T T S Z Ó .
Iker feje szittya betű ,

Diszlik arany két lába —
’S még is az irgalmatlan ács 

Szorítja azt a’ fába.
Az egész bár csúszik mászik,

De ha fejre állítod :
Kurtán azzal a’ jó szívet 

Hála-könyre indítod.
Róztásy Gyula.

A’ 19dik számbeli rejtettszók: S em m i. — S e b é s z .
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f á j d a l o m .
Vész kerengett hajnalomra.

Barna mint a’ gyászos éj ;
Fájdalom gyűlt fájdalomra,
Bánat a’ bánat-halomra —

Néma bánat, ah! de mély.

Szerte néztem 's a’ tekintet 
Kémletes vadonba halt;

Senki vissza rám nem intett,
Szűmre balzamot nem hintett —

Biztatott reményr, de csalt.

A' vihar’ zúgó szelében
Barna rémek’ képe leng;

Száz halál siivölt ölében 
'S pálya-czélom’ bús körében

Süllyed a’ föld 's keble reng.

Minden táj, a’ merre térek,
Ködbe süllyedt pusztaság;

Éjek szállnak ’s nincs vezérek —
Partot óh Egek! hol érek ?

Hol virul majd pálma-ág? —

ím Echo is szirt-öíében
Szánni kezd már engemet,

Lágy sóhaj’ rokon hevében 
Nyögi-vissza rejtekében

Szétlebbent nyögésemet. —

Édes Echo! hagyj epednem —
Hagyj epednem titkon itt,

Hagyj szivemben megrepednem,
Ijgy is ah ! rokon heved nem 

Orvosolja sérveit.

Mert e’ néma fájdalomnak
Nincsen orvos, nincsen ír r 

Szétenyész, ha zöld halomnak 
Majd hideg göröngyi ny omnak —

Majd ha ölbe zárt a’ sír !
Sza&ó József. Szatmáriam.

A’ V E N D É G S É G . * )

Ildik A n g n s z t  király , ki testi ereje ’g érzéki 
gyönyörűkhez szitása által isméretes, az erkölcsi 
romlottságot, melly Lengyelországban már az utólsé

*) Ezen töredék, Bulgarin orosz írónak „ M a z e p p a “ 
ozíntű románjából van kivéve, ’s midőn mi az orosz li-

Jagellók alatt vévé kezdetét, legfensőbb fokra jut- 
tatá. — Ezelőtt a’ nemesek’ fényűzése különösen az 
volt, hogy minél több, ékesebb ’s jobb fegyverrel, 
és minél szebb lovakkal bírjanak: most a’ dús na
gyok külországokból azon szokást hozák-be, hogy 
házaikat költséges tükrökkel, márványból ’s broncz- 
ból készített házi bútorral ékesítsék, asztalaikat tö
mérdek ezüst ’s arany edényekkel halmozzák ’s 
ázsiai szokás szerint arany-hímes köntösöket ’s egyéb 
drága szövetekből ruhákat viseljenek. Auguszt király 
alatt végre a’válogatott étkek ’s italok’ minél nagyobb 
halmaza mellett tobzódni lón uralkodó divattá ’s ez 
minden más nemű fényűzést maga alá rendelt. A’ nagy 
világ’ életdivatja ’s hősisége most főkép abban állt: 
minél több bort a’ gége-csatornán gyomorba ömlesz- 
teni. E’ mesterségben Auguszt királynak nem volt 
mása; ’s mivel az udvar a’ jobbágyoknak rendszerint 
utánzati-példányul szolgál, a’ tobzódás’ és töltözés’ 
kénye dicséretes tulajdonná lón ’s Lengyelországban 
mindenki ivott, csakhogy a’ királyt ’s nagyait utá
nozhassa. Pan Doroschinski nem volt e’ mesterség- 
nek utolsó avatottja , ő emberül üríté a’ serlegeket, 
nemcsak egy fogadásban leve nyertes, sőt utóbb — 
mire nem viszi embert a’ praxis? — az udvarnál a’ 
leghíresebb bortömlőket is leitta. O azonban a’ közön
séges ivók közül még az által is kitünteté magát, 
hogy szerette a’ jó asztalt ’s szintannyit evett mint 
ivott. Azért pan Dulski egy pompás lakomát rendele 
’s pinczéjéből a’ legjobb borokat hozatá-fel, hogy 
Doroschinskit néhány tiszttel együtt, kik a’ kastély
ban hátramaradlak, megvendégelje. Estve tíz óra
kor hangszerek zendíiltek ’s a’ vendégeket meghi- 
vák a’ lakoma’ fényes teremébe. Az udvarló szolgák 
kinyiták az oda vezető ajtókat; pan Dulski, sógor
asszonyának nyujtá kezét ’s kéré Doroschinskit: ve
zesse hitvesét; a’ többi ur c) és tiszt hol egy , hol 
két dámának nyujta kezet ’s öszvesen a’ vendéglő- 
terembe léptek. A’ férfiak a’ dámák közt fogtálának 
széket s Doroschinski a’ háziasszony ’s Dulska her- 
czegné, mint első vendéghölgy közt, méltaték ülésre ; 
a’ háziúr közepeit választa helyet ’s az asztal’ vé-

teraturából itt mutatványt közlünk, egyszersmind a’ 
népszokásoknak egy nem érdektelen rajzképét hisszük 
adni. Azok’ kedviért, kiknek talán az itt ott előforduló 
történeti vonások homályosak volnának, megjegyezzük, 
hogy akkor a’ szász-herczegi házból eredeti Auguszt ki
rály és Leszczinszki Szaniszló czivódtak egymással a" 
lengyel koronáért Amaz Nagy Péter orosz czárnak, er. 
pedig XII. Károly svéd királynak és Mazeppának véden- 
cze volt

*) P a a i  jelenti a’ fő, — S ch 1 ia  c h t a az alnemességet.



82

gén ar kapitányok, zászlótartók ’s pan Dulski’ elő
kelőbb fegyveres emberei, továbbá ennek hiv vár- 
nagya, a’ házi pappal ’s a’ többi nemessel együtt a’ 
schliachtákból telepedének-le„ S a l e n s k i  a’ házi
asszony’ bal oldala mellé ült, — Az asztalt ezüst 
edények, födeles sauciérek, pástétomok, sütemények, 
’s egyéb csemegék boriták. Az asztaliborok, máslás 
’s ó franczia borok , nagy ezüst serlegekben álltá
nak; az ó magyar, vagy úgynevezett éljen-bor pe
dig , kis kerek palaczkokban, egy különös asztalon 
kosarakba torlottan a’ pinczemesternek felvigyázata 
alatt volt. A’ háziasszony ’s többi dáma’ kecses sze
m élye, a’ háziúr’ vendégszeretete, a’ válogatott ét
kek ’s jó borok köz vidorságra tüzelőnek ’s a’ lak- 
mározó vendégek mitsem gondoltak az irtóztató szél
vésszel , melly cstve szárnyra kelt ’s a’ vendégség 
alatt vad , zordon erőszakkal dúlt. Az ordító szélben 
rengett az ablak ’s üvegtábláit sürü jégeső verte, a’ 
mennydörgések gyorsan válták egymást ’s a’ villá
mok rémitőleg czikáztak a’ sötétségben.

„Őszintén megvallom — szóla pan Doroschinski
— inkább szeretnék a’ legtüzesebb ütközetben , egy 
számra tízszer erősb ellennel megverekedni, mint
sem illy éjszakát szabad ég alatt tölteni. Sajnálom 
társainkat, kik most kalandozva pusztákon, a’ hara
miákat nyomozzák ; ’s én Önnek szép herczegné ! kü
lönös hálával tartozom, hogy nem vagyok ma kény
telen a’ villámok’ tíizénél, esőtől magam’ csorvizig 
veretni , hanem e’ helyett a’ magyarbor’ zamatos 
nedvénél szép vendégtársnéink’ bájos pillanatin gyö
nyörködhetem ; pillanatokon, — itt szavát elakasztá 
’s nyájasan tekinte a’ herczegnére — mellyek né
ha veszedelmesbek ugyan mint villámok , ámde még 
a’ kínokban is szívet örvendeztetnek!“ — „Szolgál
jon ez Önnek tanúságul, — viszonza Dulska her
czegné — ’s győződjék-meg, hogy egy dáma’ aka
ratjának bódulni, mindig gazdagon jutalmaz.“ — 
„Ha csak hódulás kívántatik , hogy Önnek hajlandó
ságát megnyerjem, úgy kész vagyok Önnek egyet
len szavára valamennyi kastélyom’ hamuvá égetni ’s 
száz öldöklő álgyúnak neki rohanni“ monda Doro
schinski, bor’ szeszétől heviilten. — „Távol legyen! 
én Öntői illy iszonyú áldozatot nem kívánok ; — 
viszonza nyájas mosollyal a’ herczegné — sőt ha ké
rem Önt, hogy nékem engedelmeskedjék, csak az
ért cselekszem, mivel nem óhajtók egyebet, mint 
Önnek javát, dicső hírét és szerencséjét.“

Doroschinski most örömétől alig ülhet vala szé
kén, ő felkapá poharát ’s kiálta: „Magyarbort ide !“
— Dulski, ki szemét folyvást vendégén tartá, inte 
egyik szolgának ’s ez egy izmos arany serleget nyujta 
neki által, mellynek fél garniec (2 icze) bor fért-el

öblébe. „Csak lassan pan Doroschinski! Látom, ki
nek egészségére akar inni, de minden a’ maga rend
jén történjék. Először Szaniszló kegyelmes királyunk’ 
’s urunk’ egészségére! Éljen!“ Itt musika zengett 's 
Dulski a’ serleget egy huzamban felhajtó,azután viszont 
megtöltvén Doroschinskinek nyújtó, ki azt hasonló 
vitézséggel üríté-ki; ’s azután szomszédjának adó ál
tal. Midőn a’ serleg a’ kört megjáró ’s ismét a’ há
ziúrnak kezéhez került, ez újra megtöltő azt ’s a’ 
Paljeit nyomozó társakra köszöntő.

Az éltető toastok most gyorsan követők egy
mást ; teli serlegek ürültek a’ háziúr’ ’s asszony’, a’ 
vendégek’ dámák’ egészségére; ’s végre a’ bor olly 
hatalmas b e f o l y á s t  gyakorlott, hogy néhány a’ 
vendégtársak közül csak alig tarthata súlyegyent szé
kén. Dulski’ kérelmére a’ dámák nem távoztak, hogy 
a’ vendégeket folyvást Evoe’ kedvire serkentsék ’s 
az óráknak űzzék unalmait. A’ vendégség vígan folyt 
tovább is ’s az uralkodó örömek: szerelemvallás, 
nyájaskodás ’s vadászati, hadi ’s párviadali kalandok
kal kérkedés volt. Ez idő-tájon a’ várnagy , ki ke
véssel ezelőtt eltávozott, ismét a’ terembe lépett "s 
a’ háziúrnak fülébe sugá, hogy a’ jószághoz tartozó 
két kozákszolga a’ szélvész’ kedveztével a’ kastély
ból megszökött ’s a’ börtönben levő parasztot is, ki 
Palj eivel történt összejövetc iránt már vallatás alatt 
volt, magokkal vitték. — Noha pan Dulski az ivás- 
ban vendéginéi magamérséklőbb volt, illy dolgokra 
még se fordítható ügyeimét, mivel mint háziúr ven
dégive ügyelni ’s a’ társaság’ vidor kedvét éleszteni 
tartozott. „Vigye ördögöket! — szóla a’ várnagyhoz, 
— holnap a* szökevények’ rokonait mind vessd bör
tönbe , vagyonukat foglald-el, szarvasmarhát, lovat, 
egy szóval mindent végy-el ’s mindennap csapasd- 
meg az atyát, anyát, fiú ’s lánytestvéreket, vala- 
míg a’ szökevények önként vissza nem térnek.“ E’ 
parancsot adván, emelő a’ serleget’s kiálta: „éljenek 
a’ dámák!“ A’ hangszerek itt újra zendültek, a’ ven
dégek fölkelének, poharaikat fenékig kiüriték „él
jen !“-t kiáltozva.

De pan Doroschinski ezt még nem eléglé. Ó 
Dulska herczegné előtt térdre hajlott, esengvén 
hogy azonkori szokás szerint egészségét czipejéből 
ihassa. Dulska herczegné megengedő hogy czipejét 
lábáról lehúzza ; és Doroschinski azt megtöltvén borral, 
az egész vendégsereg’ hangos tapsai ’s harsány musi- 
ka-szó közt kiitta ’s csókját nyomó a’ szépnek gyen
géd lábára.

És legott megrendült a’ terem’ minden ablaka , 
kívül vad lárma kerekedék, az üvegtáblák betöreté- 
nek, az ablakrámák a’ terembe zuhantak ’s a’ nyi- 
lásakon idegen alakok bukkantak-elő. Egy magas



termetű ős/,, süveg nélkül, hó fej ér szakállal’s hajjal, 
kard egyik, pisztoly másik kezében — hirtelen a te
rembe lép , megáll, körültekint ’s azután kiált vala 
emberinek: „puskát e’ dőzsölő hadra!“ Az ablakok- 
bul legott puskacsővek nyulának-elő ’s a’ vendégek 
felé irányoztalak.

„ P a l j e i ! “ kiálta-fel rémülten egy a’ vendé
gek közük Wuchtk Júztef.

(Folytatása köretke/Jk.)

VALAMI A’ GYAPJU-KERESKEDÉSRÓL.
Az 1833diki év lefolyt ’s mondhatni, hogy meg

felelt a’ várakozásnak; mert nyert a" tenyésztő, nyert 
a’ kereskedő. Mi jót hoz 1834? e’ kérdést halljuk 
mostan országokszerte. — Ha az utóbbi években, 
úgymint lS26tól 1832ig divatozott gyapjukereske- 
désre tekintünk vissza, úgy sok csalatás eloszlik ’s 
a’ vizsgáló azon különös körülményt látja, hogy 
lS33ban, — noha a’ gyapjutenyészvényt Europa- 
szerte 15—20 pcenttel csekélyebbnek hiresztelék — 
minden országból több gyapjú hozatott Angliába, 
mint akármikor, sőt több mint 1825ben ; hogy más 
országokban a’ gyapjú’ felhasználása az előbbi évek
hez képest igen megcsökkent; — következőleg 
azon — a’ nyilványos lapokban olly sokszor felho
zott — állítás: hogy t. i. Németország ’s a’ belga 
gyár-városok nagy részét azon gyapjúnak, melly 
tenyésztetik, képesek fel is dolgozni, tökéletesen 
meg van czáfolva. A’ ki a’ gyapjukereskedés’ dol
gában járatlan ’s alkalma volt múlt nyáron szóban 
’s jelekben tapasztalni a’ rendkívüli ’s legfensőbb 
fokra szállított vásárlási kedvet, különösen a’ zsidó 
speculansokét Boroszlóban, Berlinben, Béesben és 
Pesten: annak valóban azt kellett gondolni, hogy 
e’ rendkívüli adásvevést az országban fenálló gyárok’ 
tömérdek gyapjufogyasztása és szüksége szüli. Ezen 
jelenkezéseknél fogyást többé szükség se volt Ang
liára, gyapjú olly kevés tenyészett, hogy, mint mon
dák, télen lámpással kell majd azt keresni; igen is, 
a* gyapjunak egy még eddig hallatlan ára lesz, mert 
hol a' határ, mondának , melly annak értékét meg
állapítja? De a’ dologhoz-értőt ez meg nem vakít
hat á; ő látta, hogy ezen tüzes speculansok a’ gyap
jú-részleteket egymás közt mindig növekedő áron 
adogatták ’s ezáltal magokkal ránták még a’ csöndes- 
véríi vásárlót is , ki egészen más érzéssel ’s gondo
lattal érkezett hazájából — esztendei gyapju-szük- 
ségit bészerezni. De ugyan itt lappangott tulajdon
kép a’ cseles szándék. Mindazáltal ha az ember elő
ítélet nélkül pillantott e’ rajos cselekvésbe, úgy vi
lágosan láthatá, hogy végre mind ezen háromszor 
sőt négyszer is eladogált gyapjú-részek — különválo

gatva vagy nem — Angliába vevék utjokat. A’ gyárok 
Németországban, mellyhez Ausztriát is számítjuk, és 
Belgiumban nagy gyapjú-mennyiséget fogyaszthatnak, 
de esak úgy, ha olly áron vásárolhatják-be, melly az 
ő gyármfíveik’ árával összefér; mihelyt ezen mérték
egyen hanyatlik, azonnal felhagynak. Ok tapaszta
lásból tudják , hogy mielőtt még kész szöveteik’ árát 
feljebb vihették volna, már a’ gyapjúnak ára, mel
lyel a’ vevők’ mohó kapkodása olly igen felrúgta
tok , ismét leesett; ’s ennélfogvást aztán kénytele
nek annál olcsóbban ’s néha nem kis veszteséggel 
adni gyármüveiket. Máskép van a’ dolog Angliában. 
Tavaly p. o. a’ Chinával és Keletindiával nyitott sza
bad kereskedés a’ posztó-gyároknak, közép-árúkban 
tetemes megrendeléseket hajtott: innét a’ közönséges 
gyapjunak rendkívüli kelete ’s felhasználása, ’s innét 
a’ finom gyapjúval mitsem gondolás; ugyan ez bi
zonyítja, hogy belföldön a’ gyapju-felhasználás nem
csak nem növekedett, sőt inkább csökkent; mivel a’ 
gyárokban kevesebb finom gyapjú dolgoztatott-fel. 
— Miután tehát e’ rendkívüli gyapjú-fogyasztás or
szágok szerte egyedül csak a’ messzi földtájakra 
fizott speculation alapul, természetesen azt kérdez
hetni : így lesz-é az idén is ? Ha az ember a’ múltat 
választja a’ jövendőre nézve vezérfonálul, tehát 
az világlik-ki: 1.) hogy valamelly terméknek mód 
nélkül felrugtatott ára soha több évig egymás után 
meg nem marad; 2.) hogy általában véve a’ ter
méknek fogyasztása ugyanazon mértékben csökken, 
a’ mint ára emelkedik. Az első állítást 25 év óta 
igazolja Anglia ; a’ másik állítást bizonyítja a’ szá- 
rázföld’ mind azon tartománya, hol gyapjú dolgozta- 
tik-föl, de legcsalhatlanabb bizonyság a’ jelen idő. Az 
utolsó gyapju-nyiréskor, úgy szólván, közönséges 
volt azon vélemény, hogy az 1833ik évben tenyész
tett gyapjumennyiség nem leend elég a’ szükséget 
kipótolni; ámde most látjuk , hogy Ausztriában, Po
rosz- és Szászországban, majnai Frankfurtban ’s 
Németalföldön a’ gyárok’ számára elég gyapjú van, 
’s Angliába jóval több mint szükséges volt, viteték- 
be. Azon hivatalos jegyzékből, melly az Angliába 
bevitt gyapjumennyiséget tárgyazza, láthatni: hogy 
1832dik évben öszvesen 83,793 bál, 1833ban pedig 
120,680 bál gyapjú vitetett Angliába, ’s így lS33ban 
a’ bevitel’ mennyisége 36,887 bállal n a g y o b b ,  
mint sem 1832ben; csupán Németországból 17,591 
bál vitetett-be, ’s ennélfogvást, ha bálját 4 mázsával 
számítjuk, az öszveség 70,360 mázsát vagy is körtil- 
belől annyit tesz , mint mennyit Németország’ fő- 
gyapjuvásárai, Boroszló és Berlin kedvező eszten
dőkben előállítani szoknak. Esztendő’ végén a’ mara
dék n é m e t  g y a p j ú  Londonban ’s Yorkshireben
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14,000 bálra becsültetett; ha ezt lehúzzuk, tehát 
Anglia, é l é n k  t u d a k o z ó d á s  mellett 58,776 bál 
nemet gyapjút valólag fogyasztott-el, következés
kép 14.000 bált még e’ rendkívüli szükségen felül 
vitt-be. Ha hozzá számítunk mintegy 14.000 bált, 
melly ezen év’ közelebbi 6 hónapjában még bevitet
hetik , úgy Angliának még azon esetre is van elég 
gyapja, ha a' gyárok folyvást olly élénk munkás
ságban maradnak, a’ mint jelenleg vannak. De mi 
történik akkor , ha p. o. megrendelések* hijánya mi
att a’ gyárok közönséges folyamatra szorittatnak ? 
E’ könnyen lehetséges, sőt igen hihető eset a’ gyap
jú* árát szintolly hirtelen fogná leszállítni, milly hir
telen a’ gyár-munkásság azt előbb felrugtatá. Egy 
országban , mint Anglia , hol a’ foglalatosságoknak 
ritkán van nyugalmas és természeti folyásuk, hanem 
a* nyereség’ szomja többnyire mindent tulságig visz 
— illy országban, ha valamelly termék-ágra szükség 
van, minden bármi nagy árt elérhetni; de ha e’ 
termék-ágot nem keresik , mingyárt nincs kelete , 
nincs becse; ’s tapasztalás igazolja , hogy egy hót 
leforgása alatt sokszor a’ termékek’ ára felényire le
száll. Nevezbetjük-é tehát azon rendkívüli magas 
állást, mellyre tüzeskedő gyapju-speculansok Német
országban, múlt ősszel azl834ki nyirést már e l ő r e  
rugtatták, egyébnek kábnltságnál (Schwindel) vagy 
játéknál; miután olly árt szabtak, melly még a’ je
lenleg Angliában fennálló gyapjukelethez képest sem 
hoz nyereséget ? De még akkor is , ha Angliában a’ 
gyapjufogyasztás és gyármunkásság hasonló mérték
ben élénk marad, az újra szaporított behozatal a’ 
gyapjúnak árára káros befolyásit lesz, mivel az idén 
minden tekintetben gazdag nyirést várhatni. Az igen 
lágy tél mindeddig megengedd a’ juhoknak a’ me
zőkön legelést; a’ tenyésztők vagy producensek a’ 
fölvert magas árnál kevés kór v. beteg juhot hánytak-ki 
’s így a’ jelen esztendőben könnyen visszakerülhet az 
1831ki gyapjnáldás. A’ fön-ídézett 1832 ’s 1833dik 
évi gyapjubevitel-jegyzék mutatja , hogy az utóbbi 
évbén Németországból 17,600, Spanyolországból 
7000, Australiából 4500 bállal vitetett több gyapjú 
Angliába, mintsem az ezt előzöttben; még a’ mű- 
szorgalomban fiatal, de folyvást előre törekvő Orosz
ország is 3000 bállal adott többet mint 1832ben; —  
’s mind ezt a’ tudva levő silány gyapjutenyészét’ da- 
r/ára. Mit fognak ezen országok majd az idén még 
oda küldeni, midőn jó nyirés kecsegtet ’s magában 
az országban gyárok’ hijánya miatt olly kevés gyapjú 
fogyasztatik ? A’ gyapiutenyésztők Magyarországban

’s Ausztria’ külön tartományiban a’ speculansok’ nagy 
vásárlási kedvét bölcsen hasznukra fordítók ’s a’ jövő 
nyirésből származó gyapjokat már jobbadán múlt 
ősszel eladták, olly időszakban, mellyben a’ gyap
júnak legnagyobb kelete ’s gyakran 30 sőt 40 pcent- 
tel magasb ára volt, mint máskor; némellyek kö
tésre léptek a’ vevőkkel ’s a’ gyapjút eladók nekik 
több esztendőre. Midőn a’ csendes vérii, józan keres
kedő e heves gyapju-speculatiót egy egész évvel előre, 
illy túlságos áron űzetni látja, méltán kérdezheti: 
min alapulnak azok ? Olly igen bizonyos é , hogy ti
zenkét hónappal későbben abból haszon és pedig egy, 
koczkasorssal viszonyban maradó haszon sarjadandó 
A gabona, bor ’s egyéb termesztvényre nézve csak 
akkor szokott élénk bevásárlás keletkezni, midőn 
olcsók; miért nincs soha így a’ gyapjúnál ? Miért 
látjuk a’ gyapju-speculatiót mindig akkor legélénkebb
nek , midőn ára legfensóbb fokra száll? Ámde ezen 
elmelkedesek későn jőnek. Óhajtsuk inkább, hogy 
az angoloknak egy uj birtokuk akadjon, hová az 
idén is uj gyapjúszövet - halmazokat küldhessenek; 
hogy imígy gyáraikat vidor munkásság éltesse ’s a’ 
fenyegető veszteség fő jövedelmi forrásunkban eltá- 
voztassek. Mert ha a’ dolog ellenkezőleg ütne-ki, 
a’ csapás sok embert súlyosan fogna érni ’s a’ visz- 
szahatás igen fájdalmas lenne.

B U D A I  C S E P P .

Senki sem nevet inkább ’s örömestebb mint azon 
szépek, kiknek szép foguk van. Ignáot.

R E J T E T T S Z Ó ,
1 2  3 4 5 6 7 8  Hű magyarok.* szeretete ;

1 2  3 Ilogy ha resztjük, csonka-test;
§ 5 4 7 8 Nőszemély’ szép nevezete

4 5 Lakja állat, ronda ’s rest.
3 2 6 7 8 Vize nemet ’s francz hazának,

1 4 3 4 7 8 A’ fejdelmet illeti.
1 4  3 Évek folynak ben ’s folyának 

6 1 3  2 Jó halban sok szereti.
3 4 1 4 7 A’ gazdagnak ele'g vagyon;

1 6  7 Meglátszik az emberen.
6 7 Hogy ha rá ütnek, fáj nagyon;

1 2 3 8 5 Tyúk szeméten így teszen.
6 8 7 1 2 Falu Veszprém vármegyében —

1 6 5 8 Telve zabbal négy forint.
5 2 1 Falu Somogy vármegyében ;

Gondolkozzál egy kicsinyt.

A’ 20dík számbeli rejtettszó: G y ék .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ A N Y A I  Sí  K E R E T L E N  I N T É S .
„No’s fijaim '. van mit enni,

Kitálaltam, egyetek,
De mig távol fogok lenni,

Össze nem kell vesznetek“
Kétszer három gyermekéhez —
Szorongatván kebele'hez —

Egy jó anya imígy szólt.

Alig hogy elment az anya —
Rajta mind a’ kanálnak,

Harczmezo lett a5 kis tanya,
Törni kellett a5 tálnak.

Kiki első akart lenni,
Előbb akart sokat enni —

’S aztán egyik sem evett.
** *

Hajh ! sok földink czivakodik 
Itt is Magyarországban,

Úgy hogy meg nem gazdagodik 
A’ szép ősi jószágban;

Hanem az lesz sorsa végre,
Hogy jut átkos szegénységre 

"S holtig is koplal talán.
i f .  Ferge János.

N Á P O L Y .
(Folytatás.)

A’ Toledo-utcza hihetőleg leghosszabb , legna
gyobb ’s legszebb utcza egész Európában, ’s nem 
is kétkednénk hogy az, csak egyszer láthatnék azt 
üresen ; de mivel gyaloglókkal ’s kocsikkal folyvást 
föladásig tömve van, egy szoros köznek ’s nyomorít 
kis zugolynak tetszik. Páris vagy London’ legnépesb 
utczája sem adhat helyes fogalmat azon nagy ele
venségről ’s életzajról, melly ezen utczán szünet nél
kül uralkodik; nem térek-el az igazságtól , ha mon
dom. hogy csaknem az emberek’ feje fölött lehet 
vala sétálnom. A’ házak nem kevésbé voltak népe
sek, mint maga az utcza; minden erkélyen (balcon) 
társas-kör mulatozott, ’s nyílt ablakokon által ven
dégtől pezsgő termekbe láthatók; még a’ korláto- 
zattal övedzett lapos háztetőken is emberek tűntek 
szemembe, kik virágok, élőfák ’s lámpák közt ké
nyelmesen sétáltak. Itt emberek, ott is . amott is, 
és mindenütt emberek! ’s közöttük milly különös 
drámája uralkodók az életnek, szerelemnek ’s indu
latoknak! Milly lángpillanatok, milly gyöngéd fohá
szok, milly édes lant-zengemény , énekszó ’s enyel- 
gés , milly bogárszemii szépségek ’s tüzes szerelem
hősök , milly fagylalt, milly limonádé bájolák érzé

kimet! Az aráb éjszakák minden varázs-tüneményik- 
ke l , mellyek egykor gyermeki lelkemet olly édes 
álmákba ringaták, újultak vissza emlékezetembe; ’s 
úgy tetszett: Bagdádban vagyok ’s a’ kalif’ hárem- 
jót, sőt valamennyi háremet nyitva látom. — A’ To- 
ledo-utcza Nápolynak fő szív-ere ’s éltető leike ; ő 
Velencze’ nagy csatornájának vágytársa, a’ nápolyi 
tündér-élet’ panorámája. A’ királyi csarnoktul kezd
v e , melly a’ méltóságos Vezuvra tekint, dicső szé
lességben ’s egyenes irányban vonul e’ főutcza az 
egész városon keresztül. Az oldal-utczákat, mellyek 
a’ dombokrul aláfolynak, anyafolyóként veszi keblé
be ; másokat ismét elágoztat magából, itt a’ tenger
part felé, ott a’ kikötőhely’ vitorla-erdejéhez, amott 
a’ tarka ’s lármás halpiaczra, hol a’ sok ’s minden
féle tengeri gyümölcs halmokra torlasztva fekszik, 
emitt viszont a’ fölséges Villa reálhoz, Nápoly’ pa
radicsomához. így bármi nagy is e’ város, föntebb 
vagy alantabb fekvő laktéreiről az idegen hamar ki
tanulja, hogy hol van; ’s neki nem nehéz e’ szövevé
nyes tömkeleggel (labyrinth) megbarátkozni ’s magát 
benne kiösmerni. Magas, hat hét cmeletü házak, lapos 
tetőkkel, mellyeknek szellős karzatiről Nápoly’ gyö
nyörű vidékére szabad ’s kéj teljes kilátás nyílik, ké
pezik e’ hosszú, végtelen sornak büszke széleit. 
Minden emeletnél, sőt csaknem minden ablaknál 
láthatni vasrudakbái készült erkélyeket (balcon). mel- 
Jyek’ alakzata igen komoly, goth-izlésii volna , ha 
virágtömegek nem díszesítnék , ’s kivált kellemes 
nyári napokon ugyanannyi függő virágkosarakhoz nem 
hasonlítnának. Szép tarkázatban állnak az egyszerű 
’s mértékesen épült házak , közbenközben oszlopok- 
és szobrokkal gazdag paloták ’s középkori pompában 
fényelgő templomok merednek-fül. De az életnek tar
ka ’s alant hullámzó zaja nem soká engedi-meg a’ 
jövevénynek, hogy kevély háztetőkre függessze bá- 
mész szemeit. Ltczahosszant ékes boltok’ szakadatlan 
sora áll, hol majd szárnyas üveg-ajtók, majd díszes 
sclyem-draperiák mögött természet’ ’s művészet’gaz
dag vására tartatik. A’ legtarkább czímerek ’s gyak
ran legbohósb felírások, mellyeknek arany és kris
tály betííji a’ napfénynél mint gyémántok ragyog
nak , ingerük a’ vevők’ kíváncsiságát, és csinos hol 
asszony-, hol férfi-boltosak (camerieri) csábítják mé
zes hízelgéssel a’ vásárlókat a’ diszmüvek ’s kecs- 
áruk’ megtekintésére, mellyek mint mondják, sehol 
a’ világon egyebütt nem találtatnak, ’s meHyeket bár
mi fejdelem se pirulhatna tulajdoninak mondani. —
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Mellettük itt ott kávéházak, gorbett-boltok ’s gyo- 
mor-ujitó helyek (restaorateurök), székeik ’s aszta
laik még utczákon is állnak, hol a’ vendégek le
eresztett v ászonkárpitok alatt ülnek. Ujságlesők, kéj
vadászok ’s idegenek itt töltik csevegéssel a’ napot 
*s gyönyörködnek a’ nemapadó embévfolyamban, 
melly reggeltől fogva késő éjig itt hullámzik. A’ 
világ’ minden népeiből eleven példányok tünnek-elő 
saját honi köntösben; mindenféle kocsi és szekér jár 
össze vissza, statushintókon kezdve egészen a’ két
kerekű szamártalyigáig, mellyen remetekámzsában 
a’ lazzaroni, izes gyümölcseit magasztalja, mond
ván , hogy paradicsomban sem teremhet jobb. Sza
marak ’s öszvérek, mellyek labaik vagy farkuknál 
fogva egymáshoz kötvék, hajtatnak tömérdek szám
mal keresztül; hosszúnyaku angolok lovagolnak olasz 
bérlovakon, ’s mig orrukat kevéiyen a’ levegőbe tol
ják, gyakran a' szamárseregbe keverednek ’s szitkos 
„Gottdamm4:jeket rivalják. F.hes marhák fülhasítva 
orditnak; de a’ vándorló szekrényesek, kandika-lá- 
dások, vásári-kiáltók, a’ hordozkodó színész és bii- 
vésztársaságok’ heroldjai még azon ordítást is felül
múlják. Nem győz az ember kitérni ’s füleit befog
ni , mert ezer tárgyba ütközik ’s ezer éktelen zür- 
hangot hall. A’ kisebb házak napközben üres tanyák, 
lakóik az utczán járnak , itt űzik a’ mesterséget, ’s 
végzik dolgaikat, itt játszák a’ ljelső háziélet’ min
den jelenésit, nyilván a’ világ’ szeme előtt foly a’ 
czivódás és veszekedés; de senki sem ügyel reá! — 
Daczára e’ képtelen tolongásnak az egész egy be
tanult tanczhoz hasonlít; minden ember e’ zajgó ör
vényen szerencsesén keresztül tör, veszedelmes ösz- 
szeütközés és súlyosabb baj nagy ritkaság; noha a’ 
kocsisok , mint meg annyi ördögficzkók hajtanak ’s 
a’ nép is olasz röpkeséggei nyomul különféle irányzat
ban előre. Az idegent lökik ’s taszítják; de az érzé
kek' százféle ingeríeti miatt azt nem érzi. Itt egész 
szőlőfíirt-pyramisok állnak, ízes, átvilágló gyön
gyökkel, mint az olasz éghajlat csak teremtheti; ott 
legkellemesb árnyéklatu lombok közül, válogatott 
dinnye , czitrom ’s narancs mosolyog. Az ajak ég a’ 
nap lángsugáritól, ég a’ felürvényező porködben ’s 
a' sirocco’ tüzes lehelletitől — és frisítő után li
heg. Ezer szózat dicsérve ajánlja áruit „Signore ! tő
lem vegyen ! ; Excellenza! a’ király’ asztalán sincs 
különb gyümölcs!44; illy kiáltás hallik szerte ’s az 
idegent, hacsak egy arczvonással int is , már ela
dók özönlik körül. Ezekhez csatlakoznak a’ koldu
sok' rajai, kik kegyetlenebbül rohanják-meg a’ jö
vevényt, mintsem nyáron a’ legyek vagy szúnyogok. 
Aranyos, tarka föstésíi gyümölcs-raktárok diszclgnek 
minden szögleten, miket az utazó, első látásra ugyan

annyi kápolnának ’s nápolyi buzgóság’ szent helyeinek 
vél. Minél tarkább , minél tulságosb valami, annál 
kedvesb az délszak’ rajosképzclmü iijának ’s az egész 
a’ jövevényre nézve bizonyos mysticus hatással bír. 
Belől állnak a’ gyümölcsek étvágy-ingerlő sorban, 
fris falombok’ hüves ernyői alatt felhalmozva. A’ 
benn ülő szent gyakran természet szerint csak egy 
barna gyümölcs-árus , vagy egy ránezos, czigánypo- 
fáju banya (mert a’ nápolyi köznép általában véve 
nem szép) , de itt ott egy szép Hebe is nyújtja nyá
jasan mosolygva kelyhét az enyhítő czitromnedvvel 
’s lángszcmei a’ kebelben uj ’s meg uj szomjat szül
nek. — —

így foly-le egy óra a' másik után ’s az ember 
még mindig a’ Tolcdo-utczában van; a* sokaság nem 
ritkul, sőt folyvást nő. Mert most következik még 
a‘ legérdekesb nappali nézőjáték, melly az ide
gen kalandor’ szemeit főkép magára vonja. Szerze
tes barátok’ processiója jő. Hosszú , kámzsás do
minókba burkoltan , mellyekből üvegen keresztül 
csak két szem kukkan elő, lépdelnek az imádkozó 
monostoriak’ fejér ’s fekete sergei, iszonyú nagy olva
sókat tartva kezükben , hordozva tarka zászlókat ’s 
czímereket, gyakran őr-szentjeiknek virág- 's lom
bokkal ékes képeit is magokkal emelik. A’ nép térd
re omlik ’s mellét veri ; de azt még se mondhat
n i, hogy ezen ahitatosság közös volna; mert egész j 
társaságok állnak alig emelíntett kalappal ’s még esi- j 
pős gunyszavaikat se nyomják vissza, kiváltba a'jám
bor szertartást valami váratlan történet félbe sza- t 
kasztja. (Vége következik )

BIRMINGHAM F.S MŰSZÓIIG A! .MA.
Birmingham város Y\ arwick grófságban fekszik I 

27 órányira Londontul. Száz év előtt csak egy jókora 
falu volt, de már akkor is híres az ő vas- és aczél- {• 
gyárai által. Mostani fontossága . száz ezer lélekből I 
álló népessége ’s minden, jelenleg hozzá csatlako- j 
zott haszna a’ nagy műszorgalmi éleinek, melly két
ségkívül egy nagy társasági reform’ szüleménye: • 
mind ez niég azon hatások ’s okok* sorába volt el- ’ 
rejtve, mellyct a' nagy tömeg vak-esetnek szók ne
vezni , de meliybcn a’ felvilágosult elmék a* törté- * 
netek’ logikai, szükséges lánezolatját ismerik-meg.
— Az első gyámok , ki által a’ mííszorgalom Bir- . 
minghamban bizonyos buzgalmat ‘s vidorabb életet 
nyert, John Taylor (Taylor János) volt. Mindazál- 
tal ebben a’ jóllétnek egy csupán személyes rugó
erét tekinthetni. Taylor egy gyárt állíta-fel, melly- 
ben gombok 's egyéb iintvénymüvek készültek: *s a’ 
birminghami lakosok imígy a* luxus-tárgyak’ gyártó- | 
siból sok Ízlést tanultak. Innét monda egykor Burke, i
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hogy ..Birmingham bábjáték-tára Európának.*4 A’ 
különös csínnal ’s finomsággal készített nyaklánczok, 
ékes karkötők , iskatulyák , czifra kardok ’s a’ t. iga
zolják Bürke’ szavait.

Birmingham’ mostani jóllétét ’s nagyságát két 
körülmény eszközlé ; az első : hogy e város a' AA e- 
dcesburg és AA olvcrhampton közti sikságon fekszik; 
a’ másik kedvező körülmény pedig : az 17S9dik fran- 
czia revolutziőra következett sok véres háború volt. 
Csupa véletlensége a' h e l y n e k  ‘s i d ő n e k  tehát! 
ineíly utőlsőnak korábban vagy későbben el kelle 
érkezni ’s az elsőnek hasznát előidézni. Azon sík
tér, mellyről imént szót tevénk, a’ legnagyobb ter
méketlenségnek képét hordozza. Földjét szénbányák 
metszik keresztül; az utak tajtkővel (Bimsstein) 
kirakvnk ‘s mindig lepvék síirii fekete porral, melly 
a’ lakosok ruhájira ’s bőrére tapad ’s őket kormos 
Aulkán-legényekké alakítja; ugyan ezért neveztetik 
e" térmező ma is Cyclops-mezőnek. De amaz irtóz- 
tató nagy vermekből, mellyeket ott láthatni, vévé 
Birmingham azon hatalmas rugót, melly legtöbb erő
müvének életet Vmozgást ad, — a’ szenet t. i. vagy 
is inkább az abból kifejlő gőz t .  — A’ háborúkból, 
mellyek az első franczia revolutzio’ következményei 
voltak, Birminghamnak oliy nevezetes műszorgalmi 
ág sarjada , hogy erőmüveinek *s munkásinak száma 
*s hasonló viszonyban gazdagsága is rendkívül növe
kedett. Húsz esztendeig készíte fegyvert Birming
ham egész Európának, Francziaország ellen. Gyárai 
hónaponként 15.000 puskát szolgáltattak ’s a’ gyár
beli munkásokban olly nagy szükség volt, hogy még 
az asszonyok ’s gyermekeknek is dolgozniok kellett.

A" bekövetkezett tartós békeidőben a’ munká
sok’ nagy száma dolog nélkül veszteglett. Innét ered
tek a’ mesterség* különféle uj ágai, mellyek közül 
némellyek megengedve, mások viszont tilalmasok 
voltak ; de mellyeket a’ kormány az Ínség ’s mun
kások’ nagy száma végett, úgy szólván . kénytelen 
volt eltűrni. — Az elsők közé kell számítani a’ réz- 
pléhnek (mellyel a’ hajók veretnek-ki) gyártását, 
továbbá a’ kés, kard, kocsitoll ’s esernyő gyáro- 
kat; ’s végre a’ gas-készítést, melly Angliát föl
menti azon szükségtől, hogy szenet külföldről ho
zasson. Különös nagy haszon az, hogy Birmingham 
olly helyre épült, hol több csatorna egyesül; mert 
e’ csatornák a’ többi grófság’ termékeit kebelébe 
szállítják ’s műszorgalmát éltetik.

De mindennyi szabad kereset-ág’ daczára is tö
mérdek hamis v. ál-pénzkészítő van Birminghamban ’s 
ezen emberek, úgyszólván kiváltságolt azaz privilegiált 
osztálynak tekintik magokat. A’ pénzhamisítás mél
tán a’ legszentségtelenebb rablás, mellyet a’ tár

saság’ legközönösb tulajdonán — a’ pénzen — el
követhetni. Előszer Francziaország volt azon hely, 
hol a’ birminghami pénzhamisítók mesterségök’ si
kerét próbálók; ’s a’ tőlük után-készített assigna
tion száma — iszonyú volt. Most e’ városban kü
lönösen az angol bank-billeteket buzognak utánoz
ni. Azon biztos bátorság, mellyel e’ pénzhamisítás 
űzetik, valami igen különös —-  olly országban , hol 
a’ törvény még a’ juhlopást is halállal bünteti. — 
„Ha a’ politzia-tisztek — mond egy utazó — nyo
mára akadtak egy csapat pénzhamisítónak, elmen
nek azon házhoz, hol dolgozó-teremök van. De mint 
csudálkoznak, midőn látják, hogy a’ két első emelet 
— üres. Ok föllépnek egészen a’ padlásra ’s itt egy 
férfit ércztábla körül látnak dolgozni; de e’ férfi, mivel 
az ajtóiul lehetségig távol ü l , mingyárt a’ policzia’ 
beléptekor egy függő padlat-ajtón (Fallthür) az 
első emeletbe száll. A’ politzia-tisztek nyomban utá
na, de mielőtt még aláérkeztek, már a’ pénzhami
sító egy másik függő-ajtón menekszik előlük. Ok 
látják ő t , a* nélkül hogy körömre kaphatnák , egé
szen a’ pincze-boltba leszállni, hol azután egy föld
alatti rejtek-uton tova illan. — Illy ártalmas követ
kezéseket szül, midőn a’ sok különféle munkás, zsi
bongó raj gyanánt egyazon pontra csoportozik-össze. 
(H. Z.)

H A L L J U K !  H A L L J U K !
Nem rég mély gondokba merülve sétálók a’ vá- 

czi utczában, ’s a’ földön vagy is inkább kövezeten 
valami fejéret pillanték-meg, fölemeltem kíváncsi
ságból , — ’s mi volt ? — egy gondosan összetekert 
levél; .,bizonyosan szerelmes sóhajtások“, díinnyö- 
gék magamban, ’s már el akaróm vetni, midőn vé
letlen bele tekintvén ezen alulirás : „Philadelphia’ fia“ 
tűnt szemembe. Már ez nem szerelmes levél, gondo
lám ’s ,,a’ hét választónál“ egy asztalkához ülvén-Ie, 
miudíg növekedő bámulással olvasóm a’ talált levelet. 
Tartalmából csak ezen rövid kivonatot kívánom az 
érdemes Közönséggel közleni.

„Minthogy vásárra, tudom, számos nép gyfile- 
ke/.end Pestre, eltökélém magamban, hogy néhány 
napra oda rándulok: nem mindennapi művészetem’ 
egykét nyilványos próbáját a’ tisztelt magyarok elibe 
terjeszteni. Atyámról a’ nagy Philadelphiáról reám 
maradt tudomány ’s hir, reményiem, a’ legszigo
rúbb közönséget is ki fogják elégítni; azért bűvész 
mutatványimról itt bővebben szólani szükségtelennek 
tartom, csak ritkaság-gyűjteményemből kívánok Ön
nel néhány darabot közölni, hogy azok nyilványos 
lapokban ösméretesekké tétetvén, az érdemes vásári 
Közönségben vevőkre találjanak. Találkozik a’ többi
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közt ritkasá^im' gazdag tárában 1ször: közhasznú Es- 
meretek’ Tára egy 12rét kötetkében ; — tartalma rövi
den e’ következő: b ö l c s e l k e d é s  és t ö r t é n e t  
egy szakaszban, de csak felületesen érintve, ellenben 
ezen czikkek: rágalom-iskola, elbizottság , szinlés , 
tettetés, hűtlenség' példái, ’s t. eff. 15. szakaszt fog
lalnak magokban ; — a’ t e r m é s z e t t u d o m á n y 
ból egyedül a’ vadászkutyák és lovak tanítása ada
tik elő, minthogy ez legsziikségesb ; a* f ö l d l e i r á s  
mint legunalmasb tudomány, egészen ki van hagyva ; 
ellenben mikép kelljen legújabb divat szerint a’ 
nyakkendőt megkötni és tett esküvéseket megszeg
n i, az 9 szakaszban taníttatik; bevégzi az egészet 
24 sikamlós történetke, mellyek a’ közönséget min
den bizonnyal mulatni fogják. 2szor : ..alapos útmuta
tás, két hét alatt a’ honi nyelvet tökéletesen elfelej
teni“ 119ik megjavított kiadás. Ezen könyv minde
nütt sok vevőre talált. 3szor: „szív-kőmáz“ ; ha a' 
leggyöngébb szivü ember mellét ezzel megkeni, szive 
azonnal megkeményül; leginkább ajánlható ezen máz 
fukar buzakereskcdőknek éhség' idején, hogy a' sze
génység' rimánykodásinak szilárdul ellenállhassanak; 
és gyenge-idegzetű lánykáknak, kik erejük’ kézzel 
fogható bizonyságát adják ugyan komornáik’ ar- 
czain, de a’ holdvilág’ látására pityerednek, ’s ha 
egy csirkét látnak megöletni, elájulnak. 4szer: egy 
ember az Ohio folyótól, ki törvényt nem ösmér , csak 
magát szereti, más fáradsága után él ’s feleségével és 
gyermekivel mitsem gondol. 5ször: „Szemüvegek“,inel- 
lyekkel keresztül lehet nézni az emberen; itt azonban 
meg kell jegyeznem, hogy ezen szemüvegeket leányok
nak ’s házasoknak nem adhatom, mivel úgy kevés uj há
zasság köttetnék, és sok kötött föl is bomlana ; egye
dül aggszüzeknek szolgálhatok ezen ritka szemüve
gekkel, minthogy ezek úgy' is minden gyönvörüsé- 
göket abban találják , ha felebarátjok’ hibáit láthat
ják és szapulhatják. 6szor: „Fénymáz“; ki ezzel hom
lokát bedörzsöli, az minden tudósak fölött fényeleg- 
het , ha bár olvasni nem tud i s ; arra azonban vi
gyázni k ell, hogy ki ezen mázzal kenekedik , valódi 
tudóshoz közel ne lépjen, minthogy annak gőzölgé
sétől máza leolvadván, tudatlansága nyilványossá len
ne. 7szer: „Gy'öngyviz szívdobogás és féltékenység 
ellen“ ; ebből csak 12 üvegcse vagyon m ég, és 
12.000 özvegynek őszinte könnyeiből készült; ha 
ezen 12 üveg elfogy, soká nem fogok ujjal szolgál
hatni, minthogy illyes könycseppeket Európában nem 
kaphatván, kénytelen leszek azoknak megszerzése 
végett, a’ világ’ többi résziben szerte kalandozni. 
8szor: „egy automat, melly ír, olvas, jár, ül, fele

szik“ ’s a’ t. Készítője úgy megkedvelte , hogy holta 
után végrendelesében 50,000 frt. hagyott reá; vete
kedve kívántak a’ legszebb leányok vele házasságra 
lépni, de az automat most először szólalt-meg ’s ó 
csuda! nem-et mondott. — 9szer: „Feledésviz“ ; ez 
minden tekintetben megböcsülhetlen , p. o. ha valaki 
ollyas mit olvas, a’ mi boszontja , csak egy cseppet 
vegyen ezen vízből nyelvére, ’s — felejtve az egész 
dolog, — ó boldogság! — ; vagy egy asszony, ki 
olly okos mint Sappho 's kinek Phaon férje van , ha 
ezt meglepi Melitta komornájával a’ rózsa-történetnél 
’s azért bánkódik : csak egy cseppecskét igyék vizem
ből, elfelejt mindent, és — boldog! lOszer: egy házaspár 
a’ Mississipi „partjairól“, m ár egy év óta házasok’s 
még sem czivódtak ’s úgy szeretik egymást, mintha 
csak ma keltek volna össze; a’ férj nője’ kedvéért a’ 
dohányzást is elhagyta — hallatlan dolog! — ez pe
dig csak egyedül férjének óhajt tetszeni; ha sétál
nak, mindig együtt ’s mindig karonfogva mennek: 
üveg alatt tartom őket, mert félek, hogy az európai 
levegő ártalmokra lenne. — Kérem tehát Önt, tegye 
közönségessé itt érintett ritkaságiin’ tárát ’sgyőződjék- 
meg, hogy a’ kérés nem háladatlan embertől jő ’s a' t.“ 
Elolvasván e’ levelet, noha nem hozzám volt uta
sítva , még is kötelességemnek tartam annak fogla
latját közre bocsátani, hogy Józsefnapra ide seregló 
vásáros hazamfiai már eleve tudhassák: milly különös 
élvezet vár reájok Budapesten. Kagy Igmict.

E G Y V E L G E  K 
A r t é z i  K u t a k  F r a n c  z i a o r  s z a g b a n .  

Tour-ban egy artézi kút fiíratott, melly annyi vi
zet ömleszt ’s olly nagy erővel, hogy képes leend 
egy 5 ló-erejii gépelymiivet hajtani. Más illynemii 
vállalkozások is vannak ott folyamatban ’s u^y hi
szik: ezen uj erő a’ város’ mííszorgalmában korszakot 
fog kezdeni.

Egykor B e e  franczia generál ’s egy spanyol 
nagy közt heves vita keletkezett. „Hogy merészel az 
ur — mondá a’ kevély castiliai — egy férfival mint 
én vagyok, versengeni? az ur, ki azelőtt csak ko
csis volt Luxemburgban ?“ — „Igaza van, grand! — 
válaszola nyugott elmével a’ franczia generál — ket
tőnk között nagy a’ különbség; mert ha Ön korábban 
kocsis lett volna, bizonyos , hogy ma is csak — ba
kon ülne.“

R E J T E T T S Z Ó .
Hat betűim mígy elseje állat’ tagja; ’s utóbbi 
Három lakja serény Nemzetnek ; hogyha egészen 
Hagysz, ebbel rokor. én, tévelygek az erilei völgyön.

Vali.
A’ 21Hik számbeli rejtettszó: Karol ina.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A Z  Á L O M .
(Angolból Byron után )

By i on ezen költeményében első gyermekkori szerelme5 gyöt- 
relmit és kalandos életének némelly további jelenéseit 
5s érzelmit festi.

JnLettős az é le t; álomnak saját 
Világa van , — határ az álnevű *)
Lét és halál között. Alom5 világa 
Szilaj valók’ határtalan biralma.
Az álomnak fejlődtiben lehelte 
Van és könyűje, kínja és vigalma;.
Tehert rak éber gondjainkra és 
Könnyíti éber munkánk5 terheit, —
’S valónkat ketté oszlatván, miként 
Időnknek , úgy magunknak részlete.
Feljő, miként örökség5 hírnöke,
Eltűnik a5 múlt5 árnyaként 5s beszéde 
Jóslók5 komoly beszéde; van hatalma,
Kín- és örömhatalma : kényszerint 
Azzá tehet, mi nem valánk soha.
Remegtet eltűnt látványokkal és 
Enyészett árnyékok5 borzalmival. —
De valljon árny e minden, a5 mi mult ? — 
Mik álmaink? — lelkűnk5 nemzései? —
A5 lélek önalkotta csillagit 
Fényes valókkal népesítheti,
*S a5 húst tul-élő lénynek él’tet adhat. — 
Látványt beszélenék. — Álomba5 láttam 
Talán ! — álomban eggyes gondolat 
Magában foglal hosszú éveket —
’S éltünket egy kis órává szorítja! — —> 

Ifjű színekkel tünt-fel két való 
Egy dombon állva; zöld kies halom 
És enyhe lejtii volt; legszélseje“
Egy hosszú sornak, mint tenger’ foka;
De hullám nem volt, melly mosná tövét, 
Hanem legélőbb tájkép , a5 vetés- 
’S bereknek habja; ember5 hajioki 
Elszórtan a’ tei en , gyér füstgomoly 
Szállván hol itt hol ott a5 pórfedélről.
A’ dombnak ormát élő pártaként 
Fa-kör diszíté, mellyet ígj- reá 
Nem a’ természet, — emberkéj tűzött.
Ott állt a5 kettő, — ifjú és leány. —
Az elterült tájékot, mint maga.
Kecsest bámulta e z , de a* fiú 
Csak a5 leányt magát; ifjúkorúak 
Valának ők , de még sem egykorúak.
M inó szelíd hold a5 latkor? határán ,
A’ lány is ollyan szűz kor’ hajnalán. 
Kevésb nyarú még a5 fiú, de szíve 
Túl nőtte éveit; szemének egy 
Kép drága csak 5s az immost rá sütött.
Ezt addig nézgelé, míg végre el

Nem tűnhetett 5s csak benne élt 5s lehellett. 
Szózatja ő vo lt; nem beszélt maga,
5S az ő szavára rengett mindene;
O szemvilága : mindüvé követte
Az ő szemét 5s csak ezzel láthatott —
5S színébe öltött minden tárgyakat.
Magában élni megszűnt; élte ő volt,
A’ gondolat-folj ónak tengere 
A5 mindent elnyelő; — egy illetésre,
Egy hangra a’ tüzvér apadt 5s dagadt —
Es arcza rögtön változott, a5 szív5 
Gyötrelminek nem ösmervén okát.
De illy érzésben az nem osztozott —
5S nem a5 fiúhoz szóltanak fohász! 1 
Öcsének nézte a5 testvértelen 
Leányka otj; a5 vérség5 szent nevét 
Öltvén reá a5 gyermekded barátság. — 
Magányos végső sarjadéka volt 
Idő-szentelte törzsnek a5 leány. —
Fiúnknak e5 név tetszett is, nem is;
5S mi okbul ? Ah! megtudja majd, midőn 
Az mást szeret — de már is mást szeret, 
5S a5 dombnak ormán állva messze néz;
Ha valljon a5 kedvesnek gyors lova 
Szerelmi vágyaként rÖpülhet-é ? —

Megváltozott álmomnak szelleme.
Egy régi épület feltűnt előttem 
5S mögötte nyergeit mén nyerítve állt.
Az ősi kápolnában a5 fiú,
Kiről beszélők, járdáit fel 5s alá — 
Halványan és magában ; majd leült 
*S tollat ragadván, néhány szókat ír t:
De mit ? nem sejthete'm ; kezére hajtva 
Fejét, a5 test vonaglott görcsösen.
De majd felugrott, foggal 5s reszketeg 
Kézzel szakasztván széjjel, a’ mit irt. 
Könyűt nem ejtett 5s nyugtatván magát, 
Tüz-arcza már nyugalmasb szint mutat. 
Midőn belép szerelme5 asszonya.
Derült ez és_ mosolygó , jóllehet 
Szerelmét tudja; tudja — ah, hamar 
Jő illy tudat! — hogy képe elborítja 
5S epeszti szívét; hogy boldogtalan 
Miatta. — Mindent még sem tudhat ó! 
Főikéi az ifjú, jéghideg mosollyal 
Kezét illetvén: ekkor arczain 
Kimondhatatlan gondolat fut-el.
De rögtön, a5 mint kelt, enyészik ismét.
’S a5 hölgy5 kezét elejtve, távozik 
Lassan; — de tőle nem vészén búcsút — 
Sőt kölcsönös mosollyal válnak-el.
Kilép az ifjú a5 roppant kapun 
És lóra kapván elszáguld tova. —
Nem látta többé e5 mohos küszöb.

(Vége következik.)
A bo undary  b e tw e en  th e  th in g s  in i i  » m a  e i
1 e j i h  and  ec iateiice.

I.ukiict D/Mriti.
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A' V E N D É G S É G .
(„Maz.eppa“ czímü orosz románból. — Folytatás)
E’ szóra „Paljei!44 Dulska herczegné ájultán om

lók földre. Más dámák gyorsan akarák a’ szobát oda- 
hagyni, a’ férfiak székeikről talpra szöktek ’s ne
hány közülök kardhoz is kapott. Iíangászt ‘s udvarló 
szolgát mozdulatlan kőszoborrá dermesztő a’ remii-o
lés. — „Egy lépést sem! — kiálta vad dörgő han
gon Paljei — ha csak egy is mozdul, azonnal intek 
’s e’ sereg puska itt fejetekre lobban ! Mindegyik ül
jön rendes helyére; életmécsét oltom, ki szót nem 
fogad !44 Szótlan foglalónak mindnyájan ismét helyet, 
a’ háziasszony pedig , ki maga is félelemtől reszket 
vala, néhány asszony’ segedelmével Dulska herczeg- 
nét viszont eszméletre hozó. „Ide, gyermekek!44 szóla 
Paljei, övéihez fordultán. A’ kozákok erre bemászá- 
nak az ablakokon, Paljei őket az asztal körül és 
ajtónál felállító ’s puskáikat a’ vendégekre szögezte- 
té. Mindenki hallgatott; vad erőszakkal dúlt a’ szél
vész ’s zordonan sivita-be a’ tördelt ablakok’ nyilá- 
sin. Paljei kalandozása közben szándékosan terjeszté 
azon hirt, hogy ő pan Dulski’ kastélyára fog ütni. 
Mivel nem akaró embereit elkerülhetlen romlásnak, 
vagy legalább igen nagy veszélynek kitenni az ál
tal , hogy a’ kastélyra nyilványos erőszakkal rohan
jon, tehát eltökélő — azt ármány’ utján keríteni 
birtokába. A’ környékbeli pórnép egy főig részén 
állott ’s őt a’ kastéllyal közlekedésbe hozó; még 
pan Dulski’ kozák jobbágyival is , kik urok’ zászlója 
alatt csak kénytelen szolgáltak , a’ lengyeleket gyű
lölték . mint minden ukrainai lakos ’s a’ szabad ko
zákhoz szívből vonzódtak, — irigyelvén boldogabb 
sorsukat. Midőn Paljei fegyveresinek egy kis csa
patával a’ kastély’ környékébe érkezett, a’ nyug
talan lengyel harczfiakat kicsalá a’ kastélyból ül- 
döztére ’s ez által erejűket megszakasztá. Miután 
minden, óhajtása szerint sikerült ’s a’ kastélyban 
volt fegyveres schliachtának nag}robb része Ivantschuk 
Esaul’ serege ellen kiindult, gondolván, hogy ott 
majd Paljeit magát is meglelik; ezt éjjel czinkos 
társai egészen a‘ várbástyákig vezették-elő. A’ me
rész lelkű pártvezér, ki a’ titkos czélra már jó eleve 
lábtókat tarta készen , használó a’ zordon szélvészt 
’s a’ várban töltöző vendégek’ szilaj vidorságát ’s 
huszonöt vakmerő kozákkal felmászott a’ falon ’s a’ 
kerten végig rnenvén, a’ lábtókat az ablakoknak tá
masztó ’s imígy a’ gondtalan vendégek’ közös ré
mültére ’s álmélatára a’ lakoma’ közepeit előbukkant. 
A’ kozák-jobbágyok tüstént elállónak urok mellől 
’s a’ lengyel őrizetet váratlanul megtámadák a’ ka
puknál ’s felnyitván ezeket, bebocsáták Moskalen- 
kót, Paljei’ többi emberivel együtt. Pan Dulski’ pa

rasztjai, kiket zsákmányozás’ reménye ’s bosszúvágy 
csatolt Paljeihez, kaszákkal ’s vadász-láncsákkal 
fegyverzetten rohantak Moskalenkóval a’ kastély’ 
udvarába, és segítők legyőzni urok’ csapatjait. Egy 
óra lefolyta után a’ kastély Paljei’ kezében volt. 
E z, ki a vendégeket a’ rájok szegült kozák-pus
kák által megdöbbentve ’s székhez kötve tartó, nyug
talanul vára hírt Moskalenkórul. Rögtön a’ terembe 
lép csörtetve egy kozák ’s megszólal: „Kész min
den Batko! *), az átkozott lengyelek kötözve hever
nek mint megannyi malacz. Miénk minden.44 „Én 
boldogtalan ,44 kiálta pan Dulski ’s befödő arczát ke
zeivel. „Mondjad Moskalenkónak, —- v.iszonza Pal
jei , — várakozzék parancsimra ’s emberink közül 
egy se távozzék helyéről. Erősen zárjátok-be a’ ka
pukat , állítsatok őröket mindenhova, szedjetek-cl 
minden kulcsot a’ várnagytól ’s a’ tárból hozzatok- 
fel egy hordó lőport !44 A’ kozák erre kiindult.

A’ vendégek’ ijedelme most legfensőbb fokra 
emelkedők, ők holtakhoz hasonlítónak inkább mint 
élűkhez. „Pan hetrnan ! — monda Dulski reszketeg 
hangon — a’ sors neked adá a’ diadalt, légy nagy
lelkű, a’ mint vitéz és szerencsés vagy. Kíméld él
tünket ! Szánjad a’ gyenge, ártatlan asszonynemet. 
Yedd-el minden kincsem’, csak bocsáss bennünket 
szabadon !44 Itt a’ vendégek mindnyájan egyszerre 
megszólaltak ’s esdeklőnek kegyeimért, de szaro
kat az asszonyi hangos jajongások, és szívhasító si
rámok elfojták. „Hallgassatok! szót se többé!44 ki
álta Paljei. ’S újra csend uralkodók a’ teremben ’s 
csak lassú nyögések vegyültek a’ szélvész’ ordító 
zajába. „A’ kincsek, mellyeket olly nagylelkiileg 
ajánlasz , pan Dulski, — viszonza Paljei , — már 
enyimek megegyezésed nélkül is. Ezek szaporítani 
fogják Bieloczerkoff’ kincstárát, mellyre fogad olly 
igen fájt! Értesz? A’ többiben testvérileg fogunk ve
led ’s barátiddal számolni! Az én vizsgálatom ’s ité- 
lethozásom hamar történik; birák *s törvényszékek 
előtt nem fogunk czivódni.44 — E’ szavak után Pal
jei az asztalhoz közeledők, kezébe vön egy serle
get , megtöltő borral ’s midőn kiitta, a’ dámákhoz 
fordult ’s mondó: „Mellyik közületek Mazeppa jó 
barátom’ gerliczéje ?44 Mindnyájan hallgatónak. ,,Pan 
Dulski, mellyik közülök a’ te sógorasszonyod ?44 
Dulski herczegné könnyeit hullatta, ’s fojtott lélek- 
zettel kele-föl az asztaltól ’s szótalan hajtá-meg ma
gát Paljei előtt. „Ah , te bogárszemü szép galamb
ka ! — monda Paljei ’s közelebb lépett a’ herczeg* 
néhez, szelíden illetve arczát. — Mi téged elviszünk 
magunkkal. Nékem egyik majoromban egy izmos le-

*) Bizodalmas szava a’ kozáknak 's annyit jelent mint apa, 
atyók ; :s e‘ nevezesse! a’ föntebb renditekhez is él.
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gényem van Kofftim Miska. Ő gonosz kozák volt., 
inig a* lengyel gömbök lábait meg nem szaggatták. 
Most lovaimmal jár legelőre; mátkája meghalt, az
ért most téged adlak neki. Úgy hiszem, jobban meg 
fogsz vele elégedni, mintsem Mazéppával e’ köszvé- 
nyes vén ficzkóval !“ Paljei e’ szavaknál gyöngéden 
a’ hölgy’ homlokát ’s arczát veregető , ’s reá guny- 
mosollyal tekinte. A’ herczegné sirt és hallgatott. 
„Nem! — kiálta Doroschinski, — illy szemtelensé
get nem tűrhetni tovább! Inkább százszor meghalok, 
mintsem illy vadgűnyt elsziveljek.“ Ezt mondván ki
rántó kardját hüvelyéből ’s megtámadó Paljeit. De 
itt egy lövés esik ’s Doroschinski holtan omlik a’ 
herczegné’ lábaihoz. „Elég egy halál,“ felszólalt 
Paljei ’s csöndesen álla helyében. A’ kozák, ki Do- 
roschinskira lőtt, ezt lábainál félre hurczoló, ‘s el- 
szedé mindenét, ruháival együtt. „Van é még vala
kinek kedve kozákgömböt nyelni?“ kérdé Paljei gu- 
nvolőlag.

Újra megnyílt az ajtó ’s tíz kozák egy lőporos 
hordót hoza-bé. Paljei azt a’ mellékterembe paran
csoló tétetni. A’ szerencsétlen lengyelek’ ’s főkép 
az asszonyok’ kétségbeesése most határtalan lón. Az 
utóbbiak többé nem nyomhaták-el fohászikat ’s nem 
többé siralmukat. A’ hajadonok jajgatva borultak az 
anyák’ nyakába, búcsút vevőnek tőlük ’s az Istent 
hívók segítségül. A’ férfiak , kik magokat nem véd- 
heték ’s a’ kegyelemre minden reményt elvesztének, 
hallgattak ’s merevült irtózottal várók iszonyú sor
sukat. A’ borszesz már rég kigőzölgött a’ vendégek’ 
fejéből; kik egy óra előtt még gond nélkül vigad
tak, most néma iszonnyal várók a’ halált. Salenskit, 
ki már ijedtében fél holttá lön , lábai nem birhaták 
’s midőn most a’ lőporos hordó behozatott, hangosan 
felsikolta ’s eszmélet nélkül gördiilt-le székéről. — 
„Ezt — monda Paljei, Salenskire mutatva, — vigyé
tek *s magasztaljátok-fel; derék has, holnap károg
va köszönnek a’ hollók érte.“ Itt egy kozák lábánál 
megkapó Salenskit ’s a’ teremből kihurczolá.

Dulski még egyszer meg akaró próbálni: vall
jon képes é Paljei’ szivében emberi érzést költeni 
** őt szelídebb bánásra bírni. ..Pan hetman! — szóla 
— nem tagadom, hogy az, valami csak e’ kastély
ban találkozik , az erősbnek joga szerint tiéd ; de 
nekem ‘s barátimnak még más helyen is van birto
kunk , van pénzünk és kincsünk. Mi készek vagyunk 
magunkat kiváltani olly áron, mellyet magad hatá- 
rozhatsz-rneg. Tíízz-ki nekünk határidőt, ’s ha ezen 
idő alatt rokonink ’s barátink a’ váltságdíjt meg 
nem hozzák, akkor bánjál velünk a’ mint tetszik, 
életünk kezedben lesz. Vérünk neked hasznot nem 
hozhat, sőt inkább egész Lengyelország’ bosszúját

idézné fejedre. Aldozd-fel a’ bosszút hasznodnak ’s 
induljon-meg szived ez ártatlan gyönge asszonyok’ 
könnyein! Neked is van nőd, vannak gyermekid; 
jöhetsz még olly helyzetbe, mellyben mások’ ke
gyelmét lészesz kérni kénytelen! Pan hetman , ein - 
lékezzél Istenre, lelkedre, ’s a’ sirontúli életre.“ 
Palj e i , a’ vadszívü, hangos kaczajjal válaszolt. 
Gyermekim, — szóla kozákaihoz fordulva, — füz- 
zétek-össze e’ pogány lengyel hadat! Csak pan Duls- 
kit ne bántsátok, ezzel még nem számoltunk.“ — 
Mindegyik kozáknak övéről egy kötél csüggött-le. 
Ok itt a’ lengyelekre rohantak, hogy őket megkös
sék. Ellenszegülni hasztalan volt: mert egy lengyelre 
két sőt három kozák is juta. A’ lengyel urak’ karjait 
tehát hátra kötözék , összefűzök lábaikat, mint gye
pen a’ legelő lovaknak szokás , ’s azután egyiket a' 
másik után tova hengergeték a’ földön; a’ szolgákat, 
mivel hazájok Ukraina volt, bántatlan hagyák. — 

Most Paljei Dulskihoz lépett, ki székéről föl
kelvén ’s karjait oda nyújtván, hasonló sorsot vára; 
a’ vad vitéz megveregeté vállát ’s imígy szólt hoz
zá: „Utólszor akarom lengyel böcsiileted’ próbára 
tenni, mellyre ti Lachok *) olly büszkék vagytok. 
E’ nemesi böcsület’ nevében valid-meg őszintén pan 
Dulski: velem mit cselekedtél volna, ha engem a 
kaján szerencse hatalmadba játszott?“ Dulski sze
meit földre szegzé ’s egy pillanatig hallgatott ; de 
hirtelen fölemeld fejét ’s monda szilárdul: „En be
csületem mellett élek halok; ’s ez nem enged ha
zudnom! Tudd-meg azért: ha elfoghattalak volna, 
most parancsomra kastélyom’ kapuján függnél!“ — 
„Függj te is hát kastélyod’ kapuján pan Dulski!“ 
viszonza Paljei hidegvérrel. Dulski hallgatott. „Függ
ni fogsz, pan Dulski, Mózes’ törvénye szerint, függni 
azon ős mondásnál fogva: a’ mint mérsz, úgy mér
nek vissza;“ folytató Paljei. — „Cselekedjél a’ mint 
tetszik, tied a’ hatalom! — szolaDulski elszántan.— 
En a’ szót hasztalan nem pazérlom.“ — „Te nekem 
nem irgalmaitól volna pan Dulski, azonban én ked
velem a’ nyiltszivüséget, ’s azért, mivel a’ valót ki
mondani merted, szándékom veled kegyesen bánni, 
de egy föltét alatt. Hallgass-meg! A’ gálád Mazeppa 
Baturinban fogva tartja kedves Esaulom’, kit magam 
nevelék-fel ’s fiamnak fogadtam. En minden csel- 
szövényteket ismérem ; tudom, hogy ama’ vén há
zasságtörő szereti sógorasszonyod’, ’s tudom, hogy ti 
mindnyájan rosszat forraltok a’ moszkovai czár ellen. 
Most legyetek rajta, hogy Mazeppa Esaulomot sza
badon eressze; ’s aztán — pokolba mehettek. En 
mindnyájának meghagyom életét, asszonynak, gyer
meknek , megbocsátok neked ’s egész rokonságod-

*) IßT nevezik Ukrajnában a’ lengyeleket.
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nak ; ellenben, ha Mazeppa Esaulomat szabadon nem 
bocsátja, mindnyájan kötélre ’s akasztófára kerül
tök. Ez végszavam! kérd sógorasszonyod’: írjon 
Mazeppának; én az alatt téged tiéiddel együtt Bie- 
loczerkoffba viszlek ’s bevárom ott Mazeppa’ vála
szát.“ — „Jól! — monda pan Dulski, — de mi 
történik barátimmal ’s társimmal ?“ — „Az nem a’ 
te gondod, pan Dulski — viszonza Paljei — minden 
fáradságnak van bizonyos díja; ’s azért nem kárhoz
tathatsz , ha lengyelid közül néhánynak leszedem 
gombját. Lássd, nekem vénségemben nincs már egyéb 
örömem, nincs egyéb mulatságom, mint konkolyt 
irtogatni a’ búzából. Ne kívánj tőlem lehetetlent, 
pan Dulski, máskép vége az egyezésnek.“ M .  J .

(Folytatása következik.)

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A

A z a e g y i p t u s i  b a s a ’ b u d g e t j e .  A’ be
vétel teszen 86 millió , a’ kiadás 77 millió piastert 
‘s így van felülmaradék 11 millió piaster. A’ kiadá
sok’ sorában találkozik: gyárokra 3.780,000; hidak 
vas-utak és csatornákra 3,780,000; európai gyármü
vekre 3 millió. A’ hadsereg kerül 21 millióba, a’ 
hajó-erő 3 millióba, a’ basa’ palotája ’s háremje
1.700,000-be; a’ scheikek ’s mecsetek csak 437,500, 
a’ sajtó pedig 61,250 piasterbe.

A’ f r a n c z i a  b á t o r s á g o s í t ó  t á r s a s á 
g o k  1831ben 9500 millió franc értékű vagyont biz
tosítónak, azaz: 520 millióval többet, mintsem az 
előbbi esztendőben. Biztosítási díjul bejött 8 millió 
franc, kárpótlásul kiadatott 5 millió; ennélfogvást 
maradt tiszta nyereség 3 millió franc.

M A 6  Y A R K A.
A l i g  m ú l t  i d e b ü l .  „Lesz édes fiaim I — ve

szek mindent, valamit csak kívántok — így bíztató 
V* ur pesti vásárra készültében gyermekeit. — Hát 
mit hozzak neked Jancsi fiam?“ — „Nekem egy 
szép vadásztarisznyát, édes uram atyám!“ felel Jan
csi. — „Nekem csörgőket a’ lovakra, szánkózás
hoz“ monda Gyuri. — „Nekem taréjos sarkantyút“ 
felszólal a’ kis Matyi. — „Hát neked Katicza leá
nyom, mit hozzak?“ kérdező a’ gyöngéd atya. — 
„Nekem egy uj zsebkönyvet“ — mond a’ leányka. 
— „Ej! biz én ollyan bolondságra nem költők; még 
kinevetnének ott a’ boltban, hogy ur létemre köny
vet veszek.“ — St. 1.

D E M O C R I T U S I  C S E P P .
Bizonyos városban a’ bíró, öregsége — ’s tán 

a' gyomor-kevergető acták — miatt, naponként

stante sessione kijővén, egy k is  l e v e s s e l  szokja 
magát refocillálni. Egy panaszos kapás is a’ törvény
szék’ előtcrmébe vergődvén, jelenté az ajtón-álló- 
nak , hogy ő biró úrral személyesen kívánna szóla- 
ni. — „A z, barátom! ma már lehetetlen“ — mondó 
az ajtónálló, mereven ujjal egy üres csészére mu
tatván, melly egyik asztalon fej őrlik vala. — „Es 
miért lehetetlen?“ — „Mert íme biró ur már meg
ette levesét, ’s így többé ki nem jő.“ — „Már én 
hát — viszonzá az együgyű kapás, az exspectáns- 
székre letelepülvén — Isten-neki! még is megvárom 
itt inkább, míg biró ur az e g é s z  e b é d j é t  e l 
v é  g  z i.“ Szekrényeit/.

N T I  L A T  K O Z  T A T Á S
P. T h e w r e w k ’ Borotválkozó-tiikre ’s különösen a’ bent 

másodszor kiadott N y e l v p r i t y  iránt.

A’ „Nyelvprity“ nevű munka bizonyos helyre ’s 
alkalomra levőn irányozva , valamint Írása ’s kiadása 
leginkább mások’ felszólítására történt, úgy annak 
ezentuli elterjesztése’s kikiáltása se volt szándékom; 
jól tudván , hogy a’ darab’ helybeli hatása csökken
ni fog , hol a’ dolgok, mellyekre benne czélzás van, 
nem ösméretesek. Kinyilatkoztatom ez alkalommal 
azt is, hogy a’Nyelvprittyel a’ józan uj írást, melly- 
nek nagy tisztelője vagyok — mint az magában a’ 
darabban is előfordul, — megtámadni nem akar
tam. — A’ borotválkozó-tükÖr’ szerzője szabadsá
got vön magának, fenírt munkámat nem csak kiadni 
engedelniem, megegyezésem , sőt tudtom nélkül, 
hanem nevemet is , mellyet én elhallgattam , közzé 
tenni. Nevem’ elhallgatása nem valami félelmes ok
ból esett, a’ mit ezen vallomásom is bizonyít. De a’ 
borotválkozó-tükÖr’ szerzőjétől minden esetre szabad 
megkérdeznem: hogy mások’ munkáit ’s nevét min
den engedelem nélkül, csupa hallomásból kiadogatni 
ki bízta reá ? — ’S én ismételve nyilatkoztatom-ki, 
hogy munkám’ kiadására ’s kivált arra , hogy az — 
az ő borotválkozó-tükrében jelenjék-meg, soha meg
egyezésemet nem adtam, — ’s hogy vele semmi 
összeköttetésben nemcsak nem vagyok, de — lenni 
sem kívánok. Megytry Károly.

R E J T E T T S Z Ó .
Czímezi a’ kéményseprőt. Csorbítva fejétől —
Hogyha kivált meredek, nem lesz megmászni tanácsot. 
Részeit hármának nem minden földi futotta
’S futja-meg; oh mert azt soktól itt ketteje tiltja'. _
Három vég: — szomorú emléke az ősi időnek.

Róztáty Gyula.
A’ 22dik számbeli rejtettszó: F a r k a s .

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) (Berlin) Fejér ló F. 3. — D. 2.

(Hamb.) Fék. kyné E 7. — E. 6.
13) (Berlin) Fejér paraszt. H. 2. — H. 3.

(Hamb.) Fék. paraszt. G. 7. — G. 6.
14) (Berlin) Fejér torony. F. 1. — F. 3.

(Hamb ) Fék. ló C. 6. — D. 8.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A Z  Á L O M .  
(Angolból Byron után. — Vege.)

Megváltozott álmomnak szelleme; 
Már férfi-korba lépett a5 fiú.
Meghonnosult tűz ég vadonjain 
’S hő nap’ sugárit lelke szomjan itta. 
Nem az már, a’ mi volt; most tengerek* 
Es puszta partok’ kósza vándora. — 
Habként felém zug a’ sok képtömeg,
De ő mindenben részt vesz ; végre őt 
Pihenni látom a’ délnek hevétől,
Az építő’ nevén tul-élt falak’
lliis árnyán, roskadt oszlopok között.
Mellette a’ tevék legelnek és
Forrás mögött a’ gyors lovak kötőzvék.
Egy bőmezii fi áll őrt társai
Helyett ’s ezek körülte szunnyadoznak.
Felettök tiszta ég a’ boltozat;
Felhőtlen és derült — ’s oily tiszta szép, 
Hogy benne látszanék Isten maga. — 

Megváltozott álmomnak szelleme. 
Szerelme’ hölgye másnak lön neje,
Ki jobban nem szerethető ; lakása 
Az ifjútól ezer mérföldnyi távol,
Derék fiák’ ’s kecses lánykák’ körében — 
De nézdsze arczán a’ búnak nyomát,
A5 belső harcz’ kitűnő árnyait,
’S a’ nyughatatlan gondtul csüggedő 
És hullhatlan könyökkel tölt szemet.
Mi bánat ez? — Övé az, kit szeret;
És az, ki őt szerette, nincsen itt,
Hogy tiszta lelkét oktalan reménye 
És győzhetetlen vágya háborítsa! —
Mi bánat ez ?. — Hisz nem szerette ő t , 
Okot nem is nyújtott azt hinnie ;
’S emléke annak része nem lehet,
Mi lelkét gjötri a’ múlt’ rémeként. — 

Megváltozott álmomnak szelleme.
A* vándor visszatért; oltár előtt 
Áll és mögötte a’ gyengéd menyasszony; 
Ábráza szép ugyan , de még sem az, 
Mellj- gjermek-éve’ csillagfénje volt.
Oltár előtt szemében oily tekintet 
Mutatkozik ’s keblét olly borzalom,
Minő a’ kápolnában, rázza most;
’S mint akkoron, egy perczig arczain 
Kimondhatatlan gondolat fut-el ;
De rögtön, a’ mint kelt, enjészik ismét. 
Nj-ugottan áll ’s az illő eskiivést 
Leteszi; ah! de önszavát nem értve! — 
Körülte minden tárgy keringve jár 
’S nem tudja: mit tesz, és mi környezi. 
Az ősi lakház’ megszokott szobáji, 
Emlékes csarnokok, mohos falak,
Az óra, nap, h ely , árnj'ék, napvilág,
’S mi őt, ki életének sorsa lón,

Érdekli, — minden immost visszatér,
’S előle a’ nap’ fényit elborítja. —
Mi dolguk most ezeknek illy helyen ? — 

Megváltozott álmomnak szelleme. 
Szerelme’ hölgje vajmi változott!. — 
Minő az elme-kór! — A’ vándor ész 
Lakát elhagyva messze bujdosott;
’S szokott világát elvesztvén szeme,
Nem földi fénj7 ragyog tekintetében; 
Királjné lón csudás ábránd világban: 
Ellenkező tárgyaknak egj7befűztök 
Gondolkozása, — és tapinthatatlan, 
Halandó szemtől nem látott alak 
Meghittje néki és mindennapi.
’S ezt őrülésnek híja a’ világ!
Bölcsek’ tudalma mélj-ebb őrület 
’S az anda szem félelmes egy ajándék. #) 
Egjéb e a z , mint szellem’ látcsöve, 
Melly a’ távolt álképiből kifosztja,
Az életet csupasszá, és fölötte 
Valóvá tészi a’ hideg valót? —

Megváltozott álmomnak szelleme. 
Magányosan kóborlott vándorom;
Az őt-körnj-ezte lénj'ek elhagyák,
Vagy harczra keltek véle ; czélja lón 
Romlásnak és kiállhatlan keservnek, 
Viszálj7- és gjűlöletnek martaléka. 
Mindenbe, mit nyújtottak, kín vegyült, 
Míg a’ haj dánkor’ pontuszi királja 
Gj'anánt méreggel élt, és rajta ennek 
Hatalma nem volt, sőt még étke lón ;
’S mi másoknak halál, élet neki.
Baráti lettek a’ hegyek; beszélt 
A’ csillagokkal ’s élő szellemével 
A’ nagy Mindennek ’s ez rejtéljibe 
Avatta őt, magányos oktatással.
Az éjnek könyve tárva volt előtte,
És a’ fenéktelennek szózati 
Csudáit fejtették-meg ’s titkait.

Eltűnt az álom ’s már nem változott.
Be rendes álom ez, való gyanánt 
Rajzolva e’ két lénynek végzetét,
Mellj- veszni hagj ta őket: egyiket 
Őrülten — ah! de mindkettőt nyomorban!

*) And this the world ealls phrcnsy ; but ibe wise 
Have a far deeper madness , and t b e  glauce 
Of melancholy is a fearful gift.

Lukács Móricz.

N Á P O L Y .
(Vége.)

Illy alakban mutatkozott nekem legelőszer Ná
poly. De szemeim egy más Nápolyt kerestek. V i r 
g i l  a’ nagy római világnak ezen örök-hírű dalno
ka , ki — mint mondják — itt irá fonsóges elme
müveit , derült-fel emlékezetemben ’s izgatott tüzes
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vágyom — látni azon tengert es partokat, mellyek egy
kor a’ halhatatlan költészt lelkesítik vala. — Sietek 
másnap reggel a’ szabadba tehát. Szállásomhoz közel 
egy zöld dombot pillanték-meg, hátam mögött hagy
tam házakat’s utczákat, ’s fölmenék a’ dombra. Mi
dőn annak tetejét elérém ’s azon városnegyed fele, 
mellyből érkeztem, pillanték, milly bűbájos kép fej
lett-ki ittas szemeim előtt! Meddig csak szemem’ 
világa hatott, felhőkhez hasonló hegyek, hegyfokok 
’s a’ széles tengeren elszórt kék szigetek’ lánczolat- 
jat láttam; ’s a’ tenger maga, csöndesen ’s tisztán , 
mint egy ragyogó síma tükör , fekfívék előttem. Én 
láttam Európának csaknem minden vidékét, melly 
szépségiről egy vagy más tekintetben hires; láttán» 
Montblancot a’ hegyek’ fejdelmét, ’s lábánál a’ szé
les üregeket’s jeges völgytorkokat, honnan jótékony 
folyók ömlenek-ki és számos tartomány’ határit ön
tözik. Szemtanúja valék, mint tolakodtak lassan jég- 
bérczei (Gletscher) előre, és sodortak iszonyú kő- 
szirteket ’s egész fenyüerdőket magokkal. En meg
jártam oldalait, voltam tátongó mélységiben, hol a’ 
természet örök hóbul tornyokat, kup-tetőket és szám
talan pyramist alkotott. Én voltam égbe meredő ke- 
vély csúcsán, melly csak nem megjárhatlan, ’s mél
tósággal és derülten ezer hegytársain felül emelke
dik. Görögország, az olaszföldnek ezen iker test
vére , sem volt előttem isméretlen; láttam szépsé
gét , zöldelő partjait ’s tengertől övedzett szigeteit; 
én beutaztam e’ classikus föld’ belsejét ’s látám Pe- 
nüust e’ fönséges folyót, a’ myrthus-erdők ’s Tem- 
pe’ virágos völgyén elhaladni. Hallgatok komoly 
szépségiről Kaukázusnak, hol a’ vad sziklák ’s mély
ségek légben lebegnek, úgy hogy szédül a’ halan
dó , midőn azokra föltekint; nem említem a’ bájos 
Krimiát, melly szelíden ’s örök-zölden emelkedik 
a’sötétEuxinusból ’s a’ hajóst ösztönzi: hogy hagyja 
el ama’ vészes hullámokat ’s élje olajfa- és szőlő
vesszővel ékes kikötőjében a’ csöndes élet’ mosolygó 
kellemit. Stambulról ’s az ő héthalma’ dicsőségéről 
is hallgatok: mindezen szépségeket én láttam, sze
rettem és csudáltam; de a’ nápolyi öböl’ tündér szép
ségivei nem hasonlíthatom-össze. Még egyszer mon
dom , hogy illy fölséges kilátás, egymást érő hegy
fokokra, kék szigetekre, ’s tükörragyoglatu síma ten
gerre az egész világon sehol sincs. E’ jelenés , egy 
meteorként villant szemeimbe ’s egy ideig az egé
szet csak azon fényes csalatások’ (illusiók) egyiké
nek tartám, mellyeket kelő vagy nyugvó nap’ sugá- 
riban a’ nyári égen láthatni, hol a’ tolongó nagy 
óriási felhők egymásra halmozott ezüst hegyek, kris
tály varak , és sziklabérczek’ alakját veszik-föl — ’s 
megettük a’ legtisztább, legragyogóbb kék’ végetlen

üre, mintha maga az öröklét’ honja volna, nyi- 
lik-meg.

Azon halom, mellyen állék, Nápolyi két részre 
osztja, úgymint keletire ’s nyugotira; egyszersmind 
középpontja az öbölnek, honnan egy tekintettel ált- 
nézhetni annak egész nagyságát és szépségét. Tete
jén van St. Elmo fellegvár, lábánál pedig deli’ Uovo 
kastély fekszik. Alattam terült-el Nápoly, egy szép 
gőztelen város az ő szép tornyaival ’s házfödelivel; 
ezek fölött jobbrul mutatkozott az Appeninek’ hosz- 
szú sora, mellyek közül a’ magasbak’ ormait hó, az 
alacsonyabbakéit pedig gesztenye-erdők fedezik ; ol
dalaikon, kellemes völgyek fölött különféle alakzat
ban magas roppant szirtoszlopok emelkedtek, mel- 
lyeknek aljai a’ város’ sánczaig nyulának. Közöttük, 
kissé előbbre, mint hegyek’ fejdelme magányosan 
állott Vezúv; ennek meztelen tüzes homloka vad 
contrasztban mutatkozik a’ hátamögötti hegyek’ hó
koronájával ’s oldala merész hajlásban a’ tenger’kék 
tükréig terül. E’ lejtős oldal végig kertekkel, sző
lőkkel ’s olajfa-ligetekkel van borítva ’s benne a’ 
sok major (villa) és casino egy másik kis Nápolyt 
alkotnak. A’ hegytorokbul gomolygó füst-oszlop néha 
világos és ingatag volt, mint katonák’ süvegén szél
től mozgatott kolcsagtoll; máskor ismét ezen oszlop 
lassú egyenes tömegben emelkedék-föl ’s a’ tüzokádó 
hegy ez által egy füstölgő oltárhoz hasonlíta. Majd 
ismét, a’ belső harcz’ erejéhez képest lángokat 
szórt, mellyek vörös nyelveiket messzire kiölték, az 
alattas helyeket gyorsan megvilágosították ’s azután 
a’ csöndes tengertől visszatükröztetvén , mint tüzes 
kígyók öböl-hosszant ellöveltek. Néhanéha mély dör
gés hallatszék gyomrában. A’ nápolyiak ezt a’ hegy’ 
szózatának nevezik ’s nehezen is találhatni ennél he
lyesebb ’s valóbb epithetont. Valami jóslatos van e’ 
tompa hangban, ’s a’ mint a’ csöndes ég ’s tenger közt 
a’ távol szigetek Ts Appeninek’ hosszában megzen- 
dült ’s elkongott, úgy tetszék , mintha az anyaföld , 
legmélyebb mélyiből valamelly parancsot bocsájtott 
volna k i , tüzes és semmisítő kísérete által ijedel- 
mest; — ’s ennek reám különös, leírhatatlan ha
tása volt.

Tőlem jobbra a‘ tengeröböl’ másik karja nyu- 
lék-ki. Ezen öbölt egészen az úgy nevezett Pausi- 
lippo-hegy képezi ’s mezei házakkal, kertekkel, sző
lőkkel szil- és cziprusfákkal, mellyeket itt ott egyes 
pálmák is tarkáznak, van elborítva. Egy hegyfoknál 
emelkedik a’ tengerből ’s miután a’ város mögött 
félkört alkotott, magasb Appeninek’ emelkedő tö
megébe enyészik. Alapja a’ tengernél vájt barlan
gokkal bír, melly ekben, mint mondják, V i r g i l  
iskolát tarta ; innét nevök még ma is ,,Le Scuole di
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Yirgilio.“ — A’ Pausilippo-hegy’ hosszai sora mö
gött láthatni egyes nyílt közökben egy magasb és 
távolabb hegyláncz’ vad ormait ’s ezek’ végpontján 
tú l, hol az tengerbe veszni látszik, két hamuszin 
felhőként tünnek-elő Ischia és Procida szigetek’ zord 
puszta fokai. A’ kép’ közepén tündöklőit a’ földközi 
tenger ’s tiszta szép vizében a’ \  ezuv mögött kelő 
nap’ arany sugári fürdőnek ’s a’ tenger sima kék 
színével a’ láthatár’ széléig kiterült, kivevőn azon he
lyeket, hol öböl’ közepeit Capri sziget’ sötét szik
láin tajtékzó habokká töredezett. E’ barátságtalan 
sziget hajborzasztó meredekségek’ tömege, ’s noha 
húsz mérföldnyi távolságra fekszik , még is az Öböl, 
csaknem mind két szarvát látszik illetni: tekintete 
már magában is rendkívül borzasztó, kétszeresen 
pedig az, ha a’ körülte vígan szökellő játszi habok
kal hasonlítjuk-össze. A’ néző e’ sziget’ vad, sötét 
alakját látván , azt hiszi, hogy benne ma is még 
Tiberius lakik. Néhány, horgonyon pihent, lineahajó 
’s több fregáta, mellyek Capri sziget mellett vitorla
szárnyakon lebegtek-el, nevelek a’ tekintet’ bűvös 
hatását. A’ föld ’s tengernek mindezen külön tárgya 
hajnalfényben fürdött ’s ez őket saját rózsás , arany 
szépségben tiinteté-elő.

Le nem írhatom, mennyire bájolá-meg lelke- 
met e’ nézőjáték, melly olly széles térközt foglalt, 
egyszersmind olly sokféle charakterii volt! Valamint 
Praxiteles’ müvészkeze halhatatlan Venus-szobrát a’ 
görög hölgyek’ egyes tökélyei után alkotta: úgy itt 
a’ természet mindazon szépségeket, mikkel más vi
dékek díszeskednek , összegyűjtő ’s azokat egy föl- 
séges, nagy egésszé olvasztó. Első pillanatra benne 
csak egy nagy, csuda nézőjátékot láttam; azután 
ezer apró csudára oszlott-fel, mellyek öszvesen szé
pek ’s kedvesek valának. Égre meredő hegyormok, 
mohos mélységek , sötét barlangok, illatos erdők, 
végtelen oczeán ’s egy roppant főváros tolakodtak 
egymás után, álmélásra késztőleg, szemem’ elibe 
’s bár azon gondtalan méltósággal valának együve 
szórva, melly a‘ természet’ legnagyobb, legfőbb 
müveit bélyegzik , még is legszebb öszhang (harmó
nia) uralkodott e’ keverékben. Bámulva nézém a’ 
földközi tengert ’s többé nem csudálám, hogy a’ 
Görögök belőle származtaták a’ szerelem’ isten-asz- 
szonyát, olly áltlátszók, olly tiszták valának hab
jai , olly szépen tükröző magát benne, csakhogy lan- 
kadtabb fényben, az ég’ fölséges kékje. Bámulva 
tekintém a’ földet, melly hasonlag Venus’ övével 
vala kerítve; a’ myrtusfak’ legmagasbjai arany nap
sugárban fürdőnek , ’s világosb zölddel tündöklőnek 
az alacsonyabb myrthuszok fölött; arany narancsok 
mosolygónak magas füvek’ hús virányiból ’s kedves

illat-árral tölték a’ levegőt, anemonék ’s nárczisszok 
leheltek éltető balzamot; ’s távúiról hegy-hasadékok 
közt büszkén ’s merészen emelkedtek a’ völgyekből 
czipruszok és pálmák, leírhatatlan zölddel ruházva- 
fel. Mindenütt, közel ’s távul, virág és gyümölcs, 
tavasz és ősz! A’ gőzölgő hegyfokokon, mellyek 
mérföldekre nyúlnak, a’ kis folyamokban, mellyek 
az Appenineken eredve, tenger felé sietnek; a’ ha
bokban , mellyek csillogó hajnalfényben játszadoz
tak , az élőfa’ fejér virágiban, melly alatt állottam: 
mindezekben mondom a’ szépségnek egy bűbájos 
láncza mutatkozott, melly lelkemet szemlélet ’s 
csudálás, remény ’s elragadtatás’ hullámin lebegtető. 
Sokan nevetni fognak talán, ha mondom, hogy aka
rat ellen így kiálték-fel: „Olaszország! ez Olasz
ország !“ — Soha sem felejtem e’ reggelt, nem soha 
e’ jelenést. Hányszor gyülölém ez életet, hányszor 
vádolám e’ földet, hogy kicsiny és tökéletlen, szép 
utáni szomjamat kielégíthetni; de e’ bűbájos néző
játék’ szemléletinél felejtém rágó gondjaim’, elfelej- 
ték minden bajt ’s véres aggodalmat, mellyek nap
jaim’ gyászba boríták. A’ czivódások, gyülölség, 
szeretetlenség — szívemnek gyakran rágó férgei — 
elszunnyadtak; a’ lét’ terhe legördült szivemről — ’s 
milly teher volt ez ! Helyette gyönyört ’s boldogsá
got érzék , miilyent Adám érezhete, midőn a’ para
dicsomban legelőszer fölvető szemeit; ’s én szívem’ 
mélyéből röpteték hálát a’ mindenség’ Atyjához, 
hogy kegyelméből élnem szabad, ’s polgára lehetek 
e’ fölséges földnek.

A5 V E N D É G S É G .
(„Mazeppa“ czímii orosz románból. — Folytatás )
Csupán Salenski Péter tudta: mi történt Ogne- 

wikkel a’ már feljebb érintett Esaullal; de mivel az 
nem volt jelen a’ teremben, más meg nem mond
ható Paljeinek, hogy keblencze már visszanyerő sza
badságát. Paljei gyűlölő a’ sok beszédet, legke
vésbé szenvedte, ha valaki vele szóharczot folyta
tott ; ugyan azért eltökélő magában Dulski, hogy 
az egyezésnek ellent nem mond; reménylvén, hogy 
Paljei’ szíve később talán meg fog lágyulni ’s enged- 
vényekre hajladóbb lesz.

„Gyermekek ! — monda Paljei — hurczoljatok 
valamennyi lengyelt ide a’ mellékterembe ’s kössétek 
őket a’ lőporos hordóhoz. Légy nyugott szívvel pan 
Dulski, én házadat pajkos önkényből légbe nem 
röpítem; a’ mit én itt cselekszem, az csak dicsére
tes előkészület a’ szükség’ esetére. Ha barátidnak , 
kik engem most künn a’ szabadban nyomoznak, va
lahogy eszükbe jőne ezen várat, míg itt tartózko
dom , megtámadni: akkor — igen is akkor kérni
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foglak benneteket: járjatok velem kozák-tánczot, és 
szökjünk együtt egek felé. Paljei senki előtt sem 
fog kegyeimért rimánykodni, senkinek magát meg
adni. Értesz pan Dulski! Barátiddal holnap fényes 
nappal, mint illik, vetek majd számot.“ — Erre a’ 
hölgyekhez fordult: „Szép asszonykák! ballagjatok- 
le lassacskán a’ pinczébe, üljetek-le ott csöndesen, 
imádkozzatok érettem Istenhez, és holnap estve majd 
jobb dolgotok lesz. Te pedig kedves galambkám! — 
szóla Paljei, Dulska herczegnéhez fordultán — írj egy 
nyájas szerelmi levélkét vén sasodhoz ’s jelentsd 
neki: ha leveledre választ küld, a’ nélkül, hogy 
Esaulomat, Ognewik Bogdánt szabadon bocsátja, ak
kor a' te hőfejér nyakad körül egy kender kőtelkét 
vetek ’s a’ levegőben egy fa-ágason nyersz tündér 
palotát, hol a’ világ' négy fő szele lesz mulató bará
tod; sógorodat pedig ’s egész nemzetségedet e’ fé
nyes aczélheggyel (egv, öve alá szúrt gyilokra mu
tat) halálra csiklandom. Mazeppa tudja, hogy én sza
vamnak embere vagyok ’s úgy hiszem, ti is tudjá
tok. — Simaschko! végy magad mellé négy tenye
res talpas ficzkót ’s vezessd-le ez asszonyokat a’ pin- 
cze-boltba. Paliwoda Péter, te tudsz olvasni, menj
él két paraszttal ’s gondosan fiirkéssz-ki minden zu
golyt a’ várban , ’s ha valahol csak egy sor írást is 
találsz, tüstént hozzd ide. Pan Dulski lesz vezetőd.“ 

A’ kozákok a’ megkötözött lengyel urakat a’ 
mellékterembe hurczolák, az asszonyokat pedig leve- 
zeték a’ pinczébe. Pan Dulski is elhagyá a’ teremet. 
Paljei most asztalhoz ült ’s magához szólítá Moska- 
lenkot. Midőn ez megjelent, meghivá vendégül ’s 
parancsold kozákjainak, hogy asztal körül az üres 
székekre telepedjenek-le. —

Valamennyi lengyel, — ur és szolga — közül 
csak a’ várnagy és kulcsár maradt kötözetlen, mind- 
azáltal e’ kettőt is őrszemek kísérek; ők tartoztak 
minden ajtót felnyitni ’s azon helyeket fölfedezni, hol 
pénz vagy akármi más nagyobb értékű ’s becsű jószág 
elrejtve tartaték. — „Vigyázz Moskalenko , szemed 
legyen mindenre ! — monda Paljei — te nekem a’ 
rendért ’s bátorságért fejeddel állsz jót. Úgy történt 
e minden, a’ mint parancsoltam ?“ — „Egy lélek sem 
illanhatott a’ várból — felele Moskalenko — min
denhol őrök állnak. A’ legényeknek meg van ke
ményen hagyva, hogy a’ kapuktól egy lépést se mer
jenek távozni. Egy sereg lengyel ló is van az is
tállókban, mellyekre majd a’ zsákmányt rakhatni-fel. 
A’ vár’ környékében tiz kozák jár lóháton, hogy 
észre vehesse, ha talán az ellenünk kiküldött len
gyel csapat vissza érkeznék.“ — „Az holnap, nap-

nyugot előtt nem térhet vissza, ’s mi akkor e’ vár
nak már rég hátat fordítánk; — viszonza Paljei.— 
Itt semmi veszély sincs , azonban elővigyázat soha 
sem árt. No’s gyermekim! egyetek most, mennyi 
csak tetszik, igyatok is, de módjával. Héj várnagy! 
tcbb bort ‘s ételt ide ; később azokat vendégeljük- 
meg, kik most őrt állnak. Van é embereim’ számá
ra elég pályinka? Rendelje kend ide a’ komornyi- 
kot, hadd mulassa egy két bohózattal a’ legény
séget.“ —

A’ konyhából most tömérdek étket hozónak 's 
az asztalt elárasztók teli palaczkokkal. Az éhes ko
zákok vitézül üríték a’ tálakat, ’s az üres palaczkok 
fütyölve szálldostak-ki a’ bezúzott ablakokon.“ — 
„Ezek az átkozott lengyelek! — felszólamlék egy 
vén kozákhadnagy ’s ősz bajuszát köntös-újával tör- 
lögeté. — Xálok minden máskép van, mint nálunk. 
Minden étek zsíratlan, nincs semmi gombócz , nincs 
kovászos puha kenyér — az étel se édes, se sava
nyú ; itt az ördög se tudja, hányadán van.“ — «Ad
tunk most nekik egy két keserű falatkát, csak nyel
hessék , — válaszoló Paljei. — No’s igyatok még 
egyszer gyermekek, ’s aztán énekeljétek-el ked- 
vencz-dalomat: mint veré-ineg t. i. Chmielniczki het
man a’ lengyeleket Sheltobrodnál.“ A’ kozákok ki- 
üriték serlegiket ’s azután dallani kezdének *).

„Úgy volt ’s úgy legyen jövendőben is ! — ki- 
álta Paljei a’ dal’ végeztével ’s a’ serleget magasan 
fölemelé. — A’ moszkóviai czár’ ’s az egész kozák
hon’ üdvére! Éljen valamennyi kozák, legnagyobb- 
tól legkisebbig ! kivevőn az átkozott Mazeppát, ki
nek , a’ helyett hogy hetman, egy legmagasb fán 
kellene csüggni!“ — „Egészségedre, Batko ! — ri- 
valgának vad torokkal a’ kozákok ’s a’ serlegeket 
egy huzamban kiüríték. — Te vagy a’ mi urunk ’s 
herczegi hetmanunk! Te vagy ’s te lészesz — és 
senki más !“ M. j .

*) A’ üal nkrainai népnyelven íratott ’s csak azokra nézve 
bírhat némi érdekkel, kik a’ különféle tót dialektust 
értik A’ dal azon elbeszéléssel végződik : mint éré 
Chmielniczki’ vezérlete alatt a’ kozák tábor egy folyó- 
nak, mellyen egy keskeny híd vire keresztül, partján 
utói a’ lengyeleket ’s zuzá őket tönkre annyira, hogy kö
zülök csak igen kevés menekhetett-meg.

(Folytatása következik.)

R E J T E T T S Z Ó .
Buján ’s illatozón három betűjével,
Öröme barmodnak, fő dísze telkednek;
Hogyha szaporítod még két végsőjével, 
így az egész tudom kedves lesz ínyednek.

( tungcrúl L. S.
A ’ 2 3 d ik  sz á m b e li r e j t e t t s z ó :  K o r o m .

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



TÁRSALKODÓ.
25. szám Pest, martzius’ 26dikáu 1854

K Ö L T É S Z K  T. FÍZÉR A" MAGYAR TÖRVÉNYTIJDOMANYBÓL 
(Folytatás.)Ó H A J T Á S  ( 1 8 3 4. )

Nina! majilha messzi leszek —
Túl a' kék homályokon,

Túl a’ völgyek’, túl a' bérezek’
Barna láthatárukon:

Ails/.-e nyájas, játszi fényt,
Melly, teremtve, sziil reményt?

Lúi^yka ! en a’ szírt-tetőknek 
Vad , nyaratlan táréin ,

A’ biikköknek e's fenyőknek 
Csermely-/, ugta völgyein

Rád gondolva sóhajtok —
’S jól tudom, mit óhajtók.

Es ha — havak ’s évek után —
M egszánva keservemet,

A’ haladó fellegekre
Felsohajtod nevemet:

Akkor — akkor boldog én !
Keservem csak tünemény.

Hozzád lengek szellő’ szárnyán —*
’S szívedig ha juthatok,

Vágyómnak e’ báj-határán —
Adsz-e, a’ mit óhajtók?

Kérelmem kevés — nem s''!;:
„Egy örökkétartó csók !•'*

Gyula .Y» Hattyúról.

K É It K T, E M,
Lányka', vonznak kellemid’

Tündér bájai,
Rejtve nőnek hő szivem’

Néma vágyai.

Kéj-Iehelló szép szemed 
ittasult szivem’

Altlüvellé ’s nyilait 
Mélyen érezem.

Nincs nyugalmam, bú ’s öröm 
Víja keblemet,

Mondd-meg, kérlek , hogy kegyed 
Aid é engemet ?

Mondd : szivednek rejtekin 
Feltalálom é

Földi mennyen»’ ’s képzetim 
Teljesülnek é ?

Hogy ha kebled víhatlan,
Lányka , meg ne mondd !

És ha engem zár-ki csak —
Lányka, meg ne mondd!

Tanár ky f i  klór,
bölcseik, tanuló X. KÓröiö«.

Mióta B e cc ári a tagadta, hogy a’ köztársa
ságnak joga van, valakit halállal büntetni, e’ fon
tos kérdés sokfele fejtegeteV tárgyává lett ’s méltán 
is: mert mellyik lélekisméretes biró merne ember
társának halálára szavazni. ha csak legkisebb két
ségé volna is a’ felől, hogy arra joga van ? Becca- 
ria’ fő okoskodását, hogy t. i. senkinek sincs joga 
saját életere ’s így ezt a’ köztársaságnak sem en
gedhető által, könnyű volt ugyan megczáfolni, mert 
nem azon jogot ruházták az egyes polgárok a' köz
társaságra , mellyel bírtak tulajdon életükre , hanem 
azt, mellyel bírtak a’ megtámadó’ életére, — jns 
inculpatae tutelae. De ebből még csak az követke
zett, hogy a’ vétkest halállal büntetni szabad , ha a’ 
köztársaság [másképen meg nem menekhetik az ő 
megtámadásától; mert az egyesek’ védclmezési joga 
sem terjed tovább az e I k e r ü 1 h e 11 e n s z ü k s é g ’ 
e s e t é n é l .  Mivel pedig a’ köztársaság, kivevőn a’ 
nyilványos lázadást, többnyire vég nélkül erősebb a’ 
vétkesnél, az ollyan eset, mellyben tőle másképen , 
mint halála által, magát nem védelmezhetné, ritkán 
\agy épen soha sem adná magát elő.

F i l ang  i é r i ,  homályosan érezvén ezen theo- 
ria’ elégtelenségét, azon állítását, hogy a’ g y i l 
k o s t ,  (t. i. a’ szánt szándékost) mindig szabad 
halállal büntetni, következő elmés okoskodással tá
mogatja : A’ ki más’ életét megtámadja, ez által el
veszti saját életére való jogát, mert kétséget sem 
szenved, hogy az, kit megtámadott, őt szabadon 
megölheti; ha tehát a’ megtámadó elveszti saját éle
tére való jogát, midőn erőtlenebb a’ megtámadott
nál , képtelenség volna azt állítni, hogy akkor el 
nem veszti azt, midőn ő erősebb, azaz, midőn azt 
valósággal^megölte, kit megtámadott. Akkor tehát a’ 
megtámadottnak joga, hogy Ja’ megtámadót megöl
hesse , mellyet a’ megtámadott maga többé nem 
gyakarolhat, ált megy a’ köz társaságra. —

Ez már igen szép és helyes volna, hogyha az 
által, ha a’ gyilkos, hóhér’ keze által elvész, a’ meg
gyilkoltatott feltámadna, mert akkor a’ halálos bün
tetés valóságos e l é g t é t e l  ( satisfactio) volna , 
mellyre a’ sértő, élete’ elvesztésével is , köteleztet- 
hetnék. De ez nem így van, és így Filangieri okos
kodásában titkos fallacia lappang; mert miért van a’ 
megtámadottnak joga megtámadóját megölni? Az
ért , hogy az által maga életét mentse m eg, melly
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c/.élt el nem érhetvén , megszűnik a‘ jog is. — Meg 
van mindazáltal úgy hisszük , minden emberi szívben 
azon homályos sejdítés: hogy a’ g y i l k o s  m e g 
é r d e m l i  a’ h a l á l t .  Hogy pedig ezen sejdítés- 
nek jogtudománybeli alapja is van, azt heidelbergi 
professor , és titkos egyházi tanácsos, Doctor P a u- 
l u s ,  egy nem régen megjelent, más tekintetből is 
nagyon érdekes értekezésben így {igyekszik meg
mutatni : *)

Az embernek legfőbb joga a’ köztársaságban az, 
hogy é l e t e  bátorságban legyen ; az életnek legna
gyobb biztosítást szerezni a’ köztársaság’ kötelessé
ge. Már a’ lehetőkép legnagyobb, — ámbár ez sem 
tökéletes — biztosítás abból á ll, hogyha mingyárt 
akkor, midőn a’ köztársaság öszveáll, kihirdettetik 
ama’ törvény, melly már Noé’ idejében kihírdette- 
lett,  ámbár akkor az emberi-nem csak 8 személy
ből állott. tudniillik : A’ ki mást megöl, az maga 
is a’ többitől ölessék-meg. Midőn pedig az egyes 
ember , a' társasághoz állván, ezen törvénynek alá 
veti inasát ’s életét a’ többi társakéért zálogba vet
vén , viszont a’ többiektől is hasonló zálogot nyer, 
nem tesz semmit, a’ mire joga nem volna, sőt va
lamit, a* mi a’ társaság’ fenállására elkerülhetlenül 
szükséges, mert illyetén biztosítás nélkül senki sem 
akarna nagyobb , sok előtte ismérctlen emberből 
álló. társasághoz állani, hanem inkább kevés meg
hitt barátok’ társaságába húzná magát meg. Ha tehát 
az emberi nem’ kifejíése végett nem csak kívánatos, 
hanem szükséges is, hogy az emberek nagyobb tár
saságokba egyesüljenek, mert csak soknak egye
sült ereje művelhet nagyot: következik, hogy az 
eíjves embernek nem csak joga, de kötelessége is 
\an.  hogy illy nagy társasághoz álljon ’s követke
zőleg , hogy az annak szerkezteiésére ’s fenmaradá- 
sára okvetetlenül szükséges törvények alá vesse ma
gát, mit ha tészen, tészen valamit, a’ mi tökéle
tesen szabad, valamint p. o. szabad, életét a’ társa
ság" védelmeért külső ellenség ellen koezkára tenni 
‘s makrát a’ társaságbeli szerződés által előre is arra 
kötelezni.

*) Az értekezés’ czíinjeez: ,,Das Neueste über das politi
sche Problem, ob der Staat kein Recht habe, an» Le
ben zu strafen, oder ob durch die Criminaljustiz eigent
lich der Teufel und die Sündhaftigkeit bestraft werden 
müssen ? Mit Hinweisung auf einen neuen, misskanuten 
Gesichtspunkt der ganzen Untersuchung, und mit Be
merkungen zu Grobmanns, Groos, Heinroths, Pölitz 
hielter irehöiigen Schriften von G. K. R Dr. P a u l u s . “ 
Találtatik pedig ezen időszakirásban : Weicks Annalen 
für Geschichte und Politik az 1 és 2 kötetben. Dicsére
tes bizonysága ez a’ németek’ sokoldalú tudósságának , 
hol a‘ theologus, a’ törvény’tudományhoz illy értelmesen 
tud szólani, pedig bizony senki seat fogja mondhatni 
felőle : Ne sutor ultra crepidum.

E’ kútfőből származtatván a’ köztársaság büntető 
jogát, az éles elméjű szerző igen természetesen el
jut azon következéshez, hogy a’ törvényhozó és 
bíró, nem az erkölcsi bűnt, (peccatum morale) ha
nem csupán a’ j o g b e l i  v é t k e s s é g e t  (imputa- 
tionem juridicam) vizsgálja ’s bünteti. A m a n n a k  
kitudására úgy sincsenek adatai, megbüntetésére pe
dig senkitől sincs meghatalmazva. E m e n n e k  pedig 
megállapítása csupán attól függ: ha valljon a’ vét
kesnek akkor, midőn a’ vétséget elkövette, öntu- 
dása volt e arról, (an sibi conscius fuerit?) hogy 
tette által a’ törvény’ büntetését vonandja magára, 
vagy is , hogy a’ törvény által megtiltott vétséget, 
(delictum juridicum, non peccatum morale.) követ-el ?

E’ nézetekkel öszhangzásbau áll azon elv, hogy 
a’ büntető t ö r v é n y  nek c/.élja az, hogy a’ polgá
rokat a’ vétségektől elrettentse; a’ büntető i t é- 
1 e t nek czélja pedig az , hogy a’ büntető törvény
nek szentségét tartsa-fenn, mellynek t. i. semmi si
kere nem volna , ha az emberek látnák, hogy vég
re nem haj tátik. Miből megint az következik , hogy 
a’ vétkesnek , bármi őszintén bánja meg tettét, ’s 
bármi bizonyos legyen , hogy azt soha ismételni nem 
fogja , még is ki kell állani a’ törvénytől kiszabott 
büntetést. — Illy értelemben igaz , hogy a’ p é l d a  
is a’ büntetés’ czélja. Mert ámbár különben senki 
sem tartozik legkisebb rosszat is szenvedni azért, 
hogy az által más jobbittassék , vagy hasonló rosztól 
mentessék-meg: még is nem kevésbé igaz F e d e r ’ 
állítása is (Untersuchungen über den menschlichen 
W illen), hogy az, ki valamelly vétséget elkövet, 
az által másokat is annak utánzására késztet ’s az 
e'képen elcsábítottaknak vagy elcsábíthatóknak kár
mentéssel tartozik, melly abban ál l , hogy azok ? 
kiket a’ vétség’ büntetlensége annak utánozására 
nógatna, a’ büntetés’ látása által attól tartóztattas- 
sanak-meg.

„De még mind ezek nem a’ m a g y a r  Törvény- 
tudományból valók !“ — Igaz, kegyes Olvasó ! de 
majd mingyárt eljutunk oda is. Tagadhatlan, hogy 
régi törvényink , — valamint más nemzetekéi is , — 
sok vétségre halált szabtak büntetésül, mellyek ko- 
ránsem méltók olly kemény büntetésre , azaz P a u- 
1 us ként, a’ mellyek olly jogokat sértenek-meg, 
hogy nem épen szükséges azoknak a’ l e h e t ő  k é p  
l e g n a g y o b b  biztosítást szerezni, mint p. o. az 
egyszerű tolvajság, hol a’ megsértett jog , nincs 
semmi idomzatban egy ember’ életével ’s maga a’ 
köztársaság is nagyobb kárt vall, ha egy tagját veszti 
e l ,  mintha a’ vétséget bosszűlatlanul hagyná. Ezt a’ 
mai időben már mindenki általlátja, még is sok bi- 
ráink azt hiszik. hogy a’ bírónak a’ törvény’ bein-
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jétől nem szabad eltávoznia ’s így köteles illy ese
tekben hal ál ra szavazni. Én azt gondolom, hogy 
nem  köteles, meg pedig azért, mert az 1791 ki 43. 
törvényczikkely , régi szigorú törvényinket e’ rész
ben megváltoztatá, kimondván azt: hogy három esz
tendei fogság, vagy egyszerre szenvedendő 100 pál- 
cza- vagy korbács-ütés f e l é r  h a l á l o s  b ü n t e 
t é s s e l .  így tehát a’ biró’ hatalmában á ll, az olly 
esetekben, hol a’ régi törvény h a l á l t  mond, há
rom esztendei fogságot mondani. Ez egy gyönyörű 
vonása ama’ humanitás’ szellemének, melly az 1791 ki 
országgyűlést vezérletté ’s mellyet még csak az utó
kor fog igazán megbecsülni. — Továbbá : Kégi tör- 
vényinkben, sőt néha mostani itéletinkben is, talál- 
tatik a’ k e r é k ,  a’ m á g l y a ,  a’ n y á r s ;  mind 
ezeket az előre haladó polgárisodás tettleg már szám
kivető ; megmaradott még a’ p a l l o s ,  a’ k ö t é l  ’s 
a’ katonaságnál a’ g o l y ó .  De valljon igazán olly 
vad é még népünk, hogy v é r t  kell látnia, hogy 
a’ törvény’ szentségét tisztelni tanulja? Mennyivel 
emberiebbek voltak a’ régi Görögök, kik a’ b ü- 
r ö k p o h á r ral, fájdalom nélkül, végezték-ki a’ tör
vény áldozatit? Pedig gondolnám, hogy a’ néző so
kaságra is még sokkal különb és hathatósb benyo
mást tenne az, hogyha a’ vétkes egy kanál k é k- 
s a v a n y  (Blausäure) után, lelketlenül rogynék-ösz- 
sze, mint ha most vérét feccsenni látja vagy vég 
vonaglásit az akasztó fán , a’ mi sokszor vagy a' né
zők’ charakterét vadítja-el, vagy pedig a’ vétkes 
iránt szánakozást gerjeszt a’ helyett , hogy a’ tör
vény’ szentségét láthatóvá tenné ’s a’ nézők’ szíveit 
tisztelettel vegyes szent borzalommal töltené-el.

F abriczy  Sámuel.

A FRANCZ1A LEGEGYSZERŰBB EKÉNEK MAGYAR 
TÖKÉLETESÍTTKTESE SZOLNOKON.

Grangé János József franczia földműves’ neve
zetes ekéjét, mellyhez eketartó ember nem kell ,  
Pesten ifjabb Kilian Györgynél szerzett könyvecske 
után, fáradságos számolgatás ’s elmélkedés sikerü
lése’ következésiből, a’ *) ide mellékelt bizonyítvány’

*) Mi alább is nevezett kir. kamarai Szolnok városa’ főbí
rája ás tanácsa jelen bizonyítványunk’ rendiben adjuk 
tudtára mindazoknak, kiket illet, hogy helybeli es. kir. 
Szál-ellenőr t. Bodor János ur’ feliigyele'se alatt szinte 
helybeli Bécsi János kovács és Virág Imre kerékgyártó 
mesterek által a’ kezüknél levő franczia eke’ rajzolatja 
szerint ügyes pontossággal elkészített ekének próbaté
telén az alulirt napon hónapban ’s esztendőben jelenle
vőn , azt a’ földművelés’ tökéletesbbé tételére minden 
nenniföldben czélirányosnak, mind az igavonó jószág 
mind az ember’ kevesítésével a’ nálunk szokásban levő 
ekéknél gazdaságosbnak találtuk. — Mire nézve a’ fent 
érdeklett ekét, mellyel előttünk mind a’ barázdák sorai 
rendes megtartásában, mind pedig a’ szántásban alább 
vagy feljebb, úgy szélesebb vagy keskenyebb fogatások- 
ban dicséretes próba tétetett, a’ földművelést elómozdí-

érteline szerint készíttettem, helybeli kovácsmester 
Bécsi János által, ki is leleményes tehetségit azzal 
is bebizonyította, hogy a’ franczia eke’ jobb szárnyán 
zárva levő váltó (regulator) részét, a’ mit Grangé is 
óhajtott, mozgathatóvá tette ’s így húsz különféle 
fogatásra alkalmazó. — Martzius’ 8kán az abonyi 
országút mellett az úgy nevezett Bakos halmánál 
próbatételünk több vidéki uraság és sok száz hely
beli földműves’ öröm-teljes jóváhagyásukat megnyer
te: mert a’ parlagföld taraczkos lévén ’s még három 
járott szekéruttól is keresztül kosul vágatva volt; a’ 
barázdát még is a’ kívánt mérték szerint három hü
velyktől hétig hasította. Ennélfogva bizodalmasan 
meghivatnak, minden a’ nemzeti ipart pártoló haza
fiak , ezen ekének megszerzésére , mellyet olcsósága 
mellett mind a’ vonó-marhák, mind egy ember’ meg- 
kiméltetése; de különösen a’ föld’ czélirányos műve
lése is ajánl, (mert csak 16 ezüst forint az egész 
készület) előfizetni pedig vagy rendelést tenni lehet 
bérmentes levelek , vagy megbízottak által Szolnok
ban az alulírottnál, vagy Bécsi János kovácsmester
nél , ki is mind az eke’ pontos készítésiért, mind a’ 
kiszabott határidőre leendő pontos általadásért ke
zeskedik. Fodor János.

tani szerető minden rendű tit. Uraknak jelen bizonyít
ványunk’ rendiben ajánlani bátorkodunk. Szolnokban 
martzius’ Skán 1834. tartatott tanácsi ülésünkből. Kir. 
kamarai Szolnok városa’ főbírája és tanácsa. — Kiadta 
Szepesy. (p. h.)

E G Y K É T  S Z Ó
ns. P e s t  P i l i s  és S o l t  törv. egyesült vármegyéknek leg

közelebb megjelent f ö l d k é p e  felől.
Megenged Hazám , ha e’ 3 egyesült (Pest Pilis 

és Solt) vármegyéről, mint mellyek’ elsőjéből eldő- 
dim is szakadtak, itt néhány szót teszek. — Ezelőtt 
három évvel egész országba széjjelküldém hirdet
ményiül’ ,,M a g y a r o r s z á g ’ f ö l d l e í r á s á t  a’ 
v á r m e g y é k ’ f ö l d k é p e i v e l  e g y ü t t “ tár- 
gyazó munkám’ kötetenkénti közrebocsájtása végett; 
ígérvén előszer a’ dunamelléki kerületet 13 vmgyé- 
jével, azután a’ dunántúli részt és így tovább , — 
kiadni. — De alig hirdethetém-ki ezt 1831 ki június’ 
elején: nyomban beütött hazánkba a’ cholera, e’ 
pusztító vész , melly a’ tudományokat is megakasz
tó ; ’s így ekkor füstbe ment mind költségem, mind 
(igyekezetem. Most újra utat törvén, elhatározóm, 
hogy vármegyénként a‘ földrajzolatokat a’ helységek 
’s puszták’ repertóriumával adom-ki és pedig legelő
szer ezen tek. Pest Pilis és Solt törv. egyesült vár
megyék’ földképét, annak repertóriumával. Legczél- 
irányosbnak láttam Hazánk’ közép vármegyéjén kez
deni , mert innét (t. i. Pest vármegyéből) mint or
szág’ közepéből kelvén-ki, hazánk’ nagyobb részivel
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egyszerre ismeretségbe jutunk; minthogy ezen 3 
törv. egyesült megye a’ Kis-Kunsággal egybekap
csolva, l t  külső vingyével ’s a’ Jászsággal mint ha
tárokkal vétetik-körül. Ez tehát egy hasznos és igen 
szép kilátást szerez szemünknek magyar földünk’ 
aiitekintésére ’s felfoghatására. — De honnan is vol
na méltóbb kezdeni, mint ezen 3 egyesült megyén, 
mcllyeknek örökös főispánsága a’ nádori méltóság
gal van összekötve ’s hol egykoron (a’ llákos me
zőn) országgyűlések tartattak ? — És ha visszaemlé
kezünk Corvin Mátyás dicső királyunk’ idejére, nem 
Hildáról e mint országunk’ fő és anyavárosáról araszta 
ő fényt egész Európára? — Végre áltláttam azt is, 
hogy közvetlen használok itt mingvárt a* megyében 
keblezett közönségeknek , faluknak ’s várasoknak , 
mell veknek mint észrevettem, szükségök van illy,  
az egész vármegyét szemük’ elibe terjesztő földraj
zolatra. — Ezen okoknál fogva tehát próbát tevék 
eiőszer is ezen ns vingye’ földképének kimetszetésé- 
vel, 1.) fél ívnyi papirosra nyomva, hogy a’ megye
beli helységek’ hasznára fordittatnék, és hogy min
den helység könnyen mégis szerezhesse, sőt meg se 
érezze , a’ vingyei földképet repertóriumával együtt 
1 fra v. ez. határozóm. 2.) zsebkönyv-formában 12ed 
rétben, csinos kötéssel, mivel a’ többi vármegye is 
hasonló mérték szerint lévén már kidolgozva, mind 
12ed-rét formában jelenendnek-meg. — Hála-érzés
sel kell itt említenem e’ díszes, hármas megye’ nagy
érdemű tt. főszolgabirájit, kik terhes tiszti köteles
ségeik mellett is a’ tudományokat és szép művésze
teket ilt hazánk’ kebelében ’s országunk’ középpont
ján éleszteni készek lévén, — iparkodásomat hatha
tósan ’s példásan mind az 5 — úgymint pilisi, vá- 
czi, pesti, kecskeméti és solti-járásban előmozdí
tották ’s képessé tevék magát a’ vármegyét a’ nél
kül , hogy az ország’ több megyéihez jelentésűn’ ter
jeszteném, czélom’ kivitelére. — így mutattak ösz
tönt , igy példát a’ több megyebeli tt. tisztviselőknek 
is. hogy csak úgy fejtheti-ki magát a’ nemzet, úgy 
léphet előre, úgy haladhat ’s emelkedhetik, ha 
azok, — kiknek tehetségükben ’s hatalmukban áll 
a' gyöngéket segíteni, a* tudatlanokat oktatni ’s el
méjüket világosítói, — nem rejtik hón alá kezeiket, 
a* köz üggyel mitsem gondolva. F érh e ti

AZ OROSZLÁN, SZAMÁR, J.Ó ÉS AKEN IR .
(Mese.)

Egy szamár’s egy ló megtudván, hogy A k e n  
ur az ő állatseregletével Pestre érkezett, hémentek 
ők is a’ deszka-hajlékba; ’s mivel nagyon féltek, a’

vad állatokat negyedik helyről nézték. Figyelműket 
főkép a’ kalitkába zárt oroszlán vonó magára. Mi
után Aken ur a’ vadak’ királyának szelídségét mu
tatta volna, a’ szamár az oroszlánt gúnyolni kezdé. 
— Az oroszlán erre behunyván szemeit, szunnya
dásnak indult. A’ természet’ csiifja az oroszlánnak ezen 
csöndességét gyengeségnek tulajdonítván, köpni me
részlett képébe. Ekkor az oroszlán komolyan tekint
vén a’ csacsira, más oldalra fordul: — ’s ime a’ csa
csi azt vélvén, hogy az oroszlán, vas kalitkáját széjjel 
bontani, ’s őt clszaggatni akarja, esedezni kezd ’s 
az emberre, t. i. Aken urra igyekszik tolni a’ hibát, 
mondván, hogy miután az erdők’ iszonyú felségét 
kalitkába zárta , őt gunyolásra szólította-fel. Ekkor 
Aken ur mosolyogván: „Hallgass, — úgymond — 
gyáva teremtés! ki választott prókátornak? — Te 
pajtásiddal vinni fogod az oroszlánt, hogy azt tudni 
’s látnivágyó embereknek p é n z é r t  mutathassam: 
’s így mindketten hasznomra fogtok szolgálni.“ —

W.
B U D A I  C S E P P E K .

Ki a’ divatkórság ellen valamelly hathatós szert 
födöz-fel, egyenlő jutalmat nyer azzal, ki a’ viz-un- 
dor’ gyökeres orvoslását fölleli.

A’ bunda egyetlen ’s változhatlan ruházat a’ med
vék, nyulak, rókák, macskák 's birkáknál, és inég 
is a’ kegyetlen emberkéz irgalom nélkül fosztja-meg 
őket ruhájoktól, hogy azokkal hasonló állatokat fö- 
dözzen az emberi nemből. Gyakran megesik , hogy 
báránybunda alatt farkas lappang, ’s a’ legvastagabb 
bunda hideg szívet takar, és sok prémes kalpag ve
lőt len koponyán díszéig. Ignáet.

M A G Y A R N A K .
Sokáig válogatott két gulyás, kötélvásárláskor ; 

mindegyikben vala kifogásuk. Az utolsó kötélverő
nél megfogtak egy erős kötelet, egész örömmel 
mondván: „No bátya! ez jó erős — már e z  n e
k ü n k  v a 1 ó.“

„Mindig kártyázni, billiárdozni — azt gondolod, 
van pénz?“ — így pirongatá az öreg atya kedves 
urfiját. — „O édes atyám! jól tudtam én, hogy 
nincs pénz ; nem is költöttem , hanem csak adóssá
got csináltam“ viszonzá az urfi. Szni/tuiúry.

R E J T E T T S Z Ó .
Fejét ejted, ha kedvesed’

Elragadta a’ halál;
De mondd vele kisded mellét :

’S benne tudós kéjt talál.
Két lábára térhetsz — búdat 

’S unalmadat űzni szét.
Az egész — saját javára

Veszi ’s adja más miivét.
L.  Károly E.

A’ 24dik számbeli rejtettszó: R é t e s .

Szerkeszti H e 1 m e c z y. —- Nyomtatja L ä n d e r e r .

K m
m tp s iH r a a
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A’ C S Ö R G E T E G H f, EZ.

Rózsa-partok’ hív ölében 
Itt merengő csörgeteg,

Mellynek elhaló morajján
Szendéről a’ rengeteg •—•

Ah! ne csörgj-el olly sebesen ,
Várj, e’ szív is hogy mehessen.

Hajh! ha könnyeim vized’
Csapkodó zaján viszed.

Túl ez Ég’ szelíd űrébe
Felkonyúló bérez’ ködén,

Egy mosolygó szép vidékre 
Ah ! epedve vágyom én.

Nyiss előttem égi pályát;
Vedd-el a’ vadon’ homályát —

5S légy ntamban hű vezér,
Míg a’ sajka partot ér.

Vár a’ lányka’ gyönge karja ,
Majd ölébe dőlök ott;

‘S felderíílök, hogyha tőle
Hallok egy hű szózatot —•

Ujulást hoz ott a’ kellő 
Lombokon csapongó szellő;

’S bájvirágok’ tengerét 
Nyitja ott a’ tarka rét.

Hajh ! de bár nyögelve terjed 
Bús fohászom habjain,

Szárnyra kelve zúg előttem
’S meg nem hatja azt a’ kín.

Könnyeimtől megdagadva,
Sóhajtásimon haladva —

Vég búcsúként hagyja itt 
Reszketeg morajjait.

Mért sóhajtasz árva lélek!
Mért sóhajtasz untalan ?

Szűnj borongni, bús fohászod’
Hasztalan, mind hasztalan!

Túl a’ messzi csillag-pályán,
Túl a’ porvilág’ homályán

Látliatod-meg csak hived’ —
Majd ha nem yer már szived!

Vihary JLYelb.

NŐNEM’ NEVELÉSÉT TÁRGYAZÓ ÉRTEKEZÉS.

A’ helyzetnek ’s alkalomnak az emberi tehet
segek’ kifejlesire, de általában az egész emberi létre 
i* nagy befolyása van. Tapasztalásból tudjuk: men
nyi ’s minő akadályokon kell annak győzni, ki por- 1 
bul emelkedik-föl, e's kiművelt lelki tehetségivei a’ 
hazának ’s közjónak szolgálni kiván.

Ha a’ napkeleten élő , asszonyok’ állapotját a’

többi — főkép keresztyén asszonyok’ helyzetével 
hasonlitjuk-össze: meg fogunk győződni, hogy ama
zok’ sorsa szerencsétlen. Ha pedig a’ dolgot vizsgál
juk ’s okát kérdezzük: tehát az nem egyéb, hanem 
hogy ott a’ szépnem — csak a’ testi inger ’s gyönyör
ködés’ tárgya. Olly tárgy, melly csupán gyönyör
ködésül szolgál, mihelyt nem gyönyörködtet, azon
nal elveszti becsét; sőt ha a’ bájos csalódás meg
szűnt, vagy ha olly gerjedelmeket, minőket tőle 
vártunk, szülni nem képes, utálatossá válik. — In
nen következtethetni és magyarázhatni-meg: miért 
fordítja az ottani szépnem minden figyelmét külsejé
re; miért gondoskodik leginkább testi szépségéről; 
miért tölti legnagyobb részét életének olly mestersé
ges szerek’ vadászatában ’s azoknak tulajdon testén 
használásában, mellyek a’ természet’ fösvénységét ’s 
az életkort pótolgatják. — Innen származik a’ ne- 
mesb lelki tehetségek’ kimüvelésiben a’ hátramara
dás , ’s csak ollyanok’ ápolgatása, mellyek tündök- 
Ienek ’s testi gyönyört gerjesztenek; innen végre a’ 
valódi emberi érdemről a’ vastag tudatlanság ’s elfe- 
lejtkezés; a’ jó erkölcs’, társalkodás, okosság ’s jó 
zan ész’ »törvényinek és saját személyének megveté
se , az erkölcsiség’ romlása; a’ bűn, böcstelenség ’s 
a’ belső nyugalom’ vesztesége. Illy helyezető asz- 
szonyok — sőt férfiak-is — ha az élet’ bájos ta
vasz-éveit túl haladták; ha megszűntek testi gyö
nyörködtetés’ tárgyai lenni, éltök’ maradék napjait 
hervadt, beteges testtel ’s nyavalyás lélekkel, utá
latos irigységtől vezéreltetve, társaságok’ ostora gya
nánt, töltik.

Ha pedig az asszonyoknál nem a’ múlandó szép
séget, hanem a’ kiművelt lelki tehetségeket tekint
jük ; ha okos emberekhez illőleg , házi ’s társalko- 
dási helyzetükben érdemeiket elismérjük; ha üres 
bálványozás helyett szerényen tiszteljük ’s tisztán 
szeretjük őket: akkor az asszonyok, elösmervén tu
lajdon beesőket, az erényt önként választják majd 
őrangyalul, és minden iparkodásukat oda fordítják, hogy 
szép, erényes élet által szeretetet ’s tiszteletet aras
sanak ’s hogy azt mégis őrizhessék. — Nálunk, 
hol a’ nőnem iránt tisztelettel viseltetünk, mind a’ 
két rész nyer; mert igazán ők a’ társas élet’ eleve- 
nítői ’s ékesítői. — Toltak ugyan már a’ régi mü
veit nemzeteknél is az asszonyok nagy tiszteletben — 
nemzeteknél mondom, mellyek a’ nőnem’ erényeit 
becsülték: de a’ nőnem’ legszerencsésb helyzetének
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kútfeje a' keresztyen vallás. Nálunk szent tárgy az 
asszony, ki előtt minden illetlen szónak ajakról- 
lebbenése ve'tek. Én részemről az asszonyok’ jelenlé
tében a’ szerény viselet-módot, a’ legszebb ’s leg
nagyobb hódulásnak tartom, mellyet a’ nőnem iránt 
bizonyíthatni.

Hogyha a’ müveit nemzeteknél ’s különösen a’ 
keresztyéneknél, a’ nőnem’ érdemeit fontolóra vesz- 
szük, úgy találjuk, hogy ő

1. A z e g é s z  e m b e r i s é g ’ s z ü l é j e .  Ha 
figyelmünkre méltónak találjuk, hogy az emberi nem
zet szünet nélkül születés által áll fenn; ha minden 
ember, ki akármelly nemzetnél érdeme ’s erénye 
által tfíndöklik, ha mindazok, kik korunkat értel
mük ’s lángszellemök által diszesitik ’s erényikkel 
boldogítják , munkálkodásikkal javítják , asszonyok
tól születtek : úgy nemcsak nem érdem nélküli, ha
nem fönséges a’ nőnemnek, Mindenhatónktul nyert 
hivatása; t. i. hogy ő legyen minden szabad, okos és 
halhatlan teremtvénynek anyja. — E’ hivatás’ érdeme 
még tiindöklőbb, ha tekintjük, hogy a’ szülöttek’ 
egészsége és szerencsés kifejlődése nagyobb részint 
az anyáktól függ. — Ok viselik szívok alatt magza- 
tikat, ők táplálják tulajdon vérrel, ők nyújtanak a’ 
csecsemőnek verőkből készült eledelt inellökkel. Ok, 
úgy szólván, az élő gyümölcsfák. — Azt pedig tud
juk , hogy csak jó fa hozhat jó gyümölcsöt. Ezeket 
megismervén, nem kételkedhetünk , hogy az anyák’ 
befolyása a’ magzatokra, még pedig azok’ egész éle
tére igen nagy. Vizsgáljuk-meg a’ nemzetségek’ tör
téneteit, olvassuk a’ nemzetek’ históriáját, és meg
fogunk győződni, hogy valamint egy részről sohasem 
gyengül-el egészen valahol, valaha , csak egy famí
lia is vagy nemzet, mielőtt a* szépnem erejét 's 
egészségét erkölcstelenség, mértékletlenség, bo
lond szokások , rontó mulatságok és gyengítő indu
latok által el nem vesztette: úgy más részrül soha
sem emelkedett szilárd férfiúi erőre ’s vitézségre va- 
lamelly nemzet, ha a’ szépnemben a’ szüzesség’, ár
tatlanság, mértékletesség’ ’s hűség’ jnemes vonalmi 
néni mutatkoztak. A’ nőnem

2. M a g z a t i n k ’ , k ö v e t k e z ő l e g  a’ v i 
lá g ’ j ö v e n d ő  p o l g á r i n a k  n e v e l ő j e .  Majd 
nem minden nagy ember közértelmü vallomása az, 
hogy erényeiket, mellyekkel kortársaik felett kitűntek, 
nagyobb részint anyjoknak köszönhetik. — Ámbár 
nem minden anya nevel nagylelkű ’s tehetségű em
bert, de még is áltáljában övé a’ maradék’ első neve
lése. Ok ápolgatják tulajdon életerejük’ feláldoztá- 
val a’ csecsemő’ gyenge életét. A’ szoptató anya még 
a" legdiihösb ellenség előtt is szent tárgy, melly tu
lajdon eredetiségére emlékeztetvén azt, vadul felhábo

rodott szívét könyörre ’s tiszteletre indítja. Anyák 
azok , kik gyermekeiket járni és szólani tanítják. Ez 
okból nyelvünket, más müveit nemzetek szerint, nem
honi hanem anyanyelvnek szeretném nevezni. __

A’ férfi, az atya, hivatalbeli dolgaival foglala
toskodik: az anya gyermekeit ápolgatja ’s neveli. 
O , mindig körülöttük lévén, első , ki nevendék 
gyermekink’ hajlandóságit, lelki ’s testi tehetségit, 
’s rósz vagy jó tulajdonit észre veszi; ő az, kinek 
hatalmában all, a’ roszat mihelyt foganszik elnyomni, 
kiirtani, a’ jót támogatni, gyarapítni. — Az anya’ 
szájából hallja a’ gyermek a’ legelső tanitást, igaz
ságot, a’ legelső balvéleményt is. — Ő oltja-be a’ 
gyermeknek gyengéd, fogékony szivébe az igazság ’s 
igaztalanság’ elveit. Az ő szava ’s példája által ve
zéreltetnek az uj világ’ polgári a’ tisztaság, rendtar
tás, udvariság, szemérmetesség, tisztelet’s erényhez. 
Ó tanítja gyermekeit, hogy a’ törvény’ parancsoló 
’s tiltó szavának hódoljanak, az embert szeressék ’s 
tiszteljék az erény’ szentségét. Yizsgáljuk-meg a’ 
dolgot, ha meg akarunk győződni, ’s látni fogjuk, 
hogy a’ jól nevelt gyermekek, midőn atyjok’ paran- 
csit fiúi félelemmel teljesítik, a’ nemes anya’ sza
vának szeretettel ’s bizodalommal engedelmesked
nek. — Ezen anyai hivatás’ érdemei bár csöndes rej- 
tekben szereztetnek, az isteni gondviselés és józan 
ész előtt becsesek ’s egy részről az ígért boldogság
ra, más részről a’ legszebb polgári koronára méltók. 
E’ hivatás’ bételjesítésére pedig nem kívántatik vala- 
melly mély tudomány, nem kívántatik férfi-erő, — 
csak akarat, müveit ész, tiszta szív ’s példás élet. 
Olly férfiak, kik az asszonyoknak itt érintett érde
meit el nem ismérik, vad szivet hozdoznak keblük
ben ; egy szivet, melly szeretetre , hűségre, hálára 
nem fogékony; — és olly asszonyok, kik bűnös 
testi gyönyörben szült gyermekeiket, bérlett embe
rekre bízzák, magok pedig a’ mulatságokat vadász
szák ’s a’ mellett rósz példát adnak: — olly asszo
nyok indulat’ rabjai, kikre a’ keresztyén név csak 
gúnyképen illik. Sxuhány Márton.

(Vege következik.)

A’ V E N D É G S É G .
(„Mazeppa“ czímü orosz románból. — Folytatás.)

A’ vár-udvarban egyszerre puskalövések történ
nek , a’ kozákok székeikről talpra szöknek, az ezüst 
kancsókat és serlegeket asztalra ’s földre vetik ’s a’ 
falhoz támasztott fegyverek után kapkodnak. Paljei 
csöndesen maradt helyében ’s mindnyájan nyugtala
nul tekintének reá. „Lóra, gyermekim! — szóla hi
deg vérrel — te pedig Moskalenko, velem itt ma
radsz/4 — A’ kozákok nyakrafőre rohantak a’ te
remből kifelé ’s most Paljei felszóla: „Ha a’ lengyel
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sereg oily gyorsan tére-vissza , ügy bizonyos, hogy 
Ivantschuk nem volt szerencsés. Magunkat itt védel
mezni akarni hasztalan dolog. Te Moskalenko pró
báld szerencsédet ’s törj keresztül az ellenségen; 
én itt maradok ’s a’ lengyelekkel, — asszonnyal ’s 
gyermekkel együtt — légbe rugtatom magam’ ; így 
mindnyájan közös halállal vesziink-ki. Ok Paljeit ne 
lássák, mint élő foglyot, kezeik közt ’s ősz hajszá- 
lival ne űzzenek csúfot! Most menj !“ —

Moskalenko itt Paljei’ nyakába borult. „Atyám, 
jóltevőm í hallgassd-meg tanácsom’ ’s hagyj-fel e* 
szörnyű szándékkal, mellyet csak kétségbeesés su
galltat ! Mi keresztülrontunk az ellenség’ csapatján, 
az éj sötét ’s fegyveres erőnket az ellenség nem is
méri. Mi vitézül vagdalkozunk-meg velők ’s ők majd 
nem mernek bennünket űzőbe venni. Meglássd, mi 
rajtok keresztül rontunk; ’s ha csakugyan halni kell, 
legjobb, ha mindnyájan künn a’ nyílt csata-síkon ha
lunk meg.44 — „Egy szót s e ! — viszonza Paljei. — 
ügy legyen mint mondottam; a’ minek történni kell, 
azt én eleve megfontolám. Én a’ sötétben ’s közös 
zavarban könnyen körmeik közé juthatnék; ennek 
nem szabad megtörténni! Isten veled , gyerkőcz ! Ha 
a’ szerencse néked kedvez, és nőmet, gyermekimet 
viszont megláthatod, mondjad nekik, hogy mindnyá
jokra áldásomat küldöm ’s vidd nekik ez atyai csó
kot!44 Itt Paljei csókját tiizé Moskalenko’ homloká
ra. „Minden pénzem’, aranyom ’s ezüstöm’ osszá- 
tok-el három egyenlő részre: egyik része nőm ’s 
gyermekimé, a’ mi pedig megmarad, azt osszátok-el 
egymás közt. Oh, be sajnálom, hogy az én Ogne- 
wikem nincs oldalam mellett! . . .  Fiaim! ti főn nem 
állhattok nélkülem. Menjetek a’ szaporogokhoz által 
Kosta Gordenkóhoz ’s szolgáljatok "ő alatta, de Ma- 
zeppához egy se menjen.. .  Ez végakaratom ; most tá
vozzál! — „Atyám! pan hetman!“ kiálta Moskalenko. 
— „Szót se tovább! Menj, minden pillanat arany!“ 
Moskalenko könnyes szemekkel siete-ki a’ terem
ből. —

Paljei a’ gyertyát az asztalról élvévé, mcggyuj- 
tá pipáját ’s azon terembe lépett, hol a’ lebilincselt 
lengyelek a’ lőporos hordó körül feküvének. Tőré
vel itt kifeszíté a’ lőporos hordónak egyik dongáját 
s az égő gyertyát melléje állítá. „No’s uraim, len

gyelek! — szóla Paljei, — én azt hivém, hogy 
holnap függnötök kelljen, — de most tánczolni fog
tok velem; épen várom a’ musikát.44 A’ kozákok 
bévezeték most pan Dulskit, egyszersmind egy nya
láb irományt hozónak magokkal. — „Vessétek ez 
irományokat ama’ szögbe, — monda Paljei — a’ 
vár’ urát pedig kössétek ide a’ hordóhoz barátjai mel
lé. En nem vagyok oka, pan Dulski — szóla Paljei

— hogy szavamat meg nem tarthatom, te egyezé- 
sänket tudod. Gyermekim! lássatok lovaitok után !44
— A’ kozákok, kik előtt e’ szavak’ értelme homá
lyos volt, kiindultak a’ teremből. Paljei itt a’ lőpo
ros hordóra ü lt, a’ gyertyát a’ földre tevé-le mel
léje ’s pipájából folyvást eregetvén a’ bodor füstöt, 
majd megvetőleg, majd ismét gunyolólag tekinte a’ 
szerencsétlenekre, kik lélekben már borzasztó ha
lálra készültének. Ok is hallók a’ lövéseket, haliák 
Paljei’ szándékát ’s tudták, hogy Paljei ember, ki 
szavát tartja. Néhány közülök fenhangon imádkozék, 
mások ismét bűneiket gyónók egymásnak.

De a’ puska-lövések elhallgattak, ’s egy óra
negyed múlva minden ismét lecsöndesült. A’ közös 
mély nyugalmat nem szakasztá se kiáltás, se fegy
verzörgés, se lótombolás félbe. Paljei meg nem fog
hatta , mit jelentsen ez ’s feszült figyelemmel hall- 
gatódzott. Rögtön hangos zaj ’s több szózat hallat
szék alant a’ hágcsón. Paljei kezébe vévé az égő 
gyertyát ’s szemeit az ajtóra függesztvén monda: 
„Vége mindennek!44 ’s nyugtalanul váró az ellenség
nek a’ terembe léptét, el lévén tökélve ugyanazon 
pillanatban a’ lőport meggyujtani. Az imádságok meg
szűntek , ’s a’ szerencsétlenek várók, hogy most 
most fognak légbe repülni. — „Hol van ő ? hol az 
atyám?44 — hangozék alant a’ hágcsón.

Paljei’ szive fenhangon dobogott. Ez egy szózat 
volt, mellyet ő ismért és szeretett. — „Atyám, hol 
vagy?44 hangozék viszont a’ szomszéd teremben. —

„Itt !44 kiálta Paljei a’ hordárul felszökvén, a’ 
gyertyát asztalra teszi ’s az ajtóhoz siet ’s ím nya
kába borul — Ognewik. „Te vagy, az én Bogdánom, 
az én kedves fiam !44 kiálta Paljei mély sóhajjal de 
könnyülten, mintha ónteher gördült volna melléről. 
„Ülj ide ’s beszéld-el mint menekedtél a’ sátán’ kör
mei közül ?44 E’ közben megpillantó Ognevvik a’ sze
rencsétlen lekötözött lengyeleket, kik csaknem élet- 
jel nélkül feküvének a’ lőporos hordó körül. O Pal
jeit itt kezénél fogó ’s a’ mellékterembe vezette.

(Vége következik) M. J.

T A K Á C S - V A D Á S Z .

A’ milly tüzes étvággyal nyeldezé a’ szomszéd 
faluban H*** Ferencz takács az általa még sohasem 
ízelt nyúlsültet,: szintolly heves szenvedéllyel tökélé- 
el magában, hogy mesterségét szögre akasztja ’s azt 
nitnródi kéjjel cseréli-fel. Hijába tevenek nője és 
józanabb szomszédai nyomos ellenvetéseket; ő a’ ko- 
nokfejii ember, ostoba terve mellett állhatatos ma
radt. Valami csak szükséges egy rendes tanult va
dásznak, azt Ferencz mester — kutyán kívül — 
mind beszerzé; azonban, mivel a’ dologhoz nem ér-
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tett, mindenben megcsalák ; a’ mit bevásárlóit: puska, 
lőpor, sörét ’s a’ t ., az mind rósz volt, ’s meg is 
kettős áron fizető. A’ drága időt, mellyben ő mint 
férj ’s atya kenyerét vala keresendő — haszontala
nul bitangolván-el, fáradtan jött haza minden estve 
családjához; ’s jámbor nője bár mint esdeklett a’ 
szenvedélyes nimród-finak — ő nem tágított. Mindig 
vad nélkül tért-vissza az erdők ’s földekről, s örök
ké volt valami mentsége ; majd az volt baja, hogy 
kutyája nincs; majd ismét, hogy a’ nyulak sebesen 
futnak , — hogy a’ kacsák széllel versenyt repülnek 
— majd puskáját átkozá a’ sok csütörtökért. Lesre 
(Anstände) is kijárt minden estszürkületkor; de Fá
bián és Sebestyén (vadászok’ őrszentei) itt se jutta- 
ták óhajtott prédára. Már a1 munkátlan életmódot 
’s folyvásti mezőn-barangolást szükség kezdé követ
n i; háznépe kenyérért rimánykodék; de Ferencz 
mesternek ezt nem volt kedve érteni — ’s nem tá
gított. Végre a’ faluban egyik földes urnák agarait 
kenyerezé magához , ’s most kutya kísérettel mene 
vadászni. Ezek csakhamar bele szorítának egy nyu- 
lat a’ rókalyukba, mellynek torkolatját gyimgyom- 
mal betömvén, széllel versenyt futva iramlék haza 
’s már a’ faluvégen stentori őrjöngéssel noszíta kit- 
kit ásóra, kapára, lapátra ! Mintegy húsz , harniincz 
ácsorgó gyerek kalauzoló Ferencz mestert. Napnyu- 
gotkor lett csak vége az óriási munkának ’s hangos 
tapsok közt körömbe került a’ rég óhajtott vad ; 
mellynek lábait egy gyermek, nyakáról lekapott se
lyemkendővel megnyügözvén , kurta pipáját zápfogra 
kapva, a’ visitó gyerekcsorda’ zsinatolása közben 
puskájára akasztva, vállon czipelé haza felé. De oh 
álnok szerencse ! a’ syreni visításhoz szokatlan fürge 
vad viczkándozni, rúgni kezd ’s a’ puskacsőrül földre 
csöppen; hol mitsem késvén, míg a’ diadalmasnak 
eszébe ötlött volna, azt megkapni: már prédája egy 
pillanat alatt cserenbokron túl volt, — ’s Ferencz 
mesternek csak farkával integetett, hogy merre tart
son utána. — Mint kit villám lesújt, rogyott Fe
rencz mester földre , honnét néhány perez múlva fel- 
ocsódván, búfelejtésre a’ Tóbi zsidóhoz tére-bé, hol 
a’ gond-széllyesztő csöppeket addig szürcsölgeté, 
míg a’ fija’ nyakkendőjéért pattogó asszony is ott 
terem; ’s dühösen zaklatja, hogy vagy adja-elő a’ 
kendőt, vagy — árát fizesse-meg. A’ szája-koppant 
orlövészt most elhagyja a’ béketiirés, szitok, mocsok, 
átok ’s huritásra fakad ’s a’ kárkövetelőt méltatlan 
gyalázással illeti. Az asszony — Ferencz’ feleségével 
összeértőleg — az elöljárókhoz panaszra megy ’s im- 
így Tamás nemcsak a’ nyakkendő’ árát, hanem a’

böcstelenités’ diját is tetemesen fizette. Puskáját el
vették ; és hogy ezentúl minden kedve elmenjen a’ 
vadászathoz, feszes gatyája mogyoró-olajjal is jól 
meg-kenetett. Most Ferencz mester lekapván a’ szeg
ről mesterségét, maiglan emberül folytatja azt; ’s ha 
valaki tréfából elégördíti vadász-kalandját, deákul 
felel: N e s u t o r  ul t ra  c r e p i d a m !  —

Létuy László ('songén.

B Ö J T I  A N E K D O T A .
Vacsorára marasztván A* asszonyság, egyik 

barátnéját, szobaleányának fülébe súg, hogy a’ 
konyhán böjti eledelek iránt rendeléseket tegyen. 
Azonban a’ rántott leves lúdzsirral van készítve, a’ 
tészta sonkás-koczka, ’s a’ háziasszony sajnálja, hogy 
vendége nem ehetik; de biztatja , hogy számára is 
tüstént jövend étek. ’S im most még vesét hoznak 
becsinálva, de csak egy tálban, ’s a’ háziasszony: 
„hát nem hagytam-é meg — így mordul mérgesen 
szobaleányára — hogyha mást nem lehet, legalább a’ 
vesének felét böjtiesen készítse a’ szakácsnő?“ Kö
zös lett a’ nevetés, melly egyedül levőn a’ vacsoránál 
böjti — a’ szegény éhes vendég csak ezt izelheté !

M A G Y A R R Á  K.
Lotteriára tevén egy varga, nagy reménnyel 

vivő haza ezéduláját ’s hogy az mindig szeme előtt 
legyen, az ajtóra tapasztó csirizzel. Húzás után hí
rül viszik neki számainak kijöttét ’s örömében vinni 
akarja ezéduláját, de a’ csiriz olly erősen tartó, hogy 
repesztés nélkül le nem vehette; azért hátára vevő 
az ajtót ’s vígan ballagott a’ nyereségért.

Egy dús gazdag annyira elszegényült, hogy 
végre alamizsna-kéregetésre szorult; mellyet midőn 
egyedül csak a’ kávéház- és vendégfogadókban gya
korolna, kérdezteték: miért nem kéregét másoknál 
is? „Nem akarok — úgymond — alkalmatlan len
ni; én csak kamataimat szedem-be azoktól, kiknél 
tőkepénzeim hevernek.“ Fuiztay Márton.

Egy fukar ur izzadtan vive hátán két véka bú
zát a’ malomba. Szerencsétlenségre egy ismerős úri 
társaságra botlik. — «Ej, ej, uram bátyám! hisz jó 
lovai vannak —“ így szólítá-meg öccse. — „Hiszen 
csak gondolkozik ez ember — viszonza a’ fukar — 
ez is o e c o n o m i a.“ — „Az ám, még pedig — fel- 
sohajta öccse — r u r a l is .“ Szaihmáry.

R E J T E T T S Z Ó .
Rengeteg erdőknek vagyok én szüleménye — ’s ki h»Bné ? 

Általam állnak-fel városok és paloták.
Vedd-el ezer fejemet ’s cherubok’ seregébe emel-föl 

Földi bilincsekből isteni szellem-erőm.
Hangozz visszafelé ’s röviden hív tükre leendek

Lelkednek — de vigyázz ; jaj ha aczélra kerül.
P.

A’ 25dik számbeli rejtettszó : K ö n y v á r o s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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NŐNEM’ NEVELÉSÉT TÁRGYAZÓ ÉRTEKEZÉS.
(Vege)

A’ n ő n e m  3.) a’ há z i  s z e r e n c s e  es  
g a z d a s á g ’ e ' p í t ő j e  ’s f e n t a r t ó j a .  — Es 
pedig már azon oknál fogva-is, mivel a’ szüzeket 
nem a’ férfiak, hanem magok az asszonyok nevelik. 
— De ki-is volna alkalmatosb arra, hogy háziasz- 
szonyt vagy anyát neveljen, mint az, ki az illy hi
vatalt tapasztalásból ösmeri? Anyáknak kell lenni 
azoknak , kiktől a’ ferfinem ’s a’ polgári társaság 
olly szüzeket várhat, kik mint hitvesek a' házi sze
rencsét megalapítni ’s ápolgatni tudják. Ámbár a’ 
ház a’ férfitól függ , tagadhatlan még-is , hogy a’ há
ziasszony , ha híven teljesíti kötelességit, a’ sze
rencsés háziállapot’ talpköve. O az, ki ártatlan kel- 
lemivel ’s hűségével őt magához ’s házához vonja; 
ő az, ki ama’ szép ’s illő iránti érzéssel, mellyel 
t. i. a’ szépnemet teremtője megajándékozá, igaz
hoz a’ kellemest, hasznoshoz az enyelgőt csatolja 
’s ez által házának olly bájoló léteit szerez, hogy 
a’ férj kedvesinek körében legboldogabbnak érzi 
magát. O az , ki férjével ’s háznépével való társal- 
kodásban, természeti ártatlansága, jósága ’s kö- 
nyörre hajló szive által a’ férfi’ kegytelen ’s zordon 
charakterét enyhi'ti ’s im így a’ jó erkölcsöt, a’ mű
velődést előmozdítja. Ez által érdeme nemcsak há
zára, de az egész emberi társaságra-is kiterjed: mert 
az egész emberiség polgári társaságokból, ezek pe
dig egyes famíliákból állnak. — Mennél jobbak te
hát ’s szerencsésbek ezek, annál jobb ’s szerencsésb 
az e g é s z ;  nem szűkölködik ott a’ haza jó hazafi
ban, néma’ vallás példás-életii keresztyén hívekben: 
mert ezek leginkább a’ békcszerető, erényes házi 
társaságokban növekesznek.

Az asszonyi erényeknek a’ házi ’s közéletre be
folyását , maga a’ tapasztalás-is bizonyítja. — Olly 
nemzetek, kiknél a’ szépnem a’ férfiaknak csupán 
testi gyönyörül szolgál, a’ tisztább erkölcsiséghez 's 
müveit emberi léthez föl nem emelkedhetnek. Ámde 
a* keresztyén háziasszony’ kezeiből férjére, gyerme
kire , házára ’s egész háznépére áldás és béke ömlik.

Az asszonyok 4.) a’ v a 11 á s’ é s i s t e n i  f é 
l e l e m ’ l e g j o b b  ’s l e g s z e r e n c s é s b  ápol -  
g ^ t ó j i .  A’ história többnyire csak azt tartja mél
tónak a’ megjegyzésre, mi a’ fő üggyel van össze
köttetésben, elhallgatván a’ nemzetek’ csöndes kebe

lében szerzett érdemeket. De mind a’ mellett is an
nak , hogy az asszonyok a’ keresztyén vallás’ elter
jedését elősegítették, nyomát találjuk az évkönyvek
ben. Maga a’ szent írás említi munkás hívei közt: 
Máriát, Márthát, Magdolnát, Salomét, Tábitát 
(apóst, cselek. 8.) korinthi Priskát, római Corneliát 
’s a’ t. A’ későbbi asszonyi nemből a’ keresztyén 
vallás’ áldott emlékezetű munkás hívei ezek: go- 
thoknál Irgunde, frankoknál Klotilde, britteknél 
Bertha, markomannoknál Fridegildis (396. Fridegild 
leánya, Chunimund király’ felesége) cseheknél Lud
milla , lengyeleknél Dobrawka , moszkáknál Olga, 
görögöknél Anna (Carica Basilios görög császár’ 
testvére, moszka Wladimir felesége), hazánkban Sa
rolta , nálunk első híve ’s ápolgatója a’ keresztyén 
vallásnak, mellyet későbben fia szent István olly 
virágzó állapotba hozott és Adleta (Adelheid, len
gyel herczeg Metsislav’ leánya, Gejza’ második fe
lesége). Ámbár a’ keresztyén vallás’ külső kiterje
désire nézve nem minden asszonynak érdemei olly 
tündöklők, de a’ vallás’, úgy szólván, belső ápolga- 
tását tőlük megtagadni lehetetlen. — A’ férfi, az ő 
tudományát, hivatalát, egész életét, a’ földet, az 
egész világot, az Istent viseli fejében: a’ szűz, az 
asszony, Istenét, reményét, vigasztalását, kedve
seit; egy szóval, mindenét szivében rejti. Hol a’ 
mindenütt okoskodó férfi vizsgál ’s kétkedik , ott 
a’ gyöngéd asszony hisz és reményi. — Tekintsíik- 
meg egy keresztyén asszony’ házát, ha meg győződ
ni akarunk, hogy az valóban Isten’ temploma. () 
tudja, reggel vagy estve, szerencsében vagy sze
rencsétlenségben , munka’ kezdetén vagy végén, 
szóval: minden időben, minden körülményben, ked
vesei’ és háznépe’ figyelmét Istenre fordítani.

Ezekből érthetjük: milly esztelen ’s a’ magza
tokra nézve milly ártalmas azon engedékeny szülék’ 
nevelés-módja, kik leányikat olly kénnyel, mint ker
tész a’ meleg-ágy’ növényeit gegyelgetik, mellyek. 
mihelyt legkisebb szél ér hozzájok , hervadnak; kik 
leányaik’ nevelését sokszor erkölcstelen életű , ide
gen országokból jöttment gouvernanteokra bízzák, 
’s anyanyelv helyett idegennyelv-csevegésre , táncz- 
ra, guitáron vagy klaviron-játszásra , kofákból ének
lésre , az úgy nevezett szép munkákra , fényes tár- 
salkodási viseletre ’s holmi haszontalan sőt veszedel
mes’ román-olvasásra tanítatják. Azután az így ne
velt, ’s legújabb szövetekbe öltöztetett kecs-árus
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bábot vásárokra, fürdőkbe, bálokba vezetik, kö
rüttök mindenkor árverő kalapáccsal lépdelnek ’s a’ 
többet ígérőket ’s hízelkedő imádókat lesik. — Az 
illy mindkét részről megcsalatkozott házasoknak, ha 
még ekkorsem ébrednek-föl, ’s nincs annyi erejük 
’s akaratjok, hogy az okos emberhez illő életmódot 
megosmerjék ’s kövessék, az illy házasoknak mon
dom sorsa az, hogy az összeköttetéskor reájok mon
dott áldás’ daczára is, vagy egyik a’ másikat kerüli, 
testi gyönyörűséget vadász, ’s mindegyik kény sze
rint éli világát, vagy viszonyos megszomoritásban 
’s nyomorban, mellyet szántszándékkal nevelnek, 
lelvén kedvöket, a’ házas élet’ jármában sirig atko- 
san nyögnek.

Tagadhatlan, hogy az ember a’ bevett szoká
soknak ’s embertársa' tetteinek irgalmatlan megbi- 
rálására igen hajlandó. De könnyebb-is redőkbe gyűj
tött arcczal komoly bölcset játszani ’s exclamatiók- 
nál fogva rostálni ’s gyalá/.ni valamit, mint úgy 
vagy jobban megtenni azt. Könnyebb az egészből 
kiszakasztott kifejezéseken okoskodni ’s elmés saty- 
rák által a’ gyöngébbek’ figyelmét megvesztegetni , 
mint az emberiség’ tökéletesülésén , boldogító elvek’ 
terjesztése által, munkálódni. Egyrészről, nehogy 
magam is a’ nőnem’ nevelése körül csak irgalmatlan 
biró ’s vakmerő gyalázó látszassam lenni; más rész
ről pedig , hogy belső hivatalomnak megfeleljek, im 
közlöm a’ nőnem-nevelést elrendező gondolatimat: 
Hogy a’ keresztyén nőnem,Jhelyzete’ következésé
ben, feljebb érintett hivatásának megfelelhessen’’s az 
ugyanott érintett érdemekre szert tehessen, szüksé
ges, hogy az megállapított terv szerint neveltessék. 
— Hogy a’ leánymagzat egykor egészséges és erős 
szüle ’s házi dolgok’ személyes elrendelője lehessen, 
szükséges , hogy a’ testi erő’ kifejlése rend és tisz
taság , ételben ’s italban, nyugalomban, munkálko
dásban ’s mulatságban tartott mértékletesség ’s Öltö
zet’ czélirányos választása által elősegitessék. — 
De mit is reméllhetni olly, melegágy-növények gya
nánt fölnevelt gyöngéd leányoktól, kik engedékeny 
szüléik’ helybehagyásinál fogvást, a’ nőnem’ czéljá- 
val ellenkezve , zsinórmellénybe szorított testtel, 
czifra , de minden más tekintet nélkül, divatképek 
szerint készített ruhában pipeskednek, ’s imígy min
denkigondolható életkény’ eszközivei élnek. — Mint 
amazok, ha meleg-ágyon kivül, az időnek, úgy ezek 
az életnek viszontagsági által érintve, hervadnak- 
Ki a’ természetben élni akar, ragaszkodjék korán 
anyamelléhez; mert az minden irgalom nélkül bősz- 
sziít áll engedetlen magzatin.

Hogy a’ keresztyén nőnem szent hivatásának 
megfelelhessen ’s érdemet nyerjen, szükséges, hogy

mindenek előtt anyanyelvét megtanulja: mert ez 
azon legfölségesb eszköz, mellyel az isteni gondvi
selés , okos lélekkel megáldott teremtményeit külö
nösen megajándékozta, hogy érzéseiket, gondolati
kat ’s tapasztalásikat egymással közölhessék. Ha pe
dig anyanyelvűnk’ tudományához az olvasás ’s helyes 
írásbeli gyakorlásokat is kapcsoljuk: növekedik e’ 
részben lelki tehetségünk’ köre, mert így nemcsak 
a jelen, de távol levőkkel, sőt utóinkkal-is beszél
hetünk. — Mind magára , mind pedig idővel növen
dék magzatira nézve szükséges, hogy minden müveit 
anya emberisméretre (Anthropologin) tanítassék; mert 
mint ápolgassa, vagy mint segítse-elő a’ testi ’s lelki 
tehetségek’ kifejlésit gyermekinél, ha azokat nem 
ösméri? — A’ nevelt asszonynak, áilapotjához alkalma
zott füldleirástudományban is járatosnak kell lenni, 
hogy mind maga ismérje azon föld’ részét vagy leg
alább azon országot, meljyben lakik, mind növen
dék-gyermekit annak isméretére taníthassa. — A’ 
természeti testek (história naturális) ’s természeti 
dolgok (Physica) ismerete elkerülhetleníil szükséges. 
Mert valamint egy részről szép ’s hasznos ösmérni 
azt, a’ mivel szorosb összeköttetésben vagyunk, a’ 
mivel testünket tápláljuk ’s ruházzuk : úgy más rész
ről nem ismérni gyalázatos és káros. Különösen pe
dig a’ mérges természeti testek’ nem-ösmérete az 
egészségre ’s életre nézve veszedelmes. De mit is 
Ítéljen maga a’ gyermek olly anya felő l, ki ébredő 
magzatja’ természeti testek és dolgok ösméretét tár- 
gyazó kérdésire szüntelen nem tudómmal felelne? — 
Ugyanazon okoknál fogva szükséges is, hogy a’ nő
nem a’ nemzetek , de legalább nemzete’ históriáját 
tanulja, főképen a’ végre, hogy eleink’ mivoltát mint 
tükörben láthassa, jő vagy rósz véleményeit’s^se- 
lekedetit következéseikkel együtt mint példát tekint
vén, nemzeti erényekre gerjedjen ’s gyöngéd mag
zatinak szivében a’ haza’ szeretetét fogantassa. — 
A’ leány, — a’ háziasszony, ha takarékos lenni, 
ha házi dolgait bölcsen elrendelni kívánja, számvetés 
(Arithmetica) nélkül el nem lehet. Vannak ugyan e’ 
részben még más tárgyak is , de ezek a’ bölcs és 
példás anyák’ vezérlése alatt legszerencsésebben ki
vihetők. — Az erkölcsiségre (Moral) való vezérelte- 
tés is szükséges; mert mi volna e’ nélkül az ember ?

Hát valljon a’ vallást (Religio) tárgyazó ok
tatás’ szükségéről mondjak é valamit? — Ez azon 
véghetetlen áldott ereje a’ Teremtőnek, melly ben
nünk munkálkodik ’s melly állal jóra ’s boldogságra 
vezéreltetünk. A’ vallás szerencsés napjaink’ öröme, 
indulatink’ békéltetője , viszontagságok , szerencsét
lenségek’s fájdalmak által megtörött ’s megszaggatott 
szívnek vigasztalója. A’ keresztyén vallás teljesíti
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halhatlan lelkűnknek legforróbb kivánságit, örök 
életre bizonyos reményt hirdetvén. Az istentagadó ’s 
vallás nélkül élő szerencsétlen emberek1 szomorú sor
sát rajzolni nem is akarom.

Köz társalkodásra nézve, müveit nemzeteknél, 
az asszonyoktól helyzetüknél fogva szintúgy, mint 
akármelly hivatalbeli férfitól egyenlő lelki műveltség 
kívántatik. Az asszonyoknak nagy befolyásuk lévén 
a1 közéletre, szükséges, hogy a1 mivelődésben a1 
férfiakkal egyaránt haladjanak. — Az előre bocsáj- 
tott terv szerint nevelt nőnem, társalkodás ’s jó 
könyveknek olvasása által, arra igen alkalmas : csak 
azt kerülje szorgalmasan, hogy tudományát kérkedve 
ne fitogassa, ’s a’ tudósság ne legyen egyetlen ki
tűnő tulajdona. Mert valamint hiba , ha az asszony 
igen keveset: úgy hiba, ha igen sokat tud; és azt 
az által bizonyíthatni-be , hogy a1 közéletben, vala
mint olly asszony, ki csupán olvasni és számolni tud, 
úgy az is , ki minden tudományt kimeríteni törek
szik, nem igen becsültetik. — A’ nőnemnek — tár- 
salkodási helyzete, az idegen nyelvek’ megtanulását 
is szükségessé teszi; mert — a’ müveit szomszéd nem
zetekkel való társalkodás nemcsak szép, de hasznos- 
is. Egyébiránt mi volnánk m i, szomszéd nemzetek
kel! társalkodás nélkül ? A’ hindusok és zsidók el
zárták magokat, de nem biintelenül; mert büszke 
korukat felülhaladván, múmiák ‘s kisértetek gyanánt 
bujdosnak mindeddig az élő nemzetek1 körében. — 
A’ szép művészetekben , különösen musika , éneklés, 
táncz, rajzolás és képírásban való gyakorlások, mi
vel ezek az ifjú kornak kellemet adnak, érett kor
ban pedig, a1 mulatságnak szentelt órákban ártatlan 
örömül szolgálnak, helyesek ugyan, de mint mellékes 
tárgy, a1 fő tárgyak1 hátramaradásival ne müveltes- 
sék, kivevőn azokat, kik e1 részben kiművelt kész
ség által kenyerüket akarják keresni. —

Hajdan Páris, tündöklő istenasszonyok1 színe 
előtt sokáig késett, nem tudván elhatározni magát: 
kinek adja közülök az arany almát. Házasulandó , jó 
reményű hazánkfia, fogadom , nem késnék : mert ő 
se a1 szép Vénusznak , se a’ kevély Junónak, se pe
dig a1 tudós Minervának, — hanem a1 jól nevelt 
honi szűznek adná a1 jegy-gyűrűt, — annak, ki ke
resztyén erényekkel felruházva , mint hű házastárs, 
jó és okos anya — ’s példás háziasszony nemcsak 
az ifjú kornak bájoló kellemet szerez, de öreg nap
jaira is ősz fejjel, nem utálatos vén asszonnyá, tö
pörödött agglanttá , hanem tiszteletre méltó példás 
matrónává válik. Szukán?/ Márton.

A’ V E N D K 6  S É G.
(„Mazeppa“ ezímii orosz románból. — Vége.)

„Atyám! — szóla Ognewik — te engem Mazeppa

hetmanhoz azon meghagyással küldél, hogy őt veled 
kibékítsem. Te magad1 főparancsnoksága alá Ígéred 
vetni, nemde?4* — „Igazat mondasz. Én szavamat nem 
tagadom, — viszonza Paljei. — Ti magatok határozá- 
tok-el, hogy függetlenségünk sokáig már semmikép 
sem állhat-fön, ’s hogy csak egy módunk legyen 
inég hátra: t. i. vagy az orosz hadhoz, vagy pedig 
a1 lengyelekhez szegődni. Én inkább ördögnek szol
gálok mintsem lengyelnek ’s így kelle az ördög1 test
vérével Mazeppával szövetkeznem.“ — „En közie
tek békét eszközlék atyám ’s pedig őszinte békét, 
monda Ognewik. — Hanem részedről a1 barátság’ 
első jele atyám az legyen , hogy e1 szerencsétlene
ket bocsássd szabadon.“ Ognewik itt a1 kötözött 
lengyelekre mutatott. — ,,’S miért ezt?“ — „Azért, 
mivel ha te az orosz és szaporogi had1 hetinanjának 
uraságát elösmered ’s pan Mazeppának barátja kí
vánsz lenni, úgy ennek akaratja nélkül szövetséges 
országokba nem ronthatsz ’s barátit Önkényleg meg- 
nem sértheted. Pan Dulski Mazeppának barátja.“ 
Paljei bajuszát pödörve mély gondolkozásba merült. 
— „Hadd halljam előbb a’ békeszerződést közöttünk“ 
szóla Paljei. — „Én bizonyossá teszlek , — viszonza 
Ognewik — hogy te ’s én Mazeppa hetmant nem 
ismerők, midőn őt gonosznak, szívtelennek ’s ravasz
nak vádoltuk. En szivébe pillanték.... 44 „Oh te együ
gyű ! — szóla Paljei, Ognewik’ kezét megrázván — 
ő téged megcsalt.“ — „Kein , ő nem csalt-meg en
gem; ő szivét ’s mély bánatát fölfedező előttem ’s 
tudata, velem veszedelmes, szerencsétlen helyzetét, 
magas álláspontján. Mazeppának szintolly szüksége 
van barátságodra , valamint neked az övére. Egye
sülten elég erősek lesztek Oroszországot ’s Ukrainát 
védeni, különszakadva pedig mindketten politikai ár
mánykodás1 és cselszövénynek estek martalékul. 
Hidd-el atyáin! én egész lelkemből tied vagyok, ’s 
nem gondolok, nem óhajtók mást, mint azt,  hogy 
dicsőséged, nyugalmad ’s nemzetséged1 boldogsága
állandón virágozzék.... “ Most Ognewik mindent el-
beszéle , a1 mi vele Baturinban történt, elhallgatá 
mindazáltal azon ravaszságot, melly által őt lefegy
verzők ’s börtönbe vetők ; ’s midőn aztán Mazeppa1 
nézeteit vele körülményesen közié ’s annak kétségit 
a1 kozák kiváltságok1 tartóssága iránt fejtegetné, e1 
szavakat tevő hozzá : „Mazeppa hetman áltengedi ne
ked atyám a1 Chwastotti pulkot, ’s mindazon birto
kot, mellyet a1 lengyelektől elvevénk, ’s a1 határnak 
bár hol legyen is az , minden megsértetéseért illő 
pénzbeli kármentést Ígér; ellenben tőled csak külső 
hódulást kiván , azonban ajánlkozik viszontagos ta
nácskozás ’s egyezés szerint cselekedni mindenben. 
Kiméld tehát gyöngeségét atyám; a’ vén ember ha-
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Iáiig szerelmes Dulska herczegnébe ’s szándéka őt 
hitvesül is venni. Aldozd-fel győzedelmid’ a’ közjó
nak ! Ez leend legelső alkalom megmutatni Mazep- 
pának , hogy békülési szándékod őszinte , hogy aka
ratját tiszteled ’s hogy kedvéi óhajtód keresni. 
Ereszd szabadon a’ foglyokat ’s a’ zsákmányról mondj- 
le.44 —

Itt Paljei viszont gondolkozásba merült ’s rövid 
hallgatás után e’kép válaszolt: „Van okom, puszta 
szavának nem hinni. Az ármányos Mazeppa téged ga
zul megcsalt, igen is ő téged ördögi hálójába csábí
tott. Igaz é , hogy Moszkova a’ kozák szabadságot ’s 
a’ hetmanságot meg akarja semmisítni; ő hazudik,— 
hazudik az átkozott sátán’ szülöttje.44 — „Engedel- 
m et, atyáin! — szóla Ognewik, — miért küldél 
tehát Mazeppához, ha nem hihetsz, ’s ha nem akarsz 
hinni se eskíivésinek, se igéretinek? Nem atyám! ha 
nyugott elmével megfontolod, lehetlen által nem 
látnod , hogy Mazeppának több haszon sarjad barát
ságod mintsem veszted által. O benned erős támaszt 
nyer , nélküled pedig egészen azon helyzetben ma- 
radand, mellyben most van.44 — „Isten veletek! 
monda Paljei. Legyen úgy, mint kívánjátok !44 Ek
kor a’ kozákokhoz fordult, kik a’ terem’ ajtaja mel
lett állottának ’s így szóla tovább : „Oldozzátok-fel 
pan Dulskit ’s az asszonyokat eresszétek-ki a’ pin- 
czéből.44 — „’8 a’ többi ?44 kérdé Ognewik. — „Mi 
köze Mazeppának a’ többi lengyelhez?44 viszonza 
Palj ei. — „Hisz ők pan Dulski’ ’s Mazeppának ba
ráti.44 — „No ’s aztán ?44 — „Ezeket is szabadon 
kell bocsátanod.44 — „De aztán kit adjak majd az 
akasztófának függelékül?44 kérdé Paljei. — „Most 
senkit sem szükség akasztani többé, atyám. A’ béke 
helyre állott ’s minden bosszúnak ’s harcznak vé
ge !4< — „Vigyen hát ördög benneteket! — dörmögé 
Paljei. — Az átkozott politika még legkisebb örömet 
sem enged egy kozák szívnek.44 E’ szavaknál Ogne
wik Salenskire emlékezék ’s a’ kozákoktól hollétét 
tudakozá. — „Fához kötöztük őt, — viszonza egy 
kozák — hogy a’ szél kifújja bőréből az ijedséget.44 
— „Atyám! szóla Ognewik, pater Salenski Ma
zeppa hetmannak barátja ’s iskolatársa , az én taní
tóm ’s éltem’ szabadítója! O Natáliának hírt ada 
fogságomrul; ő vezeté ezt a’ földalatti börtönbe, mi
dőn engem a’ kínpadon készültek vallatni; ő nyujta
legelső segédet betegségemben---- ; ha őt megölöd,
úgy esküszöm, hogy engem a’ kétségbeesés vízbe 
ugraszt.44 — Paljei áltölelé Ognewiket, megcsókoló 
homlokát, arczát — ’s őt szivéhez szorítván monda: 
„Ez örömteljes napért, mellyen téged kedves gyer
mek, viszont megtaláltalak, meghagyom mindegyik
nek életét! Hadd menjenek pokolba, én örömüket 
nem kívánom látni ’s még ez órában útnak indulok. 
Lóra gyermekim ! Tégy velők a’ mit akarsz44 foly
tató tovább Ognewikhez fordultán, megrázá ennek 
kezét ’s a’ kozákokkal kiindult.

Ognewik most azon terembe lépett, hol a’ kö
tözött lengyelek feküvének ’s lengyel nyelven imígy 
szóla hozzájok: „Uraim! szabadok vagytok! A’ kö
rülmények megváltoztak , épen most jövök Mazeppa

hetmantól, ki vezérünkkel békét kötött. Paljei nem 
fog a’ hetman’ megegyezése nélkül többé Lengyel- 
országba ütni. E’ mai volt utolsó faggatása. Titeket 
pedig uraim. kérlek , igérjétek-meg nekem nemesi 
becsületre, hogy mindent, a’ mi itt véghez ment, 
el fogtok feledni 's honunkba békés visszatértünket 
nem zavarjátok.44 — „Becsületünkre fogadjuk !44 ki- 
áltának mindnyájan egyesült hangon. „Mellyik kö- 
ziiletek pan Dulski?44 kérdé Ognewik; Dulski fel
szólalt. — Ognewik itt kivonó kardját ’s áltmetszé, 
pan Dulskinál kezdve, a’ köteleket, mellyekkel a’ 
lengyelek leszorítva valónak. A’ szabadult lengye
lek áltölelék Ognewiket, őt szabaditójoknak 's meg- 
mentőjöknek nevezők ’s örök halát Ígérőnek. — 
,,Hetman Mazeppa neked kegyelmes Pan köszöntését 
küldi általam, — monda Ognewik Dulskihoz for
dulván, — ’s meghagyó, hogy e’ levelet áltadjam.44 
Ognewik itt kihúzott kebléből egy iráscsomót ’s ált- 
adá Dulskinak e’ szavakkal: „Nem gondolám , hogy 
szerencsém leend a’ hetman’ levelét személyesen ad
nom kezedhez; azonban Baturintól Bieloczerkoffig 
vivő utamban hírül vevőm, hogy vezérünk Len
gyelországba rontott, azért ide jövők őt felkeresni. 
A’ Dnieperen áltkelésemkor történetből hadseregünkre 
akadtam ’s ezzel idejövök, épen jókor még, hogy ti
teket a’ haláltól megszabadítsalak.44

E’ pillanatban pater Salenski a’ terembe rohant 
’s elérzékenyiilve dőlt Ognewik’ nyakába. Nem so
kára az asszonyok is megjelentek. Örömkönnyek ra
gyogtak a’ szemekben ’s az ölelések és szerencse-ki- 
vánatoknak se hossza se vége. A’ lengyelek azt vé
lek , hogy halottaikból támadtak-fel. Ognev\ik" szi
vét e’ jelenés rendkívül megillette. Miután kevéssé 
nyugottabbak levének, elárasztók őt háladásuk’ bi
zonyításival.

Itt egy fölfegyverkezett kozák lépett a’ terembe 
’s szóla Ognewikhez : „Atyád a’ kapunál várakozik 
reád, ha velünk akarsz jönni, úgy siess.44 — Ogne
wik erre bucsiít vön a’ lengyelektől, 'kiket a’ halál
tól megszabadít vala, búcsút a’ dámáktól i s , ’s aztán 
eltávozék áldásaiktól kísérten. Fölvető magát lovára 
’s a’ hadsereghez elszáguldott, melly a’ kapunál reá 
várakozók. Paljei megsnrkantyiízta lovát ’s mint hiúz 
tova iramlék, — kozákjai pedig utána.

„Atkozott sötét éjszaka, az ember még lova’ 
fejét se láthatja,— monda Paljei Moskalenkóhoz.— 
Bárcsak a’ kastélyt gyújtottuk volna meg, most nem 
kellene lovainkkal egész viradtig sötétben betorkáz- 
nunk. Sokba kerülsz nekem fiacskám ! — folytató sza
vait Ognewikhez fordultán. — Ha sejthetőm, hogy 
Ivántsukkal olly hamar jössz hozzám , úgy az átko
zott lengyeleket már előbb egy főig felakasztattam 
’s pokolfészköket lángba borittattam volna. Se ez, se 
amaz nem történt-meg! De már vége. Várj kozák! 
a’ inoszkovai czár talán még bevezet egyszer bennün
ket a’ lachok’ földjére.44 M ach ik  J ó n e f .

R E J T E T T S Z Ó
Ötvenhét’ Inján ragyogott koronája hazámnak
Benned már; Kedves! mikoron olvassalak együtt ?

1 cvny /  u ’zlo ('nötigen.
A’ 26dik számbeli rejtettszó: Mé s z .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
I g a z í t á s :  A* „Társalkodó“ 26dik számában 104. lap Iső szelet utolsó sor T a m á s  helyett olv. F e r e n c » .



TÁRSALKODÓ.
28. szám P e s t ,  apríP 5dikéu 1834.

AZ ÖR E G l! R ÉS I FJ Ú T E N S  A S S Z O N Y .

(Öreg ur.) Postán küldtek egy levelet
Húsz krajczáre'rt pengőben , 

Helyemet majd alig lelem 
Ebben a’ szűk időben.

,,Fizess, fizess locska fecske“ 
Feleségem — a" menyecske —

Erre majd azt feleli.
Adjatok egy pápaszemet. — 

Kincsein, jőjön csak elő! 
Értse-meg a’ levelemet 

Mellyet írt a’ nevelő.
Én már végig megértettem,
’S csak nem halál’ fia lettem 

Minden kérő sorára.
Húsz forintot kell fizetni

A’ madamenak magának;
Jaj ! hogy kell azt sárba vetni, 

Maradt volna magának.
Már a’ bizony méreg-drága,
Isten lelkem bizonysága,

Hogy annyit nem érdemel.
(Ifjú tens asszony.) Hallgass atyus ! az nem drága. 

Egy kitanult jó nemes 
Nevelőnek fáradsága

Még többre is érdemes.
Terka nála mindent tanul,
Nem jő haza tudatlanul,

Mint a’ hogy Kend gondolja, 
(öreg ur.) Jó, jó , Szivem, édes Lelkem!

De mi szegények vagyunk,
El kell adni a’ két telkem’,

Ha vele föl nem hagyunk.
Izzad, törik a’ tenyerünk,
Újig még se lesz kenyerünk 

A’ háznál, se zsiradék.
(Ifjú tens asszony.) Csitt! békével! meg kell lenni.

Inkább magam koplalok;
Húsz forintnak el kell menni,

Abba belé nem halok.
A’ szép Terka nevelőben ,
Punctum! most egy pihenőben 

Húsz forintot fizet Kend.
(öreg ur.) Ez rósz szokás; megértettem,

De ha haza fog jönni,
Úgy é Szivem, énérettem

Magj ai ul fog köszönni ? 
Megfoltozza a’ ruhákat,
A’ zsákokat, a’ ponyvákat 

’S más foltozni valókat ?
(Ifjú tens asszony.) Majd a’ Kend’ szeme világa!

Terkát nem úgy nevelem,
Terka kertem’ gyöngyvirága 

Most is égő szerelem ;
Ha haza fog Terka jönni,

Úgy fog-nekünk ő köszönni,
Hogy egyikünk sem érti.

(Öreg ur.) Értse tovább : másikáért 
Öt forintot kell adni;

Hát még mi az eb-anyáért ?
Ezt meg fogom tagadni.

Gerendán fen a’ czitera,
Szerezzen hurt hozzá Tera —

Mi pedig majd tánczoljunk.
(Ifjú tens asszony.) Oh vén bolond! mire meri 

Fölemelni ajakát,
A’ lányomnak nem tekeri

Kend talán ki a’ nyakát ?
Rozzant czitera’ helyébe 
Gitárt vészén a‘ kezébe —

Gitározik ’s énekel.
(Öreg ur.) Ez sem elég még egyszerre,

Arra kérnek bennünket,
Ugrifüles tánczmesterre

Hányjuk-ki a’ pénzünket;
Eb az inge gaz lánykája,
Ingyen tanult mostohája

Magyart lengyelt tánczolni.
(Ifjú tens asszony.) Az sem marad fizettetlen,

Diját ő is elveszi,
Habár Kend vén tehetetlen 

A’ lelkét itt kiteszi.
Pénzt kell adni csak szaporán,
Mert különben majd vacsorán 

Érheti Kend Pilátust.
(öreg ur ) Van még hátra: a’ vallásra 

Tanittatik mindennap,
Egy forintot egyre másra

Kíván azért egy kis pap.
Ez már kevés egy hónapra;
Egy vallást tanító papra 

Be parányit számítnak.
Ezt megadom nyakra főre,

Mert ha nem lesz vallása,
Se mostan, se jövendőre

Nem lesz rajt ég’ áldása.
Kifizetem tízszeresen ,
Kikérvén hogy istenesen 

Nevelje kis Terkánkat.
(Ifjú tens asszony.) Elég hogy pap ’s mester eszi 

Itthon a’ kenyerünket,
De idegen el nem teszi

Hallja Kend a’ pénzünket.
Virtus, vallás maradható,
Tanít a’ bölcs Mindenható,

A’ kit akar tanítni.
*. . .  *  *Az öreg ur’ papa-szeme

E’ szavakra leesett,
Hadd beszéljen! — szólt ő keme,

’S nyugvóhelyet keresett. —
Hogy békén els/.ünyadhasson 
’S szokás szerint hortyoghasson ,

Dunyhát löktek teája. ifJ ferge Una}



110

RAB,MUNKÁLTATÓ INTÉZET ARAD VÁRMEGYÉBEN.
A' nemzeteknek akár kezdő, akár kifejtőzött, 

akár hanyatló korukat vizsgáljuk-ált, figyelmöket ki
terjesztek mindenkor arra is : hogy a’ gonosztevők1 
zabolázására, vagy javítására nézve büntető törvé
nyeket ’s fenyítő rendeléseket hozzanak, majd sze- 
lídebb majd keményebbeket, mint azt az uralkodó 
idöszellem megkívánni látszatott. De hazánkra által- 
inenvén még magok a1 törvényhatóságok is igyekez
tek megyéjük* lakosinak indulatihoz képest módokrul 
gondolkodni, a' kebelökbeli megromlott erkölcsüeket 
jobb útra vezérlendőkriil.

Illy módrul gondoskodott ns Arad vármegye is. mi
dőn a* fenyítő hatalma alatti raboknak kenderfonással 
elfoglaltatásukat lS21ben rendelé olly czélból, hogy 
e^y részről a* henye élet ’s dologkerülés’ elhatalma- 
zottságából leginkább bűnre ’s vétkes tettekre ve- 
temült gonosztevők törvényes fenyítékük' ideje alatt 
hasznos foglalatossághoz szokjanak, ’s azzal valamint 
jövendőre bennük a’ gonosztettek’ legfőbb inditóoka, 
úgymint a’ restség kiirtassek : úgy rabságuk idejét 
is . mellyet kivált a’ közmunkákra nem igen bocsát
ható súlyosabb biintetésü rabok többnyire alvás, vagy 
ujabb gonosztettekre tapasztalás szerint nem ritkán 
terjedtebb utat mutató *s ingerlő tárgyakat nyújtó
beszélgetések ’s mesék közt töltenek, sikeres munkára©
fordítsak, más részről azzal a' honi pénztárnak, 
melly őket, többi költségeken kívül, felsőbb rende
letek szerint gyakran fejérnemükkel, bizonyos idők
ben pedig meleg étellel tartani köteles, némi pótlé
kot nyújtsanak. — E’ munkához kirendelt foglyok’ 
számára tehat foglalatossági módok állapít tatván-meg, 
a’ próbamunka elindirtatott s folyamatának jól si
kerültével , minekutána az intézet’ tehetsége is ré
szint készpénzben , részint a’ munkához kivántatott 
szerekben tett nevezetes ajánlatokkal gyarapítatott 
’s a’ javítandó rabok’ igyekezete is a’ számukra ha
sonló ajánlatok’ utján egybegyüjtött különféle főzelé
kekből nyert jobb táplálattal élesztetett volna, a' 
már így rendhez is szoktatott dolgozóknak haszno
sabb elfoglaltatásuk véteték czélut mind azért, mivel 
a’ kenderfonás kevesebb hasznot hajtana , mind pe
dig: mert az a’ gonoszabb indulatunknál könnyen 
kárt okozó tüzet is gerjeszthetne. Ugyan e‘ végből 
Tatáról, az intézet’ költségin egy csapó v. poszto- 
gyártó hozatott, ’s annak inunkálódásával a’ rabok 
először kevesebb, később több számmal gvapju-tisz- 
litásra és fonásra taníttattak. — A posztókeszitési 
intézkedés ugyan csak oda terjesztetett , hogy' kevés 
készítményből kerüljön-ki jutalmasb áron legalább a* 
öralöczi őrálló ’s megyei más szolgalcgények' ruhá

zata: azért eleinte az oda kivantató sötétkék és fehér

posztó egyedül a’ kiterjedt szükség’ pótlására ké
szíttetett. De mivel az intézet mind pénzalapjában , 
mind munkásai’ számában napról napra növekedék, a’ 
munka-anyag is a'hoz képest szaporíttatván, már nem 
csak a’ megye’ legényei számára kivántató posztót 
szolgáltathatja-ki, hanem a’ mi onnan az évenként 
elkészülő mennyiségből fenmarad, abból a’ szomszéd 
nemes vármegyék, némelly uradalmak, Arad vá
rosa ’s más egyes emberek szabott ár szerint része
sülhetnek , kik valóban azt mind erőségéért, mind 
meg nem csaló fris készültségéért igen felkeresik. — 
Czélját így ez intézet eléré egy részről azzal: hogy 
a' dologtalan rabok csak az odakeriiléstől is eleinte 
rettegtek, az odarendelt személyek pedig, a’ mi tör-' 
vényszéki, sőt még felsőbb biráló-széki Ítéleteknél 
fogva is történik , fogságuk’ első hónapiban néhány 
esztendeig gyakran szégyennel járó fenyítékek mel
lett is — habár mostan talán az örök előrendelést 
tartó vad hiedelmüknél fogva már nem olly mérték
ben is — magokat attól mindenkép elvonni ’s ki
húzni törekedtek; más részről pedig többen váltva 
időszakonként ezen javító intézetbe kerülvén, az ott 
előforduló munkák* megtanulásával, dologhoz szok
tatásukkal , mindenféle más jó foglalatosságra is al
kalmasbakká tétetnek ’s ez által indulatjoknak esz- 
közlött felébresztése biztató reményt nyújt, a’ ben- 
nök gyökeret verni látszó vétkes restségnek lassú 
kiirtására.

H e l y e z t e t é s e :  A’ régi tömlöcz-épület új
nak készültével kiürülvén , névszerint az őrállók’ la
kásául, úgy a’ különböztetett sorsuak foghelyéül 
szolgált azon sorban levő elég nagyságú négy szoba 
ezen rabok’ nmnkateremeikké fordíttatott, mcllyek 
egyikében vannak a' szövőszékek, másikában a’ fonó 
erőmüvek (machinák) , 3dikban az előfonó kerekek v 
csévelók ’s kartozószékek, 4dikben pedig a’ kerekes 
rokkák, közben egy konyha, meleg ételkészítésre 
szolgáló, azonkívül egy kamara, hol a’ csinált posztó, 
indigó *s a’ megyei legénység’ számára előre készí
tett ruházat, ugv némelly szerszámok gondosan tar
tatnak: továbbá egy másik konyha, niellyben a’ 
gyapjú-festésre szükséges nagy öntött vas-üst \an 
helyezve, végre a’ posztómesternek ‘s legényeinek 
lakásul rendelt két szoba; az épület’ padlása pedig az 
esztendőnként megkívántaié gyapjú' tartására ’s a’ 
megfestettnek szárítására használatik.

Sy. e r s z á m o k :  Mellveket ezen dolgozó inté- 
zet’ folyamatja elkerülhetleníil megkíván, e'félék: 
a) Szövőszék három rendbeli, tudvalevő bordákkal , 
mellyekbe huzatnak a’ fonalszálak : hozzá tartozó 
nyiistekkel, mellyek* segitségivel a* fonal felkötve, 
a’ szövőmester’ lába’ nyomásához képest fölemelődik
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’s leeresztődik; vetélőkkel, mellyek által a’ bélfo
nalat a’ szövőszékre alkalmaztatott fonalszálak között 
lüktetik egyik oldalról a’ másikra; ezeknek egyi
ke jobb , másik a’ közönséges posztók, harmadika 
pokróczók’ szövésire használtatik. b) Két erőmű, 
egyegy ember által hajtva, egyik 50 , másik 40 or
sóra ; e’hez tartozik egy másik kerekformáju moz- 
gony mintegy hat lábnyi magasságú , ez fonja előre 
a’ szálat, egy ember’ segítségével durvább minemü- 
ségben azon előbb érdeklett erőmüvekre, mellyek 
azt azután kivántató vékonyságra készítik, c) Egy 
tépő-machina 300 vasfoggal, ezzel tisztittatik a’ gyap
jú szebben, kisebb vesztegetéssel és sebesebben két 
rab’ erejével, mint előbb azt sok munkás kéz telje- 
sítheté, a’ drága kártok pedig azzal megkiméltetnek. 
Ezt, valamint az a. b. alatt leirt nagyobb machiná- 
kat, egy a’ faragásban gyakorlott kezű rab készítette, 
d) Egy gerebenző vagy kartozó-machina (krazma- 
chin), erre hintetik az előbbi erőmüven már meg
tisztult gyapjú, ’s forgatásával rajta az nem csak 
szépen megfésfíltetik, hanem egyszersmind kolbász 
forma fürtökbe is (Lokken) összeállittatik , mellyek 
azután egyenesen fonás alá szoktak jőni. Hajtja ezt 
is két rab. e) Csévélő , melly a’ fonal-legombolyí- 
táshoz szükséges, f) Sok apró ’s nagyobb cső , mel- 
lyekre tekergetődzik az elkészített fonal, g) Mellék
vetőfa, melly a’ közönségesen ösméretes motóla’ 
szükségét pótolja, a’ legombolyított fonal’ kinyujtá- 
sára nézve, h) 30 fonókerék, annyi székkel, i) 4 pár 
kárt v. gereben, székekkel, mellyeken fésíiltetik a’ 
gyapjú, Pesten szerezhetők, k) Vas-üst mintegy 4 
akós, melly a’ gyapjút festő indigó-főzésre szükséges. 
1) Keményítőfőző réz-üst egy akós, melly keményí
tővel a’ fonalszövés előtt keménnyé tétetik, m) Me- 
dencze, mellyben töretik-össze az indigó hugyba áz
tatva. Közli Dankó János ,

l e r e l t i r n o k .
(Vege következik.)

AZ RLSÓ SZOMORÚ JÁTÉK 
a’ csinosodásra éhriilt uj Görögországban

E’ szomorujáték Syrában adaték-elő. Szerzője 
egy smyrnai fiatal kalmár volt; ő a’ tárgyat az utolsó 
hadi történetekből választó , jelesül Karaiskaki’ hős 
tetteit ’s annak kimúlását. Tudva van, hogy ezen 
bajnok , miután Ali basa’ seregét tönkre verte ’s Re
scind basa ellen sokáig támadólag munkált, végre az 
athénei ütközetben , mellyre őt lord Cochrane és 
Church generál meggondolás nélkül kényszerítők, 
elvesztő életét. A’ költő elégnek tartá, e’ történetet 
fellengős , hazafiéi ’s vallási declaiuatiókkal tulságig 
czifrázott versekbe foglalni. Miután a’ szerző e’ szín
darabot elkészítő, hogy azt játszani lehessen, három

szükséges dologrul kelle gondoskodni: hely, színé
szek ’s nézőkrül. A’ fából ’s agyagból nagy sietve 
épített kunyhók, mellyekból az újváros áll vala, nem 
adhatának alkalmas színpadot; ennélfogvást egy élés
tárt vagy is magházat kelle a’hoz kibérleni, mellynek 
tulajdonosa a’ második emeletben lakott. A’ tarto
mány" előbbkelő ifjai vállalák-el a’ főszerepeket ’s 
néhány palikárstatistáknak ajánlkozott; ezek a’ hős
nek,  mig élt, hadi seregül, holta után pedig gyász- 
kiséretül szolgáltak. A’ nézőkre nem volt semmi kü
lönös figyelem , csupán az határoztaték-meg: mi a" 
bémenetel’ ára; olly bizonyosnak tartá a’ színész- 
társaság , hogy a’ nézők el nem maradnak. — Miu
tán minden el vala rendelve, ’s a’ meghatározott na
pon pénz- és biletszedő kijegyzett helyét elfoglaló, 
pénzéért mindenkinek szabad bejárás engedteték. 
Legelőbb is az elébbkelők jelentek-meg ’s egy nekik 
kimutatott padra települtek-le, hol az égő faggyú- 
gyertyák’ gőzködébe burkolva, olly közel ültek a’ 
színpadhoz, hogy a’ színészekkel kényszerint mula
tozhattak. A’ többi padot a’ sokaság foglalá-el, ’s 
egyéb hely nem maradt üresen, mint az, hol a’ néző- 
ség’ számára egy — poharakkal , pályinkás palacz- 
kokkal, czitrommal, dohány és pipákkal megrakott 
fa-asztal állott. A’ színpadot függöny vagy kárpit 
nem födözé-el; a’ színészek azonban még is papiros
falak mögé búhattak, mellyek coulisseok helyett 
szolgáltának; de ők ezt csak akkor fordítók hasznukra, 
midőn a’.játék mármár kezdetét vevő. Addig a’ szín
helyen folyvást fel ’s alajártak, egymással beszél
gettek, vagy pedig a’parterrebe gyülekvő ismerősöket 
fenhangon köszöntgeték. Ok a’ publicum iránt nem
csak nem bizonyítók ama’ szerény , mély tiszteletet, 
mellyet nálunk a’ legjelesb színművésznek keble is 
érez, sőt inkább a’ színházban legszigorúbb rendőr
séget gyakorlónak; ők jelölék-ki: ez vagy amaz 
hova üljön ’s az ellenszegülőket kiigazítással fenye
getők. Azon gondolat, mint látóm, még csak nem 
is villant fejőkbe, hogy a’ színdarab , vagy az elő
adás a’ publicumot elégiiletlenné tehesse. — A’ já
ték végre kezdetet von, és ha jól emlékezem, tehát 
az első jelenés egy dialog volt Karaiskaki hős és egy 
török leányzó közt, ki őt mindenüvé követte. Ka
raiskaki hőst a’ szomorujáték’ szerzője maga adó. A’ 
leány’ szerepét egy gyermek játszotta, ki a’ né
zőknek — férfinak úgy mint asszonynak — különös 
örömére az ő előadását olly eleven taglejtéssel kí
sérő , hogy fogalmunk, mellyel mi európaiak az Hie
delemről birunk, igen megbotránkozott volna. Az ő 
vallomásit vagy is szerelemnyilatkozásit egyszerre 
hatalmas szekercze-iitések szakaszták félbe ; e’ zajt 
a’ háztulajdonos indító, kinek nem adaték szabad
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beléptijegy 's ki tehát most a’ felső emelet’ padlás
deszkáiba lyukat vágott, honnan ő és családja a’ 
játékot közösen nézheték. Midőn a’ szekercze-kopo- 
gás megszűnt,, a’ játékot viszont elkezdék , de lord 
Prudock’ jövetele azt csakhamar újra megzavard. Az 
angol ügyvivőnek fia, ki épen szerepét declamálta, 
leugrott a’ színpadról, elkergeté ülésikről az előke
lőket ‘s vendégit telepité azokra. Az előadás’ fonala 
most minden félbeszakadás nélkül gördiilt-le; Ka- 
raiskaki tovább folytató hőstetteit, igen illedelmesen 
öletteték-meg, az isteneknek ’s katonáinak ajánlá 
hazáját , ’s épen készülőben volt — szép , fellengős 
beszéd közt elhunyni, midőn a’ szerzőnek és szin- 
hősnek gondos anyja a’ parterre-ről így kiált hozzá : 
„Hisz sikoltasz fiam, mint egy disznó , nem tudod , 
hogy gyönge melled van; majd ártani fogsz magad
nak.“ — A’ hős köszönő anyjának szives gondosko
dását , folytatá beszédét ’s haldoklását, azután elte- 
metteték ’s a’ játéknak vége lön. — De ki irhatná- 
le a’ tetszésnek azon iszonyú hangzavarját, melly 
most minden ajakról előrontott! ki fösthetné a’ 
punsch-ivás-versenyt , a’ pipákból felgomolygó do
hányfüstöt 's az elérzékenyülés’ könyárját! A’ szerző 
előhivaték ’s a’ színpadon nyere koszorút fejére; de 
ő bajnoki öltözetének daczára is csupa alázatosság 
és szerénység, — következő szavakkal menté magát a’ 
publicum előtt: „Mi — úgymond — egy igen töké
letlen , hijányos mutatvánnyal léptiink-fel , de mit is 
várhatónak a’ Nézők egyebet tőlünk? tekintsenek 
karjainkra ; még most is láthatni rajtok helyét ama’ 
rablánczoknak, mellyeket széjjeltörénk.“

A’ V I S S Z A F I Z E T É S .
1832ben nyáron Robinson kapitány Charlemaine 

hajóval, mellynek ő egyik tulajdonosa volt , Havre- 
ból Ívj szak a meri kába érkezett. Még midőn a’ hajó a’ 
havrei kikütőbíil kiindula, zördült-össze Robinson az 
o első kormányosával ’s ezt büntetésül egy tyuk-ólba 
zárató. Az egész hajózás alatt mintegy négyhétig itt 
kurzorgoit a’ szegény fogoly, ’s Robinson minden 
délben a’ ketrec// elibe lépett, a’ léczeken keresztül 
hozzá kenyérmorzsákat, dobála ’s gunyolólag imígy 
szólítgatá: putt! putt! putt!— A’ kormányos e’ bün
tetés' nemét, mellyhez hasonló a’ tengeri élet’ kor
könyveiben nem találkozik, kénytelen volt eltűrni; ’s 
ez neki annál inkább fájhatott, mivel korábban ő 
maga is kapitány volt egy hajón , melly mindazáltal 
szélvész' idején tengerbe süllyedt; ő ezen alárendelt 
szolgalatot csak szükségből vállaló-fel, mig t. i. neki 
kedvező alkalom nyílik, ismét kapitányi tisztségre.

Bármilly súlyosan érdeklé is szivét e’ vad ’s kegyet
len bánásmód , még is békével tűre azt ’s egy szó
val sem könyörgött, hogy attól mentessék-föl. Fejé
ben a’ boszuállás’ terve már ki vala dolgozva. Mi- 
helyt a’ hajó Uj-Yorkba érkezett, a’ kapitányt azon
nal birószék elibe idézé ’s a’ szenvedett méltatlan
ságért díjul 10,000 dollárt követelt. A’ bíróság a’ 
vádló panaszát ’s követelését igazságosnak találván, 
a’ bevádlottat a’ 10,000 dollár’ lefizetésére Ítélte. 
Időhatár tüzeték-ki, mellyen Robinson e’ sommát a’ 
kormányosnak — és pedig a’ bíróság előtt, lefizetni 
tartozott. Robinson a’ rendelt időre pontosan megje
lent, nehogy késlekedés által a’ büntetést súlyos
bítsa , és hogy a’ kormányos elmaradt volna, ne
héz gondolni. Midőn Robinson most a’ 10,000 dol
lárt banknotákban leolvasta, a’ kormányos azokat 
szép csöndesen markába sepré ’s mosolyogva mondó: 
putt! putt! putt!

B Ö J T I  A N E K D O T A .
X* asszonyság nagy kedvelője lévén a’ színé

szetnek, — erszénye azonban iszonyodván a’ hónapos 
bérlettől, más módot e’ hazafiui vágy’ kielégítésére 
nem látott, mint estenként 6 órakor T* baratnéjá- 
hoz menni, kinek a’ budai színházban szin-erkélye 
(Loge) volt, ’s ki ekkor nem tehete mást, mint 
kelletlen is magával elvinni vendégét. így ment ez 
huzamos ideig, míg végre Y* asszonyság elunván a’ 
sokat, gondolkodni kezde; mint szoktassa-ki páho
lyából a’ kelletlen ’s mindennapos vendéget. — Egy 
este hát inasának meghagyá, hogy őt hetedfél órakor 
híja a’ színházba. X* asszonyság már ott volt szo
kásként ’s az inas jő jelenteni — hogy már be volna 
fogva a’ színházba menésre ! Az asszonyság ezt fe
leié : ,,En ma nem megyek, a’ darab nem tetszik, 
fejem is fáj — hadd menjenek a’ gyerekek!“ Azt 
veié , hogy e’ nyilatkozásra majd barátnéja se moz
dul ’s megbánván a’ haszontalan utat Budára — ezen
túl alkalmatlankodni nem fog. Azonban a’ mi X*nénk 
fölkel ’s amannak ámultára így nyilatkozik: „Majd 
hát én elmegyek a’ gyerekekkel, hogy bajuk ne es
sék !“ ’S csak ugyan elment a’ színházba, azzal bün
tetvén barátnéját, hogy 3 óráig honn magában kel
lett unatkoznia, szavát többé nem húzhatván vissza.

k . r  .
B U D A I  C S E P P .

Bizonyos polgármester, hogy három leányát 
rangjához illőleg adhassa férjhez, három tiszteletbeli 
polgármestert neveze-ki, ’s azoknak adá leányit.

A agy Ignác».
R E J T E T T S Z Ó .

Három ve'g Ildiimmel ne kívánj küszködni;
Három elsőmtől is kívánj őrizkedni.
De ha az ege'szet szájadba rakhatod :
Nekem is , neked is jó-ízü falatod.

l.éray Látzló C»(ingén.
A’ 27dik számbeli rejtettszó : IVEIM.

Szerkeszti H e 1 m e c z y. — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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A’ B E R E K H E Z .
Játszi keletnek csöndes ölében

Égre mosolygó rózsa-berek!
Honnan az érző néma kebelre

Enyhe malasztok’ csöppje pereg, 
lm hal az élet’ békesngára,
Ósz’ köde szállong tiszta havára

’S éjein a’ sors küzdve velem 
Tépi dühében bús kebelem’.

Nézzd az özönlő könyfolyam árját,
Rejtsd-el az árvát árnyad alatt,

Tán az örömnek zöld koszorúja 
Biztos öléről fiirtire hat.

Alkonyi szellők’ játszi vezére,
Szállj nyugalomra durva sebére

’S messzi ragadd a’ sirhoni bút,
Zúgva süvöltő barna borút!

Lengve fölöttem gyászba borultak 
A’ riadó vész’ föllegei,

'S csillagokon túl messzi csapongtak 
Néma fohászim* bús szelei;

Hajh! de öröm nem szállá egemre, 
l'j vihar áradt lángkebelemre,

’S barna sötétség’ tengerein 
Hányta hajóm’ a’ marczona kín.

Számkivetetten térek öledbe,
Benne szivein tán kedvre talál,

Hogyha kecsednek mennyei bája
Harmati csöppként lángira száll — 

Rejteked’ árnyán a’ panasz enged,
Fülmile’ dalján vissza ha zenged ; —

’S kéjre dérit a’ rózsa kelet 
Égi virányid’ zöldje felett.

Szaőú József. Szalmárdan.

RABMUNKÁLTATÓ INTÉZET ARAD VÁRMEGYÉBEN.
(Vége.)

B e l s ő  ’s k ü l s ő  s z e r k e z t e t é s e ,  ú g y  
r e n d s z a b á s a i ,  Naponként foglalatoskodik e’ ha
szonnal javító intézetben mintegy 40 rab , kik név 
szerint kijegyeztetnek olly formán : hogy mivel ta
níttatásuk e’ munkára fáradságosabb, fél esztendőnél 
kevesebb rabságu egy se legyen, ha csak több Ízben 
tömlöczbe kerülvén, azt már nem tudná; oda jutá
sukkal névlajstromuk kívülről a’ falra felfiiggeszte- 
lik. 2.) Csupán elitéit rabok rendeltetnek oda. 3.) 
Kzek semminemű más munkára nem fordittatnak. 4.) 
Nem szabad dohányozni 's beszélgetni munka-hátrál
tatás, de a' fiist és lárma’ elmellőzése végett is. 
5.) Munkáidénak sz. György naptól sz. Mihályig, 
reggeli 6 órától 12ig; ekkor ott helyben ebédelvén’s 
pihenvén, délután egytől hatig: sz. Mihályiéi pedig

sz. Györgyig S órától kezdve egész délig ’s délutáni 
egytől egész négyig, kivevén a’ vasár- ’s ünnepna
pokat , mellyeken a’ tömlöczi épületben, mind a’ 
katholika, mind görög nem egyesült hitüek’ lelki 
épülésire szent mise ’s oktatás tartatik. — A’ hel- 
veta vallás-követők is csekély számukhoz képest, ok
tatást egyszer minden hőnapban kapnak. 6.) A’ dol
gozó rabok’ őrzésére, köztök az óhajtott csend és 
rend’ fentartására, ügy a’ munkai szorgalom’ gerjesz
téséül két fegyveres hajdú van naponként felváltva , 
kik őket foghelyüktől ezen intézet’ szobáiba ’s on
nét egész nap velők lévén, munka’ végeztével este 
sorba visszakisérik. 7.) A’ rabok pénzben munkabért, 
nem kapnak , hanem eleinte a’ fonóház’ felállíttatá
sakor számukra hétfőn, kedden, csütörtökön és szom
baton napjában egyszer, főzelékben is összegyűlt 
nevezetes ajánlatokból meleg étel készíttetett, egy 
oda rendelt konyhás rabtársok által, mostan pedig 
már a’ serényebbek’ szorgalmának el nem csüggedé- 
se , a’ lustábbak vagy még gyakorlatlanoknak pedí» 
kedv-gerjesztés okáért, fáradsága minden rabnak, 
midőn másfél font fonalat elkészít, másfél font hús
sal jutalinaztatik-meg az intézet’ pénztárából. Újabb 
határozatnál fogva, másfél font fonalat előmutató 
minden szorgalmas rab’ számára az előbb előadott 
jutalmon felül fentartatik kiszabadulása’ napjáig egy- 
egy váltó krajezár nagyobb ösztön-eszközlésül, de 
leginkább azért: ne hogy egy ollyan , kiszabadultá
nak mingyárt első napjaiban a’ nyomasztó szükség
től szorongattatva, újabb gonosztett-követésre kény- 
szerittessék. Midőn még az intézet’ kezdő-kora gyá- 
molító segedelmeket kívánt, tétettek* reá gyapjú- 
ajánlatok is némelly közjót szeretők részéről nem 
csekély mennyiségben, hanem most már szereztetik 
az önmaga által, annak idejében, főképen megyebeli 
lakosoktól. Az a’kép összeszerzett birka-gyapjú, 
mellynek jó középszerű tavaszi, vagy nyári nyiretii- 
nek kell lennie , előbb válogatáson keresztülmenve , 
minden szennytől megtisztíttatik, a’ szolgalegények’ 
ruházatihoz kivántató kék posztó’ készítésére, nehogy 
szinét elhagyja , Pesten biztos kézből venni szokott 
indigóval megfestetik, azután megkártolva (gere- 
benezve) ’s megfonva a’ posztómester által szövés
hez alkalmaztatik. A’ megszőtt posztó minden cso
móiul, melly benne fonás alatt esett, rabok által, 
a'hoz készült apró vas-fogókkal megtisztíttatván, mi
dőn [így nagyobb mennyiségű véggel összegyűlt, meg- 
kallóztatás végett a’ temesvári kalló-malomba foga-
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dott lószekeren vitetik vele egy váltó forint napibér 
mellett utazó posztós által; a* kallózatból pedig, melly- 
e'rt az intézet végszámra 1 for. 30 kr. váltót fizet, 
visszahozatván, Aradon a’ posztónyiró által tömöt
tebbé ’s finomabbá tétetik, röfjétől a’ jobb minősé
gűnek nyírása, kétszeri préselése ’s avatásáért 24; 
az alábbvalóénak pedig 15 v. kr. fizettetik. Ezután 
vétetik rendelt használás alá.

I n t é z e t ’ k o r m á n y o z á s a :  Kormányozza 
ezen intézetet másod alispányi vezérlet alatt az ala
pítványok és intézetekre ügyelő vmgyei választottság, 
melly közjó-szeretetből arra jutalom nélkül felügyelő 
egyik tisztviselőnknek esztendei pontos számodásit 
a’ posztós’ bevétele ’s kiadásinak hónaponkénti be
számolásin alapulókat valamint megvizsgálja, úgy 
neki az intézet’ gyarapításául utasításokat ad ; meg
állapítja egyszersmind a’ posztó’ eladási árát is

Mu n k á s o k :  Ugyanazon kiildöttségi kormány
zó , mint ugv is fenvítő törvényszéki rendes elölülő 
gondoskodik egyszer'smind a* dologra nevezendő 
munkásokról is , ezeket oktatja ’s a’ dologra nézve 
igazgatja a’ posztómester, ki esztendőnként 360 v. 
forintot, 12 köböl búzát, 6 köböl tengerit, 10 öl 
tűzifát, minden elkészített rőf posztóért 15 váltó 
krajczárt szabad szálláson kívül bér fejében kapván, 
segédlegényeket maga költségin szerezni ‘s tartani 
köteles, úgy a’ neki lajstrom mellett átadott szerek
ről , elkészített posztóról, ennek részenkénti elada- 
tásából bejött pénzről ’s másféle apróbb kiadás 's be
vételről , a' naponként véghezvitt munkák’ számba
vétele ‘s érettük kiadott jutalmak’ rendes feljegy
zési mellett hónaponként a’ felügyelőnek számolni 
tartozik. A’ rabok’ őrzésére, mint előbb érintetett, 
fordittatik naponként váltva két hajdú.

P é n z - a l a p j a :  Ezen intézetet a’ KK. és HU. 
nagy áldozatai hozák létre, lelkes buzdítások ’s fel
szólítások’ utján egybegyíijtött ajánlatok alapították,
’s folyamatba tett állapotját a’ ráfordított közfigye
lem és szemes felügyelet gyarapitá, ’s most mind a‘ 
mellett: hogy a’ munkás rabok’ élelme , posztómes
ter’ fizetése, szerszámok’ jó karban tartatása , újak 
szerzése nem kevés költségbe kerül; továbbá go
nosz kezek közt forogván a’ gyapjú ’s fonal a’ leg- 
szorosb vigyázat mellett is azokból elsikkad , az ide 
kerülve tanítás alá vett rabok’ ügyetlensége, úgy go
nosz indulatja által is mennyi gyapjú-vesztegetés \s 
kár okoztatik ? már minden segedelem nélkül nem
csak maga magát fentartja, hanem az évenkénti kö
zép számolat szerint feldolgoztatni szokott 35 mázsa 
gyapjúból kikerülő 1750 rőf posztó eladatván, annak 
araból minden kültségit fedezi, niűgyára szakadat
ul! munkálatához kívántatokat bészerezteti, munkási’

fogyatkozásit fehérruhában, lábbeliben pótolja ’s 
azon felül még néhány ezer forint tiszta jövedelme 
is marad; azt még ide tudván: hogy a’ ns vármegye 
is innen kap posztót jobb ’s erősebbet maga szüksé- 
gire gyártási áron, melly a’ boltbelinél olcsóbb lé
vén , a’ honi pénztárnak is költség-kimélést szerez. 
Rövid átnézete — béfejezőleg — az ezt illető iro
mányoknak híven előadja: hogy ezen intézetben 
1823—1832ig feldolgoztatott közép-ár szerint má
zsáját 100 forintjával véve 37,000 forintot érő gyap
jú , azon posztó mennyiségen kívül, melly bizonyos 
Uraságoknak önköltségeikre néhány véggel jó aka
ratból innét kiszolgáltatott, ’s azon pokróczokon kí
vül , mellyek külön műgyárunkban tenyésztett se
lyemnek salakjából 308 for. 20 krajczáron eladott. 
59 darabban múlt 1833 folyta alatt itten készíttet
tek. — Iiiizli Danko Ján o t,

l e v é l l á r n o l : .

V I R Á G O K  A’ SZ.  H A J D A N B Ó L .
I. A’ HERNYÓ’ TEREMTETÉSE.

Midőn az első emberpár, elkövetett bűnök mi
att, édenből kirekeszteték ’s a’ szelíd Á bel, bátyja’ 
gyilkos kezei által már meg öletett vala: akkor a' 
halál’ angyala Jehovah’ elibe jö\én, így szóla: „Te
remtő! halált rendelői a’ föld’ lakóira, — és az em
beri .Vem ezen végzésedre méltónak mutatja magát. 
Adj nekem hatalmat Jehovah ! oily teremtések’ elő- 
mutatására, mellyek nekem a’ halál’ ’s múlandóság’ 
előmozdításában eszközkép szolgáljanak.“ — Jeho
vah „ l é g y e n t “ inte, ’s ima’ halálos angyal földre 
ereszkedék, és adá az oroszlánnak iszonyú kör
meit, ’s a’ vér után csattogó agyart; az ő ordítása 
most legelsőszer rendíté-meg a’ föld’ téréit. A’ tigris 
és párducz, mellyek az előtt, szelíd bárányok’ cso
portja közt tévelygőnek, most kapták bőreiknek 
tarka szinét ’s evvel az ellenállhatlan vérszomjat. 
Sasok ’s ragadozó vércsék süvöltőnek a’ légben , — 
halált ’s romlást hozva a’ csöndes völgyek’ lakóira.
— A’ sziklák’ repedésiben mérges békák és sziszegő 
kígyók leskelődtek, krokodilok s viperák rejteztek 
a’ folyok’ partjain, ’s a’ lugasok’ sűrűjében mérget 
lehellő gyíkok lappangának. — Gyászba borula min
den a’ földön, a’ természetnek e’ rettentő változásin. 
Önmaga a’ halál’ angyala is megrémült munkája’ kö
vetkezésin’s magát vigasztalólag imígy szóla: „Nem 
az ember maga szerzé-e magának ez állapotot — 
megvetvén a’ nyugalmat ’s békességet?“ szólt, és 
mennyei künyör vonult szellemi keblére; — an
gyali hatalmával készítő végzését a’ ragadozók’ cso
portja fölött e l . melly őket a’ kietlen puszták’ la
kóivá, rabló vágyaik’ ’s gyilkos természetük’ kielé
gítésére pedig az éjjelek’ sötétségét — rendelte.
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Ezek után a* romlás’ angyala közelíte az első 
embercsalád’ lakásához, és látatlanul lebege egy 
kisded kert fölött, mellyben Mircza, Ábel’ kedveltje 
’s testvére fákat ’s virágokat növesztett. E’ kert kép
mása volt Édennek, környékezve árnyékos lugasok
kal ’s ellepve illatozó virágokkal.

Némán állott a’ mennyei követ Mircza’ ártat
lansága és szeretete által illetődve. „A’ szelíd szen
vedőnek uj fájdalmat is teremtsek? — Legyen! — 
Az erkölcsnek a’ fájdalomból is öröm fejük. — Vagy 
nem tartozik-é ő is a’ vétkesek’ neméhez ? — ah! 
e’ vétek’ súlya örökös leend!44 — Mennyei kezével 
illeti a’ földet ’s ime ! annak poraiból előmászott a’ 
h e r n y ó ,  melly is azonnal kezdé emészteni a' kö
rülte levő növényeket, és kevés idő múlva felfaló 
a’ legközelebbi kisded fa’ gyönge leveleit. — Mir
cza előjött, ijedve látó növényinek romlását, és mi
dőn közelebbről megpillantaná az emésztő állatkát a’ 
fáknak ágain mozogni, elrémült; szalada bátyjához 
Szethez. „Nézzd — mondó — egy kigyó elemészti 
növényimet, ’s a’ fák’ ágaira rejtezik.44 — Szeth, 
testvérét a’ kis kertbe követé, és miután ő a’ h e r 
n y ó ’ alkotását megvizsgálta , i'gy szólt Mirczához: 
„Ne rettegj leány! ezen állat nem kigyó, melly ha
sán csuszkái; nézzd! — ennek lábai vannak, ez más 
állatnem, melly — mint kis bárányok — a’ fák’ 
gyönge leveliből éldegél. Mircza! én ezen állatkát 
eltaposom!44 — Ezek után az ifjú a’ fát megrázta ‘s 
a’ hernyó földre esett. — „Ah! ne öld-meg! — 
monda Mircza, kérlelve az ifjút — ne öld-meg azt! 
Vagy nem esszük-e mi is a’ fák’ gyümölcseit? Lássd 
testvér! ezen állatka nem tudja, hogy ez az én ker
tem ’s hogy a’ bennelevő virágok örömim légye
nek, — ohne öld-meg! — én szedek számára gyön
ge levélkéket, sokat szedek én a’ kis állatnak! és 
akkor nem fog ártani kertem’ viráginak. Oh! ne 
öld-meg!44 — „Mircza! — mondó Szeth — az álla
tok a’ mi alattvalóink, ’s hatalmunk alá adattak!44— 
„Kegyelemmel és szelídséggel kell azok iránt is 
lennünk — visszanozá a’ leány — oh Szeth ! ne 
öld-meg a’ kis állatot !44 —1 Ezek után Mircza kosár
kát font a’ hernyó’ számára, és azt gyönge falevéllel 
megtöltő, nehogy az állatka szükséget szenvedjen.

Látó ezeket a’ mennyei követ, és illetődve a’ 
jelenéstől , szóla magában: „Az Isten’ képére terem
tetett ember nem veszté egészen el Teremtője’ tulaj
donit, a’ bűn’ eredetében is még képes elleneit ápol
ni ’s magának a’ rosznak is jóval fizetni.------- 44
Szólott és szent gondolatok között érinté-meg ha
talmas vesszejével a’ hernyó’ alakját ’s e’ pillanattól 
fogvást a’ kis állat, érezve halálát — önmagának 
készi'te koporsót.

Midőn Mircza másnap reggel kis kertjébe lépne 
’s a’ hernyó után vizsgálódnék, nem leié azt fel; 
„Oh ! az én állatkám bizonyosan még alunni fog — 
mondó ő gyermeki együgyüséggel — én nem fogom 
őt felkölteni, levélkéket szedek számára, gyöngé
ket ’s harmatcseppektől fénylőket.44 Mert Mircza 
igen megkedvelő a’ szelíd állatkát ’s azt örömmel 
ápolgatta; ő az egész természet iránt szelíd részvét
tel volt, mióta Ábel — a’ kedvelt — tőle elragad
tatott. És a’ mint Mircza a’ szedett levélkékkel a’ 
kosárhoz — mellyben a’ hernyó lakozék — közelí
te , ím egy tojás-alakú házacskát pillanta-meg, szé
pet ’s fényest, mint ezüstszínű felhő. A’ leány cso
dálva állott az uj jelenés előtt, aztán gyorsan ha
ladva, szüléit ’s testvéreit előhítta. „Nézzétek — szó
la — miilyen állatocskát neveltem én; most el
halt ’s nyugalmát egy csudás koporsóba le li! ki tud
ja , nem támad-é uj életre fö l!“ így beszélt Mircza, 
belátva a’ jövendőt, mert ő nem gyanítható azt: 
hogy lelkének a’ jóslás’ adománya is tulajdona volt. 
— De Adóm, az első atya így felelt leányának: 
„Mircza! ki fogja a’ Teremtő’ tetteit megfontolhat
ni? A’ kezdet ’s vég el van burkolva az emberi szem 
’s tudomány előtt. Azonban ezen uj jelenés ne le
gyen tanúság nélkül; hozzátok azt lakásunkba.44 — 
Es Mircza örömmel vivő a’ kis állat’ ezüstös kopor
sóját lakásukba. „Oh ! be örülök — mondó ő szelí
den — hogy azt csudás haláláig táplálhatám !44

így tartó lakásában az első embercsalád — az 
ösméretlen állat’ öncsinálta sírját, emlékeztetőt Ábel
re , az első elhunytra. Midőn pedig egykor az egész 
család egybe volna gyülekezve — ’s értekeznék bá
natos szívvel az elkerülhetlen halálról,— ime! egy 
gyönge zugás tölti-be a’ házat tompa hangjával ’s az 
ezüst színű fényes koporsó Önmagától mozdulni kez- 
de. A’ család csodálkozva közelíte a’hoz, és kiván- 
csilag váró a’ szokatlan jelenés’ kifejlésit. — Ekkor 
hirtelen szétpattan a’ kerek 's fénylő halottházacska, 
egy élő állat fejlődők a’ szíik sírból elő, és resz
ketve terjesztgeté két szárnyait. A ’ szárnyak kékek 
valónak, — hasonlók a’ zafírhoz, és hasonlók az 
ég’ boltozatjához — arannyal hímzett szélekkel. A' 
szétpattant burok’ beljében, egy cseppvélhez hason
ló folyadék maradott. Az újra született állatot pe
dig — fénylő szárnyaira kelvén, — illatozó virányok 
felett lebegve, — völgyen halmon túl hordozók in
gatag szárnyai, míg végre a’ lég’ mérhetlen homá
lyában elenyészett a’ vizsga szem elől.

De az első embercsalád’ keblét édeni öröm töl- 
té-be, mert Ábel juta eszökbe, az első elhunyt. És 
a’ szent álinélkodástól elragadtatott szív — Ábelt 
látó — angyali alakban — Ég felé reppenni.
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A’ halál’ angyala pedig látatlanul közöttük volt, 
és szála szelíden: „íme, a’ halálból élet ered, élet! 
nielly számithatlan ‘s öröklő. A' tiszta lélckismére- 
tünek ’s annak, kinek hite tántoríthatlan , megen
gedtetett: a’ v a l ó s á g o t  homályos jelenésekből is 
kitudni!« — E’ naptól fogva Mircza nem vala bús 
a’ kedvelt Ábel után, és az első emberek’ boldogító 
remény közt említek a’ jövendő halált!! —

Vör&kfulti 1\ Ferenci. A . Bányáról.

GONDOLATOK A’ TlSZTELKKDÉSRÓL.

Alig ha van földünk’ hátán nemzet, mellynek 
ne volnának bizonyos tisztelkedései; sőt, ha vizs
gáljuk az oktalan állatok’ cselekedetit, úgy látszik, 
köztük is uralkodik bizonyos ceremónia , mert rit
kán akad kis eb nagy ebbel, hogy magát mély tisz
telettel össze ne huzza, ’s a’ mennyire lehet, fal
hoz ne szoruljon. — Ha ezen tiszteikedés’ okát ke
resni elég kíváncsik volnánk, azt nem annyira igaz 
tisztelet-érzésnek, mint harapástóli félelemnek tu- 
lajdonítnók. — Valljon az alkotó természet nem ez 
elrejtett indító-okot teremté-e az emberi kebelbe is ?

Gyakori panasza jelenkorunknak, hogy szám
talan férfi, papucs alatt nyög, ’s hogy a’ neki ter
mészettől jutott kalapot fejkötőre cseréli. — E’ tü
nemény, azt mondják a’ történetírók, a’ múlt szá
zadokban egészen isméretlen volt; ’s okát abban ke
resik , hogy eldődink, asszonyaiknak kezet nem csó
koltak, nem hódultak. — Azt mondják, hogy az 
e'féle kézcsókok gyöngítik a’ férfiúi méltóság’ erejét 
’s a’ nagyratermett férfiból hárem-rabot csinálnak. 
— De ki hinné az illyeket, mikor puha, hószinü ka
csot nyom ajakihoz ? —

Minap szörnyű zaj volt szomszédságomban. Egy 
török meg akarta csókolni a’ házi ur’ hölgyét, ki 
magát legkészebb, alázatos szolgájának mondotta.— 
Ki fogja vádolni a’ törököt, ha a’ szolgaságban 
nemcsak üres szólásformát keresett, hanem — va
lóságot! Azt ugyan sokan tagadják, hogy a’ csók 
valóság. — T óti Lörincz.

G N Ó M Á K.
Ez élet’ viránva, erény nélkül hasonlít egy vi

rághoz : melly napfény és nedv nélkül sorvadoz.
Nincs itt öröm, csak az, mellyet — könycsep- 

pek érlelnek. —
Minél mélyebb a’ mi sírunk, annál feljebb emel

kedik diadalmunk ez élet’ bajain.
Szenvedni ’s nem érezni ; érezni, de nem kön

nyezni ; könnyezni és nem csökkenni; csökkenni, 
de a’ reménynek visszaélednfi: keresztyén hős!

Földi vándor-életünk úgy éri czélját, ha religio
— kalauza.

Bátor szív ’s gyönge ész, annyi: mint folyó’ 
viharjai közt nagy evedzőn erőtlen kar.

Szenvedőt a’ szerencse’ karjai közül nem se- 
gítni, nem szánni, — annyi: mint szárazról nevetni a' 
habokkal küzdőt. —

Szerelem, hölgy nélkül: étvágy — étel nélkül.
Csernyánszky.

B A N Y A - V 1 It A G.
Barátim! próbáljatok szerelmes tárgyaitok iránt 

szigorú igazsággal élni, látni fogjátok annak sze
rencsétlen sikerét. Mondjátok azon szépnek — kit 
imádtok — hogy ő kissé nagyravágyó — hegyes — 
szótalan; hogy ő csak esti szépség, hogy ő szokás
ként hintve van riskása-porral, hogy ő tánczmulat- 
ságokban, társas körökben szokatlanul pirosabb, mint 
honn — kivált reggel ; hogy szemei nem ragyogók
— nem édeniek — nem csillagok, hogy ők szegé
nyek ’s még is szinte trónra vágynak, hogy az , a’ 
mi orczájukon szembetűnik, valóságos szeplő — és 
nem ragyogó harmatcsepp, és nem fénylő keleti 
gyöngyszem ; mondjátok : hogy ő hibásan tánczol , 
hogy ő tánczközben leesvén — az egész társaság 
által észrevétetett ’s a’ t . ; — mondjátok csak ezt 
imádott szépeiteknek , és nemcsak a’ legkellemetle
nebb felelet, — de a’ legrövidebb módon kiadott 
u t i - l e v é l  is leend öszinteségtek’ jutalma. Való
ban — barátim ! a’ szerelem szemfényvesztéssel kez
dődik , és hízelgő hazugsággal táplálja magát!

(iyulu S . Hó nyárul.

M A G Y A R R Á  K.
„Most rövid volt a’ farsang ’s részemről szeren

csésen mult-el; de bezzeg! m e g f e k ü d t e m  ám a’ 
tavalyit egész 4 hónapig; hanem azért hála Isten
nek ! nem  v o l t  l e g k i s e b b  b a j o m  is 44 így 
szavalt nem rég nagy pathosszal egy velőtlen uracs.

„Mit tesz ezen szó : k a l a n d ? “ illy kérdéá téte- 
ték nyelvünk’ egy, közbizalmit ismerőjéhez; ’s hosz- 
szas magyarázgatás, és hogy sajátunk a’ szó,  nyi
latkozás után, nagy komolysággal szól közben egy 
uracs: „kétlem a’ kérdéses szó’ magyar létét; én 
a r á b n a k hiszem , mert az a r á b  r e g é k b e n  
(Ezer egy éjszaka) olvasóm.44 L i;e ify  Andor.

R K J T ' K T T S Z Ó
Hajt az egész; smylik Mahomed’ követűji híjányát
Hármának ; két vég állásba’ szünetlen öröklik.
Egy szigorú nemzet, ha e’hez me'g egy betű járul.

Hóziúsy (iyula.
A’ 28dik számbeli rejtettszó : Epe r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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K ö l  t  É s z E T.
k e m é n y s é g .

Volna anuyi tündér bájom,
Mennj'i Terkám’ kelféme,

Hogy imádva szépségemet
Könyben asznék kék szeme —

Kinos lenne minden élte,
Irgalomra bárha kérne :

Ha szerelmet vallana,
Tűleni is azt hallana.

k ö n n y e i m .;
Egy csermelyként ömledeznek 

Bús szemem’ hő árjai,
’S. hah, még inkább gerjedeznek 

Szívem’ ádáz lángjai. —
Szűnjetek immár könyezni 

Tán megszűnnek kínjaim;
Oh csak még is folyjatok ti 

’S oltsátok-el lángjaim'!
Szal/unáry .V;

M I L L A. (1  S 3  4. )
Millá — mint csillagzatok’
Fényhintő tüz-árjai,
Vágy a’ menyboltozatok?
Szép hajnalsugárai —
Vagy' — mint a’ hegy’ ormain 
A’ nyári est’ csillaga,
Ha fenyőfa’ lombjain 
Fénye áltpilldg vaía; —
Vagy — midőn a’ déli nap-----
Ha tekintsz egekre fel —
Égető fényt visszacsap,
Tűz szikrákat is lőréi, —*
És ha barna éjszakán 
Láng-okádó bérczeken —
Láva’ tüzes világán 
Fényt látsz a’ nagy téreken t 
Milla! a’ te szemeid 
így hintik a’ fény eket ,
Es ezen tüzfényeid 
Vakítanak — bennünket !

Gyula iV> Hányáról!

TISZÁNKNAK A\ DUNÁVAL ÖSSZEKAPCSOLTATÁSA 
MÓDJÁRUL.

Számtalan nemzet iparkodik honában a’ keres
kedést, melly a’ nemzeti jóllét és státus-gazdaság’ 
egyik főeszköze, gyakrabban milliókra rugó költ- 

előmozdítani, a’ kereskedés’ előmozdítására 
egyik legkönnyebb módnak látszik a’ vizek’ hajózha- 
tása; ez sziilé hazánkban azon élénk gondolatot, 
mellyel Tiszánk a’ Dunával olly módon egyesíttetni 
ohajtatik, hogy hajózási közösülés történjék az em

lített vizek közt, melly által a’ hazai szorgalom’s 
kereskedés egy óriási lépéssel biztosítatnék. — Ezen 
óhajtást minden egyes polgár vagy törvényhatóság’ 
terhe nélkül vihetni végbe, az alább előadandó mód 
szerint, mellyel nemcsak ezen kívánság, hanem még 
az is kielégítetik, hogy a’ Magyarországban ’s hozzá 
kapcsolt tartományokban levő raboskodók kiknek 
száma a’ n. m. magyar k. Helytartótanácshoz féléven
ként elküldetni szokott tudósítások szerint, jelesül 
1818ki első. fél évben 8000 férfi és 1100 nőszemély, 
öszvesen tehát 9100 volt, alkalmas foglalatosságot 
nyernének. Már ha ezen számos raboskodó közül csak 
3000-et veszünk, kik a’ felállítandó közmunkánál na
ponként 10 óráig tartó dologra rendeltetvén, napjá
ban mindegyik ha nem többet, legalább minden ne
gyed-órában egy taliga földet ásna, így egy óra alatt 
12,000 taliga-föld ásatnék , mennyire fogna szaporod
ni ez egy hónapban, mennyire egy évnegyedben 1 
— A’ köz óhajtás e’kép létesülhetne :

Minden törvényhatóság ,. melly vérhatalommal 
van felruházva, az clly bűnösöket, kik félesztendő- 
tül kezdve több évi fogságra itélvék , tartozzék bi
zonyos meghatározandó helyre küldeni. — Mivel 
pedig az illy, rabóskodóknak felvigyázására a’ tör
vényhatóságoknak több vagy kevesb hajdúra van 
szüksége, kiknek száma a’ raboskodók’ számához 
mérsékeltetek: azon esetre, ha. a’ raboskodók a’ 
felállítandó közmunkára, használtatnak, minthogy 
azoknak felvigyázása elkeriilhetlenül katonai hata
lomra lenne bizatandó, akkor a’ hajdúk’ száma meg- 
kisebbülven, az azoknak fizetni szokott bér a’ tör
vényhatóság’ pénztárában marad. így p. .o. olly tör
vényhatóság , melly a’, raboskodók’ felvigyázására 
most 2 „ 3 hajdút kénytelen t a r t a n i ’s ezeknek
----havibérül eg.yre csak 20. váltó ftöt számítván, —
évenként ruházaton kívül egyre 240, háromra 720 
váltó forintot fizet, ha katonai felvigyázat alatt a’ ra
bokat közmunkára fordítatná, az említett törvény- 
hatóság’. pénztárában 720 v. forint maradna-meg, melly 
summa a’ mostani pénz’ szűkét tekintvén, nem cse
kély figyelmet érdemel.

A* mi pedig a’ közmunkára küldetendő rabok" 
tartózkodási helyüket illeti: ezek deszkából készí
tett sátorba helyeztessenek, melly olly modon-le- 
gyen készítve, hogy egy helyről másikra könnyen 
altvitethessék, mint p. o. a’ pesti vásáros sátorok : 
ezek közül a’ legtágosb is alig áll 20—:2ö darabból, 
összefüggesztetésök pedig ollyan, hogy legnagyobb
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zivatarnak is daczol. Ennélfogvást ha az illy sátorok
ban a' legfinomabb portékák is biztosítvák, annál 
i nkább biztosítva lesznek abban a’ tanyázó rabok, 
kik — mint józanon következtethetni — ha nem is 
egész évet, legalább két, három évnegyedet minden 
bizonnyal az illy szerkezetű fasátorban eltölthetnek.— 
A’ mi pedig a’ rabokra felügy elést tárgyazza, illy fa
sátorban az biztosabb, mintsem akármilly egyéb 
óriási épületben; mert ezekbe a1 rab vagy maga, 
vagy társakkal záratván, kívülről van reájok felvi- 
gyázás ; annálfogvást azok, az édes szabadság’ szóra
jától megkisértetvén, annak milly módon lehető ki- 
eszközlésiről eszmélkednek, ’s így sokszor legcse
kélyebb eszközzel hosszú idő’ folyta alatt álmélko- 
dásra méltólag a’ legerősb ’s legvastagabb börtönből 
magokat megszabadítják; de ha a’ raboskedók a’ 
föntebb leirt fasátorban őriztetnek , akkor a’ felvi
gyázóknak nem kívül, hanem beiül szükséges len
niük ; illy módon a‘ Icgármányosb gonosztevő is el- 
illanási tervében kudarczot vall. — Nehogy pedig a1 
felvigyázók’ élete veszélyben forogjon , minden rab
nak a* lábán levő vaskarikába huzassék egy más 
láncz, mellynek egy vége a’ sátor’ egyik, másik 
vége a’ sátor’ másik végén beásatandó czölöp vagy 
karóhoz függesztessék, a’ mit jelenleg is látunk né- 
mclly rabokon gyakoroltatni; illy módon összelán- 
czoltatván a’ rabok, legkisebb veszély sem fenyegeti 
a’ felvigyázók’ életét. Egyébiránt pedig e’ rabosko- 
dókra felvigyázó katonaság hasonlag künn tanyázzon 
a’ fönt említett alakzata sátorban; ezen sátorok L  
formára allíttatván-összc, egy közös ajtó készíttes
sék a’ raboskodók ’s a’ vigyázó katonaság’ sátora 
közt, hogy azon netalán történendő esetre, ha rabos
kodók közt egyenetlenség ütne-ki, felvigyázók által 
tudósíttatvan , azonnal a’ csöndesség’ helyreállítását 
eszközölhessék.

A* rabok csapatokra osztassanak-fel ollyformán, 
hogy minden csapatban 100 legyen. Ezek azon eset
re , ha a’ tanyasátoroktul egy óranegyednél nagyobb 
távolságra volnának kénytelenek dolgozni, nehogy 
a‘ járással idő mulasztassék, a’ föntebbi módon szer
kesztett sátort széjjelbontván, annak egyegy részét 
G rab magára vállalván, ismét más helyen összeál
líthatják minden költség ’s eszmélkedés nélkül; mert 
megjegyezve lévén az első összeállításkor a’ sátor, 
ha szükség kivánja akár hányszor összeállíthatja még 
az is , ki soha sem hallotta a’ Noönak adott bárka- 
összefüggesztés’ utasítását. — Hogy pedig az illy 
közmunkára kiildetendő raboskodók se törvényható
ságnak, se egyes adózónak terhire ne essenek, szük
séges meghatározni azok’ élelmi ’s ruházati köítségö- 
két. Ezek Buda sz. kir. városnál illy móddal megha-

tározvák: minden rabszemélyre számíttatik napon
ként 14 v. kr., ebből 6 kr. kenyérre jő , S krért 
pedig kapnak félfont húst egy pár nehezék’ híján, le
vest ’s ebbe valami főzeléket. — Továbbá: 1.) min
den raboskodó kap egy évre 2 pár uj fejér ruhát; 
2.) egy fejér darócz posztóbul készült úgynevezett 
felöltőt; 3.) minden negyedik esztendőben egy pár 
bakancsot; 4.) ágy gyanánt 2 kéve zsúpszalmát ’s 
1 pokróczot.

Haboknak közmunkára alkalmaztatásukkor, min
den törvényhatóság a’ köréből küldendő rabszemé
lyekre esendő szerszámok , u. m. ásó , kapa, csá
kány , földhordó taliga, nem különben élelem ’s ru
haneműk’ értékét pénzül megváltván, egy polturával 
se fog terheltetni egy törvényhatóság’ adózója is ; a’ 
mit az előadottakból mindenki, éles értelem nélkül 
is általlátand, sőt egykét év’ leforogta után uzsorás 
kamattal fizettetnék az vissza, mi most siker nélr 
kiil fordíttatik azokra, kik a’ honpolgároknak szá
mos esztendő alatt véres verítékkel gyűjtött pénzü
ket, ’s értéküket néha summásan ellopván, álmél- 
kodást gerjesztőleg 2 , 3 nap alatt elpazérolják; 
gyakran jó szerivel hozzá nem férhetvén , annak tu
lajdonosát kegyetlen vadsággal kínozzák, sőt életé
től is megfosztják; gonosztevők, — kik féktelen
ségtől elkapatva embertársaikat csekély okból agyon
ütik ; — kik könnyeden akarván élni, álpénzeket 
készítenek, melly által leginkább a’ szegényebb sorsú 
ember károsodik.

Vannak ugyan némelly tervek a’ rabok’ fogla- 
latosságiról, de azokat a’ szú, mint minden papiro
son levő tervnek ellensége, csaknem olvashatla- 
nokká teve, jelesül: hogy azok felállítandó munka
házakban töltsék a’ reájok kimért fogság-időt; de 
ezen munkaházakban, — mellyek ha már tökéletesen 
készen volnának is — nem más mint gyármunkák lát- 
szának a’ tervből; ezekhez gyármüvsk szükségesek, 
mellyek’ megszerzése nem csekély pénzbe kerül. — 
Ennél fogvást addig i s , míg az illy dolgozó vagy 
munkaházak tökéletesen elkészíttetnek , mellyekben 
a’ gyármüvekre szánt fák, fiatalságuk miatt több 
évi ápolgatást kívánnak, nem kevés haszonnal le
hetne a’ raboskodókat, Tiszánknak a’ Dunával való 
egybekapcsoltatásához megkivántató munkára alkal
mazni. Szenl-Gály Ferencz.

KÖRÜLMÉNYES TUDÓSÍTÁSOK NÉMELLY ARAB SZO
KÁSOKRÓL. • j ...

Már néhány nap óta várták Sanában a’ y em  e- 
ni k a r a v á n n a k  visszaérkezését, mellynek Me k 
k á b ó l  kelle megtérnie. Mi látni kívántuk bémene- 
tét a’ városba , egyszersmind ez alkalommal kita
nulni minden különösségit azon bucsujárásnak, melly
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annyi muselmánt vonz legtávolabb tájékokról is 
Mekkába. Kívánságunk egészen teljesülve lón. Egy 
kis halom’ tetejéről, meliy Sana’ kapuinál emelke- 
dék , láttuk elvonulni előttünk a’ zarándok népet ’s 
az ezt védő katonákat ’s a’ karavan’ élelmével ter
helt számos tevét. Láttuk a’ zarándokok elibe kifutni 
az egész város7 lakosit; — egyik szüléje7 karjai köze 
dőlt ’s jelenté örömét, mellyet a’ viszonlátás ger- 
jeszte szivében; egy másik, megértvén a’ nagy ut’ 
terhe alatt elszakaszkodott atyafiainak halálát, fáj
dalmas kiáltásokkal tölté a’ levegőt. A’ karavánok 
éjszaka és lámpák’ világánál utaztak, a’ mi legin
kább neveié e’ látvány7 különösségit. —

Minden muselman, életében köteles legalább 
egyszer Mekkába utazni, a’ szent helyeken teendő 
ahitozás végett. — Ha ezen törvény szorosan meg
tartatnék , a’ bucsujárók’ száma iszonyú lenne, 7s 
a’ város nem volna képes befogadni ama’ néptöme
get , melly mindazon tájakról, hol csak mohammed- 
vallás uralkodik, koronként odaszállong. Könnyű te
hát elgondolni, hogy e’ kötelességben csak a’ buz
gók járnak-el, ’s a’ többi ellenbpn magát könnyen 
elvonja alula. — Azoknak, kik különös körülmé
nyeik miatt, nem távozhatnak-el olly hosszú időre 
házaiktól, szabadságukban áll, egy embert b é r b e  
fogadni, ki az ő helyöket betöltse; de illy bérbe 
fogadott bucsujáró egy útra több ember’ kötelességit 
nem vállalhatja magára; a’ visszaélések’ elkerülése 
végett kell neki hiteles bizonyítványt is hozni vala- 
melly mekkai imántól, arról t. i. hogy ő a’ szent 
helyeken ez ’s ezen élőnek vagy holtnak nevében 
megtevé a’ reábizott ahitozást; mert szabad egy olly 
ember’ holta után is , ki életében nem tartá-meg e’ 
törvényt, engesztelőkép valakit meghatalmazva Mek
kába utaztatni. — Azokhoz , kik ezen bucsujárást 
buzgóságból teszik, csatolkozik sok ollyan is , kiket 
útra nem ezen dicséretes indítvány készt; ezek ama’ 
k e r e s k e d ő k ,  kik mivel biztosabban vélik áltvi- 
hetni, vagy könyebben eladhatni áruikat, a’ karaván
nal együtt utaznak ; továbbá azon mindennemű á r u- 
s z á l l í t ó ,  kik a’ vándorlókat táplálják, ’s az utób
biaktól bérelt k a t o n a s á g ,  melly őket védelmezi, 
így történik, hogy sokan gyakorta, csupa haszonke
resésből vándorlanak Mekkába. — Minden karavá
nok közt, mellyek Mekkába utaznak , legnagyobb 
a' s y r i a i ,  mellyet a’ damaski basa vezérel. E’hez 
kapcsolkoznak az egyptusi, a’ vöröstenger-mellé- 
ki, indiai és az afrikai-partokról az aráb gyarma
tiak. A’ persák a’ bagdádihoz szövetkeznek , kiket 
basájok vezérel. — 1

M e k k a  és Me d i n a  két fővárosa a’ Hedsjas 
nevű egyik aráb tartománynak. Hedsjas határai:

keletről Nedsjed; éjszakról a’ sinai puszta; délről 
lem en; és nyugotról az aráb nagy öböl. Mondják, 
hogy ezen ország hasonlít Yemenhez, de ennél sok
kal terméketlenebb. A’ konstantinápolyi sultán táp
lálja Mekka és Medinának majd nem minden lako
sit. Mig a’ zarándokok a’ városban tartózkodnak, 
azalatt annyi vizet osztat-ki köztök, mennyit két 
ezer teve alig bír oda hordani, ide nem számítván 
azon ajándékokat, mellyekkel a’ K á b á t  (szent ház) 
ékesíti ’s Mohammed’ maradékit jutalmazza. — Olly 
sokat hallánk már beszélni Mekkáról, a’ muselniá- 
nok’ ezen szent "városáról, hogy kiváncsiak valánk 
mindent körülményesen megtudni, valami csak ne
vezetes e’ városban. A’lehétőségig tudósíttatánk min
denről. Az aráb partokon, azon Öböl’ közepe felé , 
melly v ö r ö s  t e n g e r  nevet visel, emelkedik- 
föl D s j i d d a  város, mellynek kikötője igen népes 
szokott lenni. Mekka, innét csak egy jó napijárás
nyira van , és száraz terméketlen földön épült. Tá
volabb néhány mérföldre a’ hegyek felé, találhatni 
ugyan elég zöldséget ’s gyümölcsét , de a’ város’ 
köriilete fövényes ’s a’ nyári hónapokban olly nagy 
a’ hőség, hogy a’ lakosok ön-óvás végett kénytele
nek berakni ablak-deszkáikat, ’s az utczákat meg
öntözni, hogy némileg hüvesítsék a’ levegőt. Van
nak példák, hogy Mekkában emberek is fuladtak 
meg a’ S z i m o o m nevű égető szél miatt.

Minthogy a’ hedsjasi fő nemességből sokan lak
nak e’ városban, azért helyesebben is van építve, 
mint akarmellyik más aráb város. A’ benne találkozó 
számosb szép épület közül, ’megjegyzésre legméltóbb 
a’ híres K á b a  vagy Isten’ háza, melly az arábok- 
nál Mohammed előtt már nagy tiszteletben tartatott. 
— Örömest megnéztem volna ezen híres emléket, 
de Mekkába egy keresztyén se merészel menni, nem 
azért, mintha az odaközelítés valamelly nyilványos 
törvény által tiltva , vagy az okosabb mohammedá- 
noknak ez ellen valami kifogásuk volna, hanem csu
pán a’ nép’ előítélete miatt, melly ezen földet szent
nek tartván, méltatlannak véli a’ keresztyént, hogy 
lábaival annak küszöbét illesse. Véleményük sze
rint az meg volna szentségtelenítve, ha hitetlenek 
tipornák.

Noha a’ mohammedánok az európainak meg nem 
engedik , hogy Mekkába menjen , a’ Kába’ leírását 
még sem tiltják tőlük, sőt világosításokat adnak ne
kik ezen épíiletekről. Megajándékoztatánk mi is a’ 
szentháznak különféle rajzolatival; mert tudni kell, 
hogy napkeleten sok föstész csupán abból é l , hogy 
a’ Kábát kis képekben leveszik , ’s azt az idegenek
nek és zarándokoknak eladják.

Ezen rajzolatokból ’s több arábok’ hiteles tudó-
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sításiból ítélve a’ Kába egy dísztelen ’s fonák-alakú 
épület, egy négyszegű torony’ neme, mellynek föl- 
seje arannyal hímzett fekete selyem kelmébe (Stoff) 
van burkolva; ezt Kairóban szövik ’s a’ török sultán 
évenként uj takarót- ajándékoz , az előbbinek helyé
be. A’ vízcsatornák ez épület’ födelén tiszta arany
ból készültek. — Legfölségesbek e’ szent háznál 
azon boltozatok, inellyek ama’ piaczot körzik, mel
lyen Kába helyezve van. Nagy álmélkodással be
szélnek a’ tömérdek lámpásról, az arany ’s ezüst 
gyertyatartókról, mellyekkel rakvák ezen boltoza
tok. Mindazáltal, e’ kétség- kívül nagyított elbe
szélés. Ille* l'

(Vége következik*) ,

EGY GYERMEK A’ RAGADOZÓ-MADÁR’ KÖRMEI KÖZT.

Egy parasztember, nejével ’s három gyermeké
vel nem messzi Briangontól, egy kunyhóban telepe- 
dek-le nyári lakásul ’s nyáját ama’ gazdag alpesek 
(havasok) egyikén legeltető, mellyek a’ Durance 
folyam fölé emelkednek. A’ legidősbik gyermek mint
egy 8 esztendős volt és igen buta; a’ másik siket
néma ’s mintegy 5... éves ; a* harmadik pedig még cse
csemő. Egy, reggelen a’ szülék , legkisebb gyerme
küket , nagyobb testvérinek gondviselésökre bizák, 
’s ezek a’ szüléktől észre nem. vétetvén, tova sza
ladtak a’ kunyhótól. — Az édes anya, nem látván 
szemei előtt gyermekit, azonnal fölkerekedék, hogy 
a’ kis futkosókai megkeresse ’s nem sokára meg is 
találá a’ két nagyobbat, de a’ legkisebbet sehol sem 
lelheté-föl. — A’ buta gyermek örömében magán 
kívül látszék lenni, míg a’ siket-néma. a’ nyugtalan
ság ’s félelemnek jeleit véteté magán észre. Hasz
talan találgaták a’ bánatba merült szülék eltévedt 
kis gyermekük’ sorsát. Mert a’ legidősbik’ vidám
sága , a’ másiknak pedig szomorúsága semmi bizo
nyos utasítást nem nyujtának. — A? néma csaknem 
elméjében zavarodott-meg, míg a’ buta a’ jó kedv
nek szokatlan jelenségét mutatta, tánczolt, ugrált, 
nevetett, ’s arczvonásiban, teste’ mozdulatban olly 
emberhez hasonlíta, ki valami igen kedves dolgot 
’s pedig reménytelen lát birtokába jőni.. — ’S épen 
ezen utolsó körülmény vigasztalá-meg valamennyire 
a‘ szegény édes anyát, ollyan gondolatra jővén, 
hogy talán .valaki az ő ismerősi közül elvitte a’ kjs 
gyermeket magával. Azonban elmúlik egy nap ’s egy 
éjjel, ’s még se hallanak gyermekük felől legkeves- 
bet is. Másnap korán reggel, a’ mint az elkeseriilt 

xsziilék nyomozásikat folytatják, egyszerre fejük fö
lö tt a’ légben egy sast vesznek-észre; s a’ mint

Szerkeszti H e l m e c z y .

ezan madarat a’ buta gyermek megpillantá, azonnal 
elkezdé előbbeni mozdulatit ’s arczának vigságot je
lentő rángatásit; a’ siketnéma pedig félelmesen édes 
anyjához simult. Ekkor ébred-fél az édes anyában 
ama borzasztó gondolat, hogy szerencsétlen kis cse
csemője-valami ragadozó madárnak körmei közé ke
rült , és hogy az idősbik gyermek az előbb leirt mó
don örömét nyilatkoztatta-ki, az ővételkedő társától 
történt megszabadulták — Ugyanaz/on reggel, mi
dőn ez történt, egy vadász valami sasfészekhez kö
zel állott lesben, olly reményben, hogy majd a’ 
visszatérendő madarat agyon- lövi. Miután már jó 
ideig várakoznék, meglátja a’ madápszörnyet lassú 
röpüléssel, az őt rejtő sziklák között lebegni; de 
milly nagyon rettent vissza, midőn a’ madár’ köze
ledtével egy gyermek siránkozását hallja, ’s azt egy
szer- smind annak kegyetlen körmei között szemléli. 
Nyomban eltökélé magában , hogy mihelyt a’ madár 
fészkére száll, azonnal reá tüzel, ’s vele együtt in
kább a’ gyermeket is agyon lövi, mintsem azt ki
csinyenként hagyja a’ sastól agyon marczangoltatni. 
—  Jól czélba vevén a’ sast, egy csöndes fohásszal 
nekiereszti csőjét, ’s a-’ golyó szerencsésen a’ sas
nak szivén hatott keresztül. Egy pillanat múlva leir- 
hatlan örömmel hozta-le a’ nagylelkű vadász, kar
jai között a’ megszabadított gyermeket a ’ sas’ fész
kéből. A’ gyermek vérzett a’ sas’ körmeitől ’s igen 
meg.volt sebesítve, de még sem halálosan; és el
tévedése után 24 órával ismét szerető édesanyja’ 
karjai közé került vissza.

B a dics István. Dümiilkön.
T E N G E R I  C S E P P .

K.... biographus, kifogyván már a’ savanyiLvi- 
zekről, kertészeti, hangászati ’s egyéb szeti, szati 
tárgyakról írandó b i o g r a p h i a i adatokból, újak’ 
gyüjthetése. végett faluról falura kóvályogván, hoz
zám vetődött; ’s midőn neki aklaim?, istállóim’ ’s 
ólaim’ ’s a’ t. mutogatám, szorgosan jegyezgetett 
mindent össze; —< kérdésemre: miért tenné azt. 
válasza iniez volt: „Uram, —■ mentsen Isteni de ha 
mégis megtörténnék, hogy Uraságod ma-holnap ki
költözzék ez árnyék-világból — én ezen jeles ada
tokból ezer lapra terjedő, olly hires biographiát íran
dók Uraságod felől, hogy egy tengertől másikig fog 
híre elhatni: milly derék kosokat t. i. ökröket,' szama
rakat ’s meg disznót láttam B* urnák Z... pusztáján.“

Tengert/ .
R E  J T  I T T S Z O .

Két elsu éltét veszj-el bunkósa egésznek —
És a’ két végső égig dicsőíti az embert.

Sz—gh Pál.
A’ 28dik számbeli rejtettszó: H a j t ó .

— Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ TESTGYAKORLÁS NEVELÉSI SZEMPONTBÓL.

Készen már minden, buzogánnyal jelt ada Várkony
A’ futamásra. Serény léptekkel mindenik indult
Pályázó társán igyekezvén győzni.Árpád IV. könyv.

A’ neveles csak akkor teljes, ha az egész em
bert műveli, minden egyes erejét m e g i n d í t j a  ’s 
mennyire köre engedi , vagy czélja kivánja, k i  is  
f e j t i  ’s g y a k o r o l j a .  Erőnk’ gyakorlása ’s ér
zése legtisztább örömünk. Vagy miért keresné a’ paj
zán gyermek az ingó fák’ tetején, kopár bérezek’ 
ormain a’ kész veszedelmet, ha a’ hatalmas erőérzés 
nem kisztené ? — Vagy miért tesszük, könyveket 
búvá, az éjeket nappalokká, ha nem azért, hogy a’ 
tudásvágyot kielégítvén, lelki erőnk’ érzetit emel
jük ’s gyakoroljuk? Csak ezen érzés való élet. Az 
erőt csak testi ’s lelki gyakorlás fejti ’s erősíti; e’ 
nélkül elenyészik. Iskoláink ’s tudományos intéze- 
tink a’ szellemet gyakorolván , az ember’ másod ré
szét a’testet elmulasztják. Pedig nem hijában mondja 
Rousseau Emilejében : „Plus le corps est foible, plus 
il commande; plus il est fort, plus il obéit. II faut, 
tjue le corps ait de la vigeur pour obéir á l’ame : un 
bon serviteur dóit étre robuste.44 (Minél gyöngébb a’ 
test, annál inkább parancsol; minél erősb, annál in
kább enged. A’ testnek virgoncznak kell lennie, ha 
a’ lelket szolgálni akarja; a’ jő szolgának izmosnak 
kell lenni). Hijában fénylik előttünk Hellasz’ dicső 
példája, hijában a’ szépnek e’ halhatlan hazája ; in
tézetei’ nevét ugyan megtartottuk, de belsejét ’s 
lelkét föl nem fogtuk. ’S mit mondjak a’ magyarról, 
e’ született gymnastáról? kinek szilaj csikókon telék 
valaha kedve lovagolni? ’s k i, mint állítja, katoná
nak termett? — Hol gyakorolja magát, nem mon
dom a’ nagyvárosi gyermek , hanem a’ kis városi is, 
kivált ha meggondoljuk, hogy télen a’ csúszkálás, 
nyáron a’ fürdés van megtiltva, az erdőkön pedig 
fákat mászni madárfészkek után nem mindenütt sza
bad. Nemzedékről nemzedékre mind inkább el fog 
testünk azon idomban gyengülni, a’ mellyben a’ ter
mészettől eltávozván csak kényelem’ ölében fogunk 
élni. — De hat vadak legyiink-é ismét, hogy izmos 
testre tegyünk szert? — Epen nem ! — pótlani fog
juk e’ hijányt, ha a’ fiatalságot teste’ gyakorlására 
vesszük; — mit mondok, vesszük? eresztjük akarám 
mondani; mert nincs gyermek, ki arra ösztönt nem 
érzene magában. A’ testgyakorlás, munka örömkön

tösben ’s ha ésszel vitetik, életre ébreszt. „Ha — úgy
mond Gutsmuths a’ testgyakorlásról írt könyvében — 
gyermeked semmi örökséget sem nyert tőled, ha ta
lán szellemét gyéren képezted is , de ép , erős vir- 
goncz testet adál neki: áldani fog, bár az eke, vagy 
pöröly mellett, midőn karja’ erejét érzi ’s az épség’ 
víg érzetével eltelik. De képezd-ki bár szellemét a’ 
legfensőbb lépcsőig, azonban mulaszd-el testét: ő , 
az elkényeztetett nyomorgó teremtmény — habár 
országot hagynál neki — isméretei’ világánál ’s a’ 
dicsőség’ teljes fényében fájdalmas érzéssel fog ne
velésedre emlékezni, midőn idegeiben az erőtlenség’ 
vonaglásit ’s belsejében a’ sir’ borzalmait fogja na
ponként érzeni.44 — A’ magasult életkedvet ’s azon 
ép hontalákozást önmagában, melly közben semmi 
ijesztő érzemény sem sujtja-le a’ lelket, hanem in
kább rugványként emeli azt az erő-érzés, a’ f i a t a l  
é p s é g e t  csak testgyakorlással tarthatni fen. ’S va
lamint az agg vénséget semmi inkább nem mozdít
ja elő a’ mozgatlanságnál: úgy az életunalom ellen 
hatósb gyógyszer nincsen a’ mozgékonyságnál. — 
Menjünk végig hazánkon, ’s itéljük-meg e’ szem
pontból azon nemzeteket, mellyek lakják azt, ’s látni 
fogjuk közöttük termetre, elevenségre ’s ébrenségre 
nézve a’ tömérdek különséget. Mutatják huszárink. 
Hol teke, pige, pinczk, palya, lapta, karika, czicza, ká
nya, kanyar, ugrány ’s több illy többé vagy kevésbé 
testgyakorlati játékok divatoznak, ott a’ fiatalság’ ter
mete delibb, tagjai hajlékonyabbak, szelleme — ha
csak mesterséges erőszakkal el nem ferdíték az arra 
szánt intézetek, — ébrültebb; szóval az egész em
ber épebb. Hol ellenben ezen testgyakorló mulatsá
gok hibáznak, az emberek is elsatnyulnak, eltör
pülnek ’s idő előtt nyomorék aggságra jutnak.

Régente a’ görögök közt szelíd ég öv alatt a’ 
nemzetben rejtezett ép lélek hamar kifejté magából 
a’ testgyakorlás’ szükségét. E‘ halhatlan nemzetnél a’ 
testgyakorlás nemcsak lényeges részét tévé a’ ne
velésnek, hanem n e m z e t i  f o g l a l a t o s s á g  ’s 
a’ nemzeti ünnepek’ egyetlen disze volt; jól tudván, 
hogy a’ lélek annál szabadabban munkál a’ testben 
’s általa, minél fejlettebb az minden egyes tagai- 
ban. Az eleven gyermek , miután kijátszotta magát, 
kettős figyelemmel ügyel a’ tanításra ’s kétszeres 
könnyűséggel fogja azt fe l; míg a’ veszteg-ülő, szo
bájából ritkán mozduló satnya, legjobb igyekezet mel
lett sápadt erőködéssel sem képes élénk figyelemre
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feszíteni halékony szemeit, ’s ép önbizodalmat ger
jeszteni magában. Tiz éves tapasztalásom a’ nevelés’ 
körében kétségen túl emeli ez állítást.

A’ természet az embernek az által tévé szüksé
gessé a’ testgyakorlást, hogy szükségeit máskép ki 
nem elégítheté. Ösztönszerüleg fejti-ki a’ vadoncz 
még most is teste’ ügyességét ’s bámulnunk kell azon 
magas tökélyt, mellyre eljut. Futva elfárasztja a’ 
kévéssé megsértett vadat ’s elfogja; evet-könnyű- 
séggel jár a’ legingóbb gályákon, virgoncz eleven
séggel hasítja a’ habzó hullámokat; termete ép , 
egészsége tartós. — Ellenben minél inkább eltávo
zunk a’ természettől ’s testünk’ ép erejére ’s ügyes
ségire figyelmet nem fordítunk , annál nyavalygób- 
bakká leszünk. A’ természeti szépségtől csudás el
térések szaporodnak-el közöttünk, soha nem virult 
fiatalság, kora aggság, élet-unalom ’s undorodás 
lepnek-el bennünket. A’ szellem’ munkájin áltsír a’ 
beteg lélek’ fájdalma, ’s örömzaj helyett nyögni 
halljuk az emberiséget.

Hogy tehát megváltozott életmódunk a’ kénye
lem’ ölében idő előtt el ne öljön bennünket, testün
ket gyakoroljuk. Igaz, minden járáskelés , minden 
kézmű, minden mozgása a’ testnek gyakorolja azt; 
decsak részenként, nem együtt: ’s mire jól figyel
jünk, csak e g y e n e t l e n ü l .  Pedig épen ezen egye
netlen erőfejlés káros, mert a’ tulfejiett erő a’ töb
bit elnyomván, az egész’ öszhangzását megbontja, azaz 
betegséget okoz ’s az individuumot korán megsemmi
síti. — Egyedül a’ rendszeres, szabályszerű testgya
korlás teheti azt, hogy versenyt épüljön a’ test a’ 
lélekkel; mert lépcsőnként halad könnyebbekről a’ 
nehezbekre , mert minden tagra különkülön munkát 
oszt, mert azok’ erejét fejti ’s gyakorolja, de meg 
nem erőteti. Már a’ görögök többfélekép osztották- 
fel a’ testgyakorlást; mert nálok hadi, vivői, orvosi 
’s nevelési testgyakorlások divatoztak. Ezek közül 
egyedül a’ nevelési testgyakorlás az, mellyre itt fi
gyelmessé óhajtóm tenni nemzetemet. — Nevelési 
testgyakorlás alatt olly gyakorlást értek, mellyet 
5—6 éves gyermeken kezdve végig űzhetni az egész 
ifjúságon ’s folytathatni nagy részben az egész életen; 
olly gyakorlást, inelly egyes tagaink’ izmait addig 
fejti, míg azok a’ lélek’ minden halk intését bizto
san ’s könnyen teljesítni képesek; a’ test rugalmas
ságát annyira neveli, hogy annál fogva minden ár
talmas befolyásnak ellenállhasson. E’ gymnastika te
hát a' test’ izmai ’s azon készületek’ ismeretét ki- 
vánja-meg, mellyek a’ különféle izmokat mozgásba 
hozni, ’s azokat részint egyenként, részint együtt 
gyakorlani alkalmasok. így , teszem: a’ karonfiiggés

a’ kar’ izmait, a’ karon lebocsátkozás és emelkedés 
(lengés) a’ kar, mell ’s váll’ izmait, az ugrás a’ 
czombok’ ’s has’ izmait gyakorolják. A’ futás a’ tü
dőt neveli ’s a’ mell-üreget domborítja, úgy szinte 
az úszás is. A’ vívás valamennyi izmot a’ szemmel 
egyetemben. — Nem különben a’ mászás ’s szök
kenés (voltiger) ’s a’ t. ’s a’ t. Ismerni kell továbbá 
azon készületeket, mellyeken e’ gyakorlásokat ele
jétől fogva kezdhetni ’s tovább űzhetni. Tudni kell 
a’ fokokat, mellyeken a’ gyakorlásznak ált kelle ma
gát gyakorlania; mig bizonyos mozgásokra ügyessé 
lehetett ’s a’ t. ’s a’ t. Ezen isméretek ’s tapaszta
lások’ rendszeres összeségét gyakorlászatnak (gym- 
nastica), az ügyest pedig, ki azokban mind szemle
gesen, mind tettlegesen jártas, gyakorlásznak (gym- 
nasta), a’ helyet végre, hol e’ gyakorlások űzetnek, 
küzdhelynek (gymnasium , Turnplatz) nevezem. — 

A’ gyakorlászatban Pest, mint sok más jóban 
és szépben, tett már némelly előmenetelt. Több via
dal-iskola ’s egy (katonai) uszó-intézet virágzik kebe
lében ; télen pedig a’ városligetben korcsolyázhat a’ 
fiatalság, ha a’ tó’ jege engedi. Mind ez, része ugyan 
a’ gyakorlászatnak , de azt ki nem meríti. Rendsze
resen felkészült küzdhelyre van a’ gyakorlásznak 
szüksége, hol lépcsőnkénti gyakorlásit űzhesse. Már 
néhány év előtt állított vala fel illy intézetet Fuchs 
Keresztely ur, pesti polgár ’s dohánygyárnok, melly- 
ben az elhunyt Egger, — Schnepfenthal ’s Pesta
lozzi’ növendéke — a’ pesti evang. községnél tanító 
’s ügyes gyakoriász intéző a’ gyakorlásokat, ’s melly- 
ben számos fiatal ember veve részt (Benők, Yayak, 
Yillerdingek ‘s a’ t.) Ez intézet, minthogy a’ hely 
más czélra fordítaték, elenyészett. Hosszú, majd 
húsz éves szünet után tavaly Clair Ignácz ur ügyes 
vivo ’s gyakoriász, felsőbb engedelmet nyervén , 
újra felfogá e’ gondolatot ’s azt munkába is vette.
— Fölkészíte ő egy , e’ végre bérlett kertben elég 
alkalmas küzdhelyet, ’s a’ gyakorlásokat tiz növen
dékkel nyitotta-meg. Azokban én is részt vettem. — 
Nagy kedvelője levőn a’ gymnastikának , ’s abban 
Korompán (Brunsvik grófné ő excja’ jószágán) szá
mos évig mind magamat, mind növendékimet gya
korolván , módom volt azon tetemes hasznokat mind 
magamon, mind növendékimen tapasztalnom, mel- 
Iyeket helyesen űzött testgyakorlás ajánl ’s eszkö
zöl ; valamint azt is , hogy csak rendszeres , szabá
lyos testgyakorlás, melly halkan ugyan, de lépcsőn
ként halad , nem pedig rendetlen játék, vagy pajkos 
pajzánság, legkevésbé pedig erőtetés szülhetik azon 
üdvös következményeket, mellyeknek tanúja valék.
— Re n d  és m é r s é k l é s  tehát azon két fő felté
tel , melly a’ gyakorlászat’ határit kiszabja. Minden ,
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mi azon túl fekszik, távol van attól ’s a* józan gya- 
korlászat’ nevet sem érdemli. —

Clair ur ezen nyáron is folytatni ke'sziil ezen 
üdves intézetet, mellybe minden szülét ’s nevelőt bi- 
zodalmasan meghí. (Lássd a’ múlt Értesítőt.) En ré
szemről óhajtóm, hogy minél több részvevője le
gyen. — Még inkább óhajtanám azonban, hogy nyil- 
ványos iskoláink nevelési tervökbe fogadnák a* gya- 
korlászatot, ’s valamint egyéb tanulmányokra , úgy 
arra is szentelnének hetenkint néhány órát. —

S im o n  F lo r e n t .

KÖRÜLMÉNYES TUDÓSÍTÁSOK NÉMELLY ARAB SZO
KÁSOKRÓL. — (Vége.)

Az arábok imádják a’ Kábát, mivel azt még 
Abrahám építé ’s neki imádságházul szolgált. Köré
ben találkozik egy hires f e k e t e  k ő ,  mellyet min
den inuselmánnak, ki csak meglátogatja ezen szent 
épületet, meg kell csókolnia , vagy legalább nagy 
tisztelettel érintenie. Ugyan itt van a* Z e m z e m- 
kut is, mellyet vize’ jóságáért nagyra becsülnek ’s 
csudás eredetéért nagy tiszteletben tartanak. Agár 
t. i. elüzetvén urától, ezen helyen tevé-le a’ kis Iz
maik a’ földre addig, mig maga elmenne forrást ke
resni, hogy szomjan haldokló fiát enyhítené. De 
nem találhatván sehol vizet, visszatértekor elbámult, 
midőn fia* lábai közül forrást látott felszökelni, ’s 
épen ezen forrás a’ még mainap is létező Zenizem’ 
kútja. —- Egy érczkaró-sorzat, melly egész Kaba 
körül’vagyon, ezt még inkább ékesíti. Lánczck kö- 
tik-össze ezen karókat, mellyekre számtalan ezüst 
lámpa van helyezve. Az oszloprendek ’s boltozatok 
árnyul szolgálnak a’ zarándokoknak a* nap’ rekkenő 
hősége ellen. De még más hasznuk is van; a’ ke
reskedők t. i. kik a’ karavánt követik, e’ boltok 
alatt rakják-ki áruikat. — A’ mohammedánusok Mek
ka’ szentsége felől olly magas véleménnyel vannak, 
hogy azt még annak környékére is kiterjesztik, ’s a’ 
városnak birtoka , bizonyos jelekkel határozott tá- 
vulságig szentnek tartatik. Mindenik karaván talál 
útjában olly jelekre, mellyek a’ zarándokokat figyel
meztetik, hogy öltözzenek azon tisztességes ruhákba, 
millyekben a’ szent helyen megjelenniük kell.

Miután mind ezekről tudósíttattunk volna , ki
váncsiak valónk Medina városát is megismerni, melly 
hasonló hírben ragyog. M e d i n a  egy napi távulságra 
fekszik a’ fambói kikötőtiil. Ez közép nagyságú vá
ros , rósz falakkal környezve, és egy nagy homok
tér’ közepére helyezve. Birtoka ez egy mekkai sclie- 
rifnek ’s igazgattatik egy, a’ fejdelmi családból tör
vényesen választatni szokott vezér által. — Moham
med’ ideje előtt ezen város neve F a t h r e b volt; 
de miután ő a’ koreisitáktól Mekkából elüzetve, oda

futott ’s hátralevő napjait ott végezte-bé, M e d i- 
n e t  en X e b b i  (próféta városa) nevet adának ne
ki. — Medinában a’ inuselmánok nagy tiszteletben 
tartják M o h a m m e d ’ s í r j á t ;  de áhitatoskodásul 
épen nem kötelesek azt látogatni. Egyedül a’ syriai 
és egyptomi karavánok, mellyek Mekkából vissza- 
jöttükkor, Medina mellett utaznak-el, térnek félre 
utjokból, ezen sirt látogatni. — Megajándékozta- 
tánk a’ nagy moshé’ rajzával is , mellyen ezen sirt 
ábrázolva láttuk. Ez csupán egy szekrény-alakú fal
rakásból áll, minden egyéb emlék nélkül. Mivel pe
dig félhetni, nehogy a’ nép balitéleti tisztelettel visel
tessék a’ próféta’ ereklyéi iránt, azért a’ koporsó
hoz közelítés rostélyozattal van elgátolva, mellyen 
által az szemlélhető. Nehéz elgondolni, honnét szár
mazhatott Európában azon nevetséges hiedelem, hogy 
Mohammed’ koporsóját nagy mágnesek tartják függve 
a’ levegőben. — Ezen sir két más sir közé van 
helyezve, mellyekben a* két első kalifák’ hamvai 
nyugosznak. Ámbár ez semmivel sem fölségesb más 
mecset-alapítók’ sírjainál . még is az épület, melly 
azt födözi . be van takarva kívülről arannyal hímzett 
zöld selyem kelmével, mellyet a’ damaski basa min
den hetedik éven megújít. — Ezen épület mindig 
őrökkel van körülvéve, kik azon kincsre vigyáznak, 
melly a’ mint mondjak, abba zárva van. E’ kincs, 
melly főkép a’ leggazdagabb muselmánok’ ajándéki- 
ból ’s drágakövekből áll, valami szörnyű sokat érő
nek tartatik; de olly sok mesével zavarják-össze 
ez elbeszéléseket, hogy azok által magát az igazsá
got is gyanússá teszik ’s az elmét legnagyobb kétség 
közt hagyják. — Azon tudósítások, mellyeket ne
künk élénk készséggel adának arról , a’ mi kíván
csiságunkat ingerlé, úgy megismertették velünk Ará
biát, mintha mimagunk utaztuk volna be legkisebb 
részeit is. Ugyan azon szívességnek, mellyel kér- 
désinkre feleltek, köszönhetjük pontos isméretinket 
a’ b e d u i n e k r ő l ,  kikről Aegyptusba érkezésünk 
óta annyit hallónk beszélni, de kiket még csak igen 
tökéletlenül ismertünk.

Azon arábok, kik várasokban ‘s főkép tengeri 
kikötőkben laknak , részint a’ kereskedés , részint 
idegenekkel összekeveredés által elveszték egy ré
szét nemzeti szellemöknek. Ellenben a’ beduinek, 
kik sátorok alatt és külön választott nép-törzsökök 
szerint laknak , megtartják legrégibb korú őseiknek 
erkölcsit és szokásait. Ezek aztán az igazi arábok, 
kik mindenben különös charaktervonásokkal bírnak, 
mellyek őket a’ tartomány’ más lakositói elkülönzik. 
— A’ beduineknél e’ szó „ s e i k “ nemest jelent, 
akár első , akár másod rendbeli legyen az. Ezen ne
messég fölötte számos és csaknem a’ nemzetet látszik
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alkotni, minthogy a’ nép egyedül ezeknek szavára ü- 
g y e l, kik is az egésznek mozgatóji. — A’ seikek ’s 
alattvalóik született katonák és pásztorok. Körükben 
tömérdek tevét neA7elnek , szomszédiknak eladandó- 
kat, más részről harczaikban ’s áruik’ hordására hasz- 
nálandókat. A’ kisebb néptörzsököknek számos juh- 
nyájok van. Azon néptörzsökökben, mellyek a' föld
művelést űzik, mindig sátorok alatt élnek a’ seikek, 
’s földjeik’ ellátását az alattvalókra hagyják, kik 
valóságos kunyhókban laknak.

Az élet’ föntartásának külön módja ezen nép- 
törzsökek közt a’ legnagyobb különséget szüli. Az 
i g a z i  arábok megvetik a’ földművelést, mint ala- 
csonyitó foglalatosságot. Egyedül tevéket, juhokat 
’s legföljebb kecskéket tartanak. A’ k e v e r t  nép
törzsükök bivalyaikból, teheneikből, lovaikból és cse
kély földművelésből élnek. A’ fő né p-törzsökek, mel
lyek egyedül tevéik után nemesek , „abu-el-abaar14 
nevet viselnek, a' m á s o d  törzsöket Moaedannak 
hiják. Ez utóbbiak valami közép rendnek tartatnak 
az igazi arábok és a’ parasztok között. A’ moaeda- 
nok egyik tájról másikra teszik által lakásikat, a’ 
mint a’ legelő’ szűke magával hozza; ’s pedig olly 
módon, hogy egyszerre falut láthat a’ szem ott, hol 
még előbbi napon egyetlen egy kunyhó sem ál
lott vala.

Az igazi beduinek mindig szabad ég alatt lak
nak ’s igen finom szaglásuk van. Atkozzák a’ vára- 
sokat, hol mindenkor csak kellemetlenül érdeklő 
gőzre találnak. Meg sem foghatják azt, hogy a’ 
tisztaságot egyébiránt olly igen szerető emberek, 
mint szíhatnak illy tisztátalan levegőt. Mint bizo
nyosat beszélték, hogy egy beduin olly helyre ve
zettetve, holteve bódul t-e l, ez állal ot nyoma után 
fölkeresi ’s megtalálja. — A’ pusztákon kóborló ará
bok elélnek öt nap is ital nélkül ‘s föltalálják azon 
mélységeket, mellyekben viz rejtezik, ’s pedig egye
dül a’ föld’ természetéről és növényekről , mellyek 
azon helyen növekednek, Ítélve. Vádolják ezen népet 
arról, hogy kedvelője a’ haramiaságnak, melly vád 
nem épen alaptalan; ámbár ez mind azon népekre is 
ülhetik, kik bujdokló életet folytatnak. A’ seikek 
folyvást lóháton vagy dromedáraikon ülnek ’s úgy 
nézik alattvalóikat, látogatják barátikat ’s mennek 
vadászatra. Mikor a’ pusztákon járnak, hol a’ látkör 
szintolly kiterjedésű, mint az oczeánon , már ők 
messziről meglátják az utasokat. ’S mivel ezen ösz- 
szetalálkozások ritkák, természetes, hogy az idege
neket megközelítik ’s próbát tesznek azok’ megrab- 
lásiban, kiváltha azoknál erősbeknek látják lenni

magokat. Erre nézve a’ pusztákon mindig karaván
ban utaznak az emberek.

A’ beduinek szörnyű szenvedélyesek ’s őket fö
lötte boszuálló lélek lakja. Rendkívüli érzékenység
gel bírnak mind az iránt, a’ mi nekik méltatlanság
nak látszik. így p. o. ha egyik ember a’ másik mel
lett kiköp, az legott megboszulja ezen képzelt gya
lázatot. Ha egyik seik a’ másikhoz így szó l: ,,a’ te 
sapkád sáros, vagy a’ te turbánod félre áll“ ; ezen 
irtóztató méltatlanságnak egyedül vérrel ’s pedig 
nemcsak a’ megsértő’, de gyakran annak egész csa- 
ládjabeli férfiak’ vérével kell lemosatnia. — —

Iliét l.

A Z  U T A Z Ó  B O L O N D .
(Angol hírlapok után )

Egy tisztes külsejű fiatal ember (neve F o s t e r )  
utazik most Angliában szerte ’s magát E r z s é b e t  
k i r á l y n é n a k  tartja. Minthogy állítása szerint 
ministereinek tudósításira magát nem bízhatja, saját 
szemeivel akar meggyőződni: ha valljon szerencsés 
e népe? Ő azt hiszi, hogy Tilbury mellett 60,000 
embere táboroz ’s ugyan ezen sereggel készül a’ 
spanyolokat elfogadni, kik azért üzentek ellene há
borút , mivel vonakodott férjhez menni a’ spanyol 
királyhoz. Nem rég e’ bolond egy szegény irlandival 
találkozott, kinek 20 font sterlinget (200 pengő for.) 
ajándékoza; de ez viszont b e c s ü l e t - s z a v á r a  
volt köteles megígérni, hogy Tyrone gróF fejét nt- i 
meghozandja. Foster több személy előtt jelentette 
már, hogy szive se Leicester, se Essex iránt nem 
táplál különös hajlandóságot, és hogy ezen elterjedt 
ocsmány hírek botránkoztatók ’s királyi személyét 
sértők. E’ ritka bolond a’ múlttal a’ jelen-időt is ösz- 
szeszövi. Jelesül 100 font sterlinget tett O'Connell’ 
fejére. Szint annyit ajánlott Irland’ valamennyi csend- 
bontójaéra. — O igen barátságos és jószivü a’ sze
gények iránt ’s teli marokkal nyújt nekik pénzt, azt 
óhajtván egyedül, hogy őt a n y j o k n a k  tekintsék. 
Sok műhelyben ’s kórházban tetemes summa-kifize
tésre hagyott utasítást „ E r z s é b e t “ aláírással az első 
kincstárnokhoz Burleigh lordhoz. Mély busongás 
szállja-meg, valahányszor Skócziát említik előtte; 
ő igen töredelmesen látszik bánni, hogy S t u á r t  
Má r i á t  lenyakaztatá ’s országa’ felét adná, ha is
mét fölelev'eníthetné.

R E J T E T T S Z Ó .
Elmulat ollykor egész, de ha hozzá indulatos vagy: 
Meglep az elsőm ’s majd erszényed’ ürülve találod.

S. J. Tjdla V —bői.

A’ 30dik számbeli rejtettszó: Eb ész.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M Ú L A N D Ó S Á G .
Nézüaze, zordon ősz borítja 

Az örömlét’ csillagát,
Bájoló zöld nem vidítja

Már a’ rétek’ painlagát.
A’ zephyr, nielly rajta lenge

Nem legyez már, elfajult —
’S hervas/.tó fagyán a" gyenge 

Rózsa’ zöldje földre hullt.

Ah leányka! így borúl-be 
Kellemidnek báj-ege,

Hogyha őszt fuval kebledre 
Majd az évek’ fellege —

A’ kelet’ vidor delének
Kört vet egy fő hatalom,

Es a’ még derengő ke'nynek 
t* Ye'ge — ne'ma sírhalom.

Múljanak, ne bánd, a’ bájok,
Csak szived maradjon az;

Nem tekintek én reájok, 
így is e'l őrök tavasz.

Mindenekre dúlva széled
A’ múlandóság’ szele —

Csak barátság áll ’s az élet 
Sírban is virít vele.

Vihary F.lek.

A’ L A N T ’ É R D E M E .

Megszeged röptét az örök tűnésnek ;
Néma hamvedrek" mohait bíborral 
Fested , és a’ bús ravatalba fényes

életet öntesz.
fítrztenyi.

Tűlhatván lelkűnk a’ jelenkor: szfik határin, ha 
nemcsak az egymástváltó történetek’ csöndes fejle- 
desit, hanem az enyészet’ homályos kapuira is visz- 
szatekintvén, a’ múltkor’ adatit is vizsgább szem- 
űgyre veszi: könnyűden tapasztalandja, hogy a’ 
L a n t ,  vagy is: a’ k ö l t é s z e t  mindenkor a’ mű
veltebb világ’ napi szükségihez, úgy szólván, elke- 
rülhetlenűl tartozott. — Ezen igazság’ alap-okait meg
fejteni nem lesz fölösleg már csak azon okból is , 
hogy köztünk ’s a’ külföld között párvonalt (paral- 
lela) húzván , méltán mondhatni: hogy nálunk még 
eddig az erényi élet’ ezen szentebh gyáina szűkölkö
dik érdeme szerinti pártfogásban; mellyre annál haj- 
ladóbbak leszünk, minél tökéletesb fényre derülnek 
előttünk ama’ fönséges okok, mellyek azt a’ dicső
ség’ ezen fokára emelék. —

Az erényi világ’ három legfönségesb haszna czi- 
merezi a’ költészetet, mellyek a’ nemzetek’ tulajdo
nai közt legszentebbeknek tartatnak, és téveszthet-

len ujjal mutatnak amaz okra, melly Hornért a’ gö
rögöknél, Virgilt és Flaccust a’ latinoknál, Byront 
és Shakspearet az angoloknál, Racinet, Voltairet 
és Rousseaut a’ francziáknál, Tassót és Dantét az 
olaszoknál, Schillert, Wielandot és Göthét a’ né
meteknél — halhatlanság’ repkény-zöldjével meg
koszorúzta; — fel vagyon vonva szemeink előtt a’ 
titok’ fátyola, melly kimutatja: miért becsűié Cor
nelius bármilly diadalnál is nagyobbra az öregebb 
Cátonak ama’ tettét, hogy Ennius költőt, afrikai 
tiszttartóságábul megtörtekor, magával Rómába hoz
ta , — ’s ezt elhunyta után Róma, névszerint pedig 
Scipiók’ családja, századjok’ legnagyobb hősének. 
afrikai Scipiónak sírboltjába temetni, ’s létét emlék
kel örökíteni, érdemesnek Ítélte. — Ezen adatok’ 
könnyebb hitelére megnevezem azon jóltevő hasz
nokat, mellyek a’ Lant’ közvetetlen szülöttei. — 
Senki sem fogja tagadni: hogy a’ Lant a’ nemesb 
erények’ leghathatósb szószólója és legszigorúbb bí
rája, a’ nyelv’ fő csinosbító módja, végre a’ világ’ 
tágas pályáján letűnt hősök’, daliák’ ’s történetük’ 
lelke légyen, melly őket a’ hálátlan feledékenység- 
ből kiemelvén , örökre fentartja.

Az első pont’ valóságárul mindenki meg leszen 
győzetve, ki a’ költészet’ olvasásában gyönyörkö
dik; — tapasztalni fogja, hogy a’ költészet olly 
szent törvénykönyv, mellyben rang ’salacsonyság közt 
semmi különbség, — az erény és bűn, bölcseség ’s 
eszelősség, ezerféle képzetben híven ’s érthetőleg 
föstetvén, azok’ szent méltóságát ismérni, becsülni 
’s követni, ezek’ rút alacsonyságát pedig irtózva ke
rülni tanít bennünket; — mellyben a’ mennyei gond
viselés példákban oldja-fel rejtvényei’ megoldhatla- 
noknak látszó csomóit; — ’s mellynek olvastakor a’ 
halandó szív, legtitkosb mozdulatit is az indula
tok’ kínpadján, mellyekre a’ lelkes költemény ra
gadó, a’ meg nem vesztegetett észnek birószéke előtt, 
híven meggyónván, az örök igazság rhadamanti erő
vel gúnyolja porba minden nemtelen vágyait. — 
Szóval a’ költészet mint tisztes agg, maga-nevelte 
erősb *s egyetlen dajkája, a’ bölcseség’ által, melly
nek szülő oka maga volt, vezettetvén, annak leg
tisztább forrásiból meríti példás tanításit, 's a’ szi
gorúbb kötelességet bájlóbb mezbe öltöztetvén, annak 
súlyát türhetővé, sőt édessé varázsolja, isteni ideá
lokat állít-fel, ’s magasztos érzetekkel gyulasztja 
keblünket ‘s tüzeli lelkünket a’ mennyei erkölcs' kö
vetésire !
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Mennyire hasson a’ Lant a* nyelvművelésre, 
eléggé kiviláglik abbék hogy a' költő’ agyában újabb 
meg újabb gondolatok’ tömege születvén, ha velők 
másokat is önkénye szerint indulatokra ragadni akar, 
elkerülhetleníil kívántatik: hogy szebb gondolatai’ 
kifejezésére , szinte kellemesb hangit szavakat válo
gatván, azokat ékesen szerkeztesse-össze; szabadabb 
’s újabb képzetei’ kiejtésére egészen újakat alkos
son , hogy képzetei’ fönségét kellemesb hangok ál
tal a’ való életre varázsolván , mindenkit hallatása 
által bájoljon, indítson; és válogatott szavak gyö
nyörével tulajdon érzetit az olvasóba, vagy hallga
tóba oltván, kényszerítse őt vele egyetérezni — ’s 
egyet akarni. A’ költészet’ ezen varázs vesszeje va
lódi bizonysága annak: hogy a’ legtudósb szószár- 
maztató (etymologus) sem képes annyi hasznot tenni 
a’ nyelv-csinosításban, mint egy fönséges hősi köl
temény : mert midőn a’ szószármaztató, búvárkodó 
szóbonczolásival unalomig farasztja az olvasó’ eszét, 
’s ez végre a’ kifejtett egyes szavakat megtanulván , 
bár azok még olly szépek legyenek is , de másokkal 
való összeköttetés nélkül nem gyönyörködtetvén, 
könnyen feledésbe röppennek emlékezetéből; midőn 
ellenben egy szebb költemény varázs gyönyörködte
téssel vonja még a’ phlegmaticust is olvasására, ’s 
szíve legszentebb rejteke-szíilt indulatoktól megihlet
ve , fellengve ragadtatik, melly fölséges elbájolás 
kényszeríti őt, azon magasztos kifejezés’ varázs ere
jét , melly őt tündérileg vezette , figyelmesben fon
tolgatni : ’s ez végre annyira meghatja felhevült 
agyát, hogy azt felfogván, tulajdon érzeti’ kifejezé
sére is törekszik használni. A’ ki Voltaire’ „Orest- 
jét“, Wieland“ „Hitdiadalát“, Vörösmarty’ remek
művei közt „Zalán’ futását“ ’s „Cserhalom“ hősi köl
teményét olvasván , állításom’ igazságát nem tapasz- 
talá . az dobja reám első a’ követ.

Végre . nemcsak a’ képzeletek’ országa, hanem 
a’ történetek’ végtelen sora, — a* múlt, jelen és jö
vőkor tisztelettel hódul a' lant* hatalmas intésinek. 
__ A’ századok’ szörnyei, kiknek bűnlepte tete
mei régen immár porrá mállottanak, a’ költészet’ 
mindenható varázs vesszejével az életbe visszaidéz
tetvén. a’ jelen ’s később kodnak például, ismétlik 
mé0" e^vszer vétkek özönében leélt napjaikat, 
aléltan. árnyékhoz hasonlóan szédelegnek képzele
tünk’ szemei előtt , ’s nű kényelmes borzadással át
kozzuk voltukat. Ellenben az erények’ méltóbb pél
dái a’ lant által haíhatatlanítva, minket mágusi erő
vel elhunyt dicsőink’ bajnoki tetteire emlékeztet
vén , hasonlókra édes örömek közt lelkesitnek. — 
Méltán mondhatni tehát: hogy a* költészet minden 
najy és dús multkorral bíró nemzet* belső lelki ereje :

mert sokkal elevenebb színekkel, hathatósb erővel 
enilékezteti-vissza a’ múltak’ dicső sorára , mint a* 
törlénetkönyvek’ legszámosb ívei. — Magasan áll a' 
történetekben azon nemzet, mellynek hadviselte dol
gai ’s diadalai Livius’ ecsetével föstettek, ’s melly
nek korcsszülte alásüllyedte egy Tacitus’ aczéltollával 
van vésve a’ történetek’ tárt érczkapuira. De azon 
nemzet, mellynek szebb erényeit, szilárd lelke’ ido
mait egy Plato’ tolla örökíté, ’s Homer’ lantja zen- 
geté , — a’ világ’ történeti jelenésinek még magasb 
fokán helyeztetik. JSolon’ törvényei, nagy Sándor’ 
diadalai koránseni tőnek annyit a’ helleni érdem *s 
név’ dicsőítésére, mint Homer’ és Pindár’ költemé
nyei ; Hellasz’ lantja méltán nagyobb részt tulajdo
níthat magának azon érdemből, mellyel mi a’ görög 
műveltségnek adózunk , — ’s méltán sírt a* hódító 
Sándor , Achilles’ sírhalmánál, irigyelvén neki Ho
rnért, ki viselt dolgait dalaival örök időkre fen- 
tartotta.

Ki nem látja-által a’ mondottakból azon nemes 
hasznokat, mellyeket a’ Lant olly nemzetre, melly 
azt eléggé becsülni tudja, árasztani szokott ? Érzi 
azt már Hunnia is , ’s azért iparkodik koszorús Kis- 
faludynkat emlékkel megtisztelni; az élőket pedig 
élénkebb pártfogással a’ magasztos munkára serken
teni. Bajáról B.

L E V  É L - T Ö R E D É K .
(Palánkéról 1834.)

Megérkeztem végre szélvész ’s hózivatartól űzet
ve, csöndes falaim közé ’s alig piheném-ki magara’ ke
véssé, íme tollat ragadván, gondolatimat viszontag- 
ságimmal együtt útra bocsájtom hozzád kedves Ká- 
rolyom ! — Tudódjál ,  hogy még iskolába-jártunk- 
kor honülő , tyukültető ’s több eíF. neveket ragasz
tottak rám társink . 's azóta mindinkább növekedett 
csöndes magányomhoz vonzalmam. Elunván végre 
atyám, örökös hontespedésem’, így szóla hozzám: 
„Utazz fiam, érzékeid épek, tagjaid izmosak, próbáld 
szerencsédet. H a l l á s o d  jó , ki ebben kételkedik, 
csak füleidre nézzen ’s elnémuland: í z l é s e d  is ép, 
mert minap tisztelctes uréknái leven ebéden, három
szor annyit ettél, mint kozönzégesen szoktál itthon ; 
hogy l á t á s o d  tökéletes, nyilván megmutatád, midőn 
az Öreg nénike’ keze helyett jobbnak találád Miczi 
szobaleányának piros arczát megcsókolni; de s z a g 
l á s o d  is hibátlan, mert gazdagok előtt már mesz- 
sziről leveszed kalapodat , holott a’ szegényt hegv- 
kén sárba tiprofl. — Menj tehát, utazz ‘s légy bol
dog.“ — Ezen hízelkedő vigasztalással ’s egy zsák- 
levéllel elindulék Pestre. Utazási bajaimról, rósz 
utakról, rosszabb időről ’s legrosszabb korcsmákról 
szólani nem merek. mert úgy papiros-malomra volna
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szükségem. — Alig érék Pest’ sorompóji közé, újabb 
bajok környékeztek ’s Bábelben vélem magamat; sok 
utcza, sok ember, sok ház , sok lárma és sok nyelv 
egészen kivettek szokott kényelmes phlegmámból. — 
Kihajlék kocsimból ’s egy zrinyi-dolmányos ’s pen- 
gősarkantyus, mélázó, bajuszos urat kérdék, monda- 
ná-meg : merre van a’ fejér-hajó vendéglő; „Was?44 
kiálta mekegő hangon a’ sarkantyás vitéz ’s fiftyö- 
részve egy lányka után ugrált. „Meg mertem volna 
eskünni44 — dünnyöge fenszóval Jankó kocsisom 
— „hogy magyar az az ur.44 — Sok kérdezőskö- 
dés után végre csakugyan bevergődtünk az előbb 
említett vendéglőbe; alig változtatám öltözetem’, 
tüstént a’ reám bízott levelek’ kézhez-adása leve fő 
gondom. Mindenek előtt X.... agg nénikémet keresém- 
föl; ezen jámbor rokonom az utolsó törökháború 
alatt ment ö t ö d s z ö r  férjhez, és gondold csak ba
rátom! — még ma is a’ tavasz utczában lakik; — 
azután Y.... asszonyság’ lakását tudakozóm ’s ezen 80 
esztendős, szerelmes, szó ‘s inendemonda-üző, rágal
mazók’ királynéja, ki előtt semmi se jó, kinek semmi 
se szent, a’ B a r á t o k ’ piaczán lakik ; — Bögözdy-t 
hajdani iskolamesterünket — emlékezel-e még bará
tom. irgalmatlan hosszú hajcsapjára, mellyet olly sok
szor ajtó közzé szorítottunk — kinek szájából nem 
folyt, hanem özönlött a’ versek’ fogyhatatlan tengere, 
’s kirül azt hívők , hogy ereiben is velő folyik vér 
helyett, ezt a’ s z é n a-piaczon lelem föl; — I'.desy, 

.^helységünk' első szerelmese és széplelke, a’ 1 ó vás á 
r on lakik; — ’s Mephistopheles-t, kiről azt hittük, 
hogy eretnek, — a’ kálvária mellett taláitam-meg.— 
Kimondhatlanul bosszankodtam e’ fonákságokon ’s 
nem tartóztathatom magamat véleményem’ közlési
től : mikép lehelne t. i. ezen fonákságokat orvosol
ni, egyszersmind becsületes utazók’ fáradozásit a’ ke
resésben elmellőzni, vagy legalább enyhítni. Úgy 
vélem, Iegczélirányosb volna, minden külön feleke
zetű embert külön utczákban kényszerítni lakásfo
gadásra. így p. o. házasok , kik több évig tartó bé
kességben élnek,  lakjanak a’ s z ö v e t s é g  utczá
ban; vén nénikék, kiknek nyelvük a’ perpetuum mo
bilere kitett jutalom-díjt megérdemlik, a’ s z a r k a  
utczában; édes uracsok 's piperkőezök a’ e z u k o r  
utczában: piszkos, kormos kéményseprők a’ f ür dő  
utczában : szélházy-ak a’ s z é l  utczában; szép leányok 
a’ v i r á g  utczában; nagyhasu urak ’s asszonyok a’ 
b á s t y a  utczában; soványok a’ g ó l y a  utczában; 
világ’ divatja szerint élő házasok a’ t ü r e l e m  utczá
ban; szerelmes agg legények a’ 3 szív utczában; 
fiatal, kéj-üzönben úszó házasoka’ k u r t a  utczában; 
menyasszonyok a’ 3 r ó z s a  utczában; kávé-nénikék 
a’ három dob vagy h a r a ng  utczában; hiv nők

a’ r i t ka  utczában; szeretőjöket mindennap változ
tató szépek a’ k í g y ó  utczában; hű férfiak a’ r e 
m e t e  utczában ; katonák a’ v i t é z  utczában; ügy
védek az a r a n y k é z  utczában; tolvajok a’ z s á k  
utczában; semmitől sem félő, bátor szüzek a’ g r á 
n á t o s  utczában; szerelmes sovárgók a’ h o l d v i 
l ág  utczában; asszonyok, kik a’ házat kormányoz
zák,  az úri  utczában; öreg szerelmes kalandorok 
a’ vadás z  utczában; asszonyok, kik elösmerik, 
hogy már nem fiatalok, a’ m a g d o l n a  utczában; 
színészek a’ v íg  utczában; agg férjek fiatal nőik
kel a’ k e r e s z t  utczában; rút leányok a’ s z űz  
utczában; ’s minden goromba ember a’ k o c s i s  
utczában.

Megnézegettem a’ színházakat több nyilványos 
intézetekkel együtt, ’s ezen tekintetben is néhány 
észrevételem van, mellyeket veled kedves barátom! 
közleni szándékom. Mi a’ színházakat illeti, azt vet
tem észre, hogy ezekben kisebb számmal jelentek- 
meg a’ nézők , mint A k e n ur’ állat-seregletében , 
vagy Sc hr ey  er’ majom-theatrumában ; ez nyilván 
mutatja a’ kor’ szellemétől vezérlett közönségnek 
ízlését, hogy t. i. inkább szeret állatokat látni; — 
én tehát egy állatokbul álló szinész-személyzetet 
szerkesztenék; csörgőkígyó volna az első szerelmes- 
n é , óriáskigyók a’ komornák, ’s fülemile első éne
kesnő ; az oroszlánt atya, rókát cselszövő, büdös
bankát divat-uracsok, majmot bohócz, tigrist hősi, 
medvét pedig bassista szerepekre használnám, ’s tu
dom duzzadna lapos erszényem.

Az utczák’ kövezete ellen kevés kifogásom van, 
minthogy az valóban — kevés utczát kivevőn — jó 
karban találkozik; egyedül azt óhajtanám : hogy leg
alább minden utczasarkon egy tükör függne, melly- 
ben minden ember meglátná t u l a j d o n  hibáit, ’s 
melly híven megmutatná az önhitt öreg uraknak, 
mint vezetik őket orruknál , mellettük lépdelő fiatal 
nőcskéik; és minden agg, szerelmet vadászó szüzek
nek, hogy — tempi passati. — Továbbá jó volna, 
ha minden házra reá volna írva: minő eszközök 
által ’s mint jutott birtokosa hozzá?! ’8 úgy tartom, 
még1 az is igen hasznos volna « ha a’ házak’ ereszé- 
ről mesterséges jégcsnpok függnének le , hogy azok, 
kik szerfelett fonhordják orrukat, néha megütköz
nének bennük. —

Nem csekély bámulással láttam azon intézetet, 
mellyben a’ szerencsés vakoknak szemökfényét akar
ják vissza szerezni. Milly fonákság, szegény vakok! 
mit fogtok látni? látni fogjátok, hogy azon asszonyi 
teremtmény, mellyhez olly forró vonzalommal szít
tatok , ragyás, éktelen ’s még is mást is csókol;
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látni fogjátok embertársaitokat, mint ölelik egy
mást, ’s mint döfik barátságos csókok közt hátulról 
a’ tőrt egymásba; ’s látni fogtok ollyakat, hogy 
szivetek megreped ’s óhajtani fogjátok előbbi vak- 
ságtokat.

Meg egy nyilványos intézetről hallék beszélni,
t. i. az őrültek’ házárul; ez vagy egészen telve van 
már, vagy pedig igen különös elvek szerint válasz
tatnak lakóji, mert héj barátom ! be sokat láttam 
őgyelgésim közben, kik ezen intézet.’ díszére válná
nak. Én p. o. oda küldenéiu mind azon pénzes, 90 
esztendős szipirtyókat, kik egy 19 évű teli arczu if- 
joncz’ szerelmi sohajtásinak hitelt adnak ; oda kiilde- 
ném azon öreg urakat is , kik 16 évű leánykákkal 
cserélnek gyűrűt, ’s nem nevetnek teli torokból, 
midőn a’ fiatal lányka örök hűséget esküszik!; — 
sokat tudnék még előszámlálni, kik ott illő helyet 
lelnének ; de minthogy nem áll hatalmamban gondo
latimat létesítni, — inkább hallgatok. —

A’ városnak éjjeli kivilágítása mondhatom pom
pás , kivált a’ fő utczákban ; óhajtanám azonban, 
hogy a’ házak’ belseje is kivilágosítatnék. Ha raj
tam állna, olly házakban, hol a’ szülék gyermekeik’ 
hibáit nem látják, szünet nélkül gyertyát égettet- 
nék; ’s hol az egész család’ fejeiben örökös hold és 
napfogyatkozás van , ott az egész házat szurok-ko
szorúkkal világítatnám-meg. — Végre nem elég- 
szem-meg azzal, hogy csak éjjeli őrök tartatnak , 
én nappali őröket is fogadnék; — szeretnétek-e 
tudni kiváncsi szépek, hogy mire kellene ezeknek 
vigyázni, ’s mit árulhatnának-el ezek mindent ? 
Ezek — — — — de még is nem szólok; megmu
tatom, hogy hallgatni tudok ’s — galant vagyok.

Nagy lg  na at.

REMÉNYSZÓ AZ I834dik ÉVI GYAPJÚ FELÓL. 
Kivonat Ehrenfels J. M, bárónak — a5 „bécsi újság’“ f. évi 

86dik számában foglalkozó értekezéséből.

,,A’ pesti Józsefnapi vásár szintúgy, mint a’ bo
roszlói, soha sem szabott még a’ kereskedési világban 
elhatárzott gyapju-árt. Illy basis után egy vevőt se 
mernék jó lélekismérettel késkedésre ösztönzeni. 
Miért szálljon-le a’ gyapjú ára? Talán azért, mivel 
már mind elkelt ?; talán mivel a’ bel- ’s külföldi 
gyárok azt már feldolgozták?; talán mivel az 1834diki 
év több mint egy okból nem mutathat gyapjút olly 
mennyiségben elő , mint mutatott 1833? Talán mi
vel a’ jó gyapjúnak legnagyobb része — még Szász- 
s Poroszországban is — eleve kötött Contractus

szerint már a’ vevők’ birtokábau van? — Csak jő- 
jön-el a’ boroszlói vásár, ’s az angolok (kik vásárt 
fognak ugyan találni, de nem vásárolhatni gyapjút 
első vagy is termesztő kézből) koppant állal ’s B8- 
mész szemmel fogják a’ gyapjúnak igazi, világsze
rinti árát a’ nálunk elborult láthatárból előidézni. — 
A’ termesztvénynek természeti ára miből fejlik-ki ? 
bizonyosan a’ termék’ mennyiségéből ’s ha a’ vevők 
azt keresik; nem pedig hiú reményekből ’s ócsár- 
lásból. E’ kereskedési czikkelyt az idén szükségkép 
meg inkább fogják keresni, mint tavaly. A’ pénz
szükséget szenvedő gyapjutenyésztők csekélyebb dis- 
conto mellett jutnak majd pénzhez; azok pedig, kik
nek pénzre szükségük nincs, a’ gyapjút visszatar
tóztatják; ’s ha — mint egyéb termék-ággal szokott 
történni — titkos összebeszélésre kerül a’ dolog; ha 
a’ gyapjút ermesztők az eladással csak egy esztendeig 
is késnek: milly rútul csalatkoznak-meg akkor re
ményükben az árcsökkentők (baissier)? Ha a’ vevők 
összebeszélhettek, miért nem az eladók is? Az el
adó az ő gyapjúra pénzt vehet kölcsön , ’s jó ár mel
lett kölcsön többet kaphat, mint rósz eladásnál. De 
a’ kereskedő portéka nélkül nem űzhet kereskedést 
a’ gyámok gyapjú nélkül nem gyárthat. E’ körül
mény felvilágosíthatja: min alapulhat a’ gyapjú’ árá
nak tulságig rugtatása , vagy legelsőbb is hol kez
dődik az, a’ mi túlságos. — Értelmes embernek 
alapos okokból keletkezett meggyőződése az: ha a’ 
gyapjú' ára fel nem száll, akkor az csak roszlelkü- 
ség által csökkenhet. Alljunk-ki tehát bátorsággal a’ 
csata-síkra, harczoljunk csüggedés nélkül az angol 
pénz-erővel ’s kereskedői cselszövénnyel — ’s győzni 
fogunk. Bécs apnT lükén 1S34.44

T E N G E R I  C S E P P .

Egyik H....vész, a’ külföldi játékszínről ’s kü
lönösen a’ Bécsben adott M o n t e c c h i  ’s C a pu
l e  t i e k czirnii daljátékról tudósítván a’ magyar pub- 
licumot, nyilván hogy az olaszul nem, de néme
tül többnyire tudó olvasóknak é r t h e t ő b b é  tegye 
a’ dolgot, imígy íra: „martz. 7kén . . .  a’ M o n t a 
gu iák (hétfőiek) és Cap u l e t e k  (barátcsuklák 
vagy scapulárék) czimü operában Sch... tapsok’ Özö
nével tetéztetett.“ Ttngtry.

R E J T E T T S Z Ó .
Város egész. Elsőm metsz, szúr; végsőmnek írását 

Könnyen fölleled a’ Biblia’ könyvei közt.
S. J. Zala V—íől.

A’ 31dik számbeli rejtettszó: Ká r t y a .

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



TÁRSALKODÓ.
33. szám P est, apríP 23dikán 1834.

á t o k .
Éreztem egykor mennyei kéjeket 
En is , midőn még Fillis’ ölén szemem’

Álomra zártam csók-üzön közt,
’S álmaim édeneket nyitottak.

Rózsákat és kékszinii jaczintokat 
l'j narcziszokkal hinte utamra is 

Ámor; mosolygott én reám le
Egykoron a’ Kegyesek’ vig arcza.

Akkor te, F illis, még csak enyim valál,
Pillantatod még nem keresett buja 

Lánggal ledéren száz imádót
A’ csapodár szivii bódulok közt.

Most már ezernek tárva szived; te a’
Hű érzeteknek mennyei édjeit

Többé nem érzed! — mennyemet hogy 
Szertedulád, sanyarún lakolj-meg!

A’ hű szerelminek istene nyilait 
Bocsássa kebled’ gyönge havára : szűd 

Érezze mélyen dús boszúját,
És ne találj , ki könyiidnek árját

Csókkal törölje: hunyjon örökre el 
Kaczér szemed’ lángja; ne lelj soha,

Ki széjjelomlott fátyolodnak
Összefüzendje megint redőit.

Ctáixár.

KERESKEDÉSI ’S TENGERI TÖRVÉNY-FÜZÉR.
Ajárdék-kötés (Accomenda.)

így neveztetik ama’ tengeri szerződés, mellynél 
fogvást valaki bizonyos pénz," vagy árumennyiséget 
ad-által egy másiknak, hogy azt az ajánló (acco- 
mendante) számára tengeren túl , vagy más fok
helyre vive'n, adjavegye, ’s az ezen adásvevésből 
bevett pénzt, a’ nyereségnek egymás közt tett elő
szerződések szerint leendő fölosztása’ fejében vissza
hozza. — Az i m p l i c i t a ,  melly különben lator- 
ságnak (empietá) is neveztetik, az ajánlék-kötés- 
től csak annyiban különbözik , hogy benne az aján- 
lékos (accomendatario), a’ béveendő nyereség’ kö
zös felosztásán kívül, magának az eladandó áruk’ 
mennyiségéből, vagy azok’ értékiből száztól bizo
nyos jutalmat köt-ki. — Az ajánlék-kötés két kü
lön szerződésből áll: m e g b i z o t t s á g i b ó l  (di 
mandato), melly szerint az ajánlékos fölhatalmaz- 
tátik az ajánló’ áruit, ennek számára eladni; — 
s t á r s a s á g i b ó l  (di societa), mellynek követke- 

/.ésiben az adásvevésből eredendő nyereség’ fölosz
tása a’ két fél közt közössé leszen. — Ebből kitet
szik, hogy az ajánló, kitett tőkéjét koczkáztatja,

az ajánlékos pedig adásvevési fáradozásinak jutal
mát veszélyezteti; mi okból, ha az ugyanazon tő
kéből származandó haszon magát a’ kitett tőkét fö
lül nem múlná, ezt egészen az ajánló’ kezébe kell 
visszaadni a’ nélkül, hogy belőle az ajánlékos 
legcsekélyebb jutalmat vagy bért kívánhatna farad- 
ságiért. — Másként van azonban a’ dolog a’ l a t o r -  
s á g n á l ;  mert e’ szerint, ámbár veszteséggel adas- 
sék is az ajánlónak vissza az ő adásvevésre aján- 
lékképen kitett tőkéje, még is kötelességében áll 
untalan a’ száztól kikötött jutalmat az ajánlékos- 
nak, kire t. i. az áruk’ vagy pénz’ adásvevése bí
zatott, kiadni.

Ha az ajánlékos, vétke nélkül és szerencsét
len , elkerülhetlen eset miatt vesztené-el az aján- 
lékkép általvett árukat a’ meghatározott helyen, 
nem tartozik azokat az ajánlónak kipótolni; hacsak 
azon helyre bemente előtt, az abban előfordulandó 
veszélyről tudósítatván, útját oda még is folytatná; 
mert ekkor a’ kár egészen övé leszen, ’s kármen- 
tesi'tni kell ajánlóját. — Azon esetre pedig, ha az 
ajánlékos útját, vagy az adásvevésre szerződési
leg meghatározott helyet megváltoztatná, ’s ebből 
hasznot fordítana, ezen haszon az ajánlót szintúgy 
fogja illetni; az ajánléki áruk, vagy értékek’ illy 
történetében, tartozni fog az ajánlónak megtéritni 
tőkéjét, reménybeli nyereségét, minden reá háram- 
landó kárral ’s kamattal egyetemben; ’s ezen fölül 
még hajózási csalás és csalárdságról (baratteria) is 
fog vádoltathatni.

Ha az ajánlékos az ajánlott áruknak önkénye 
szerinti ’s mint sajátai’ eladhatására fölhatalmazta- 
tott, azokat — nem találván nyereséges adásvevést — 
akármelly helyen is elhagyhatja, csak hogy (ha az 
ellenkezőt bebizonyítni néni lehetne) megesküdjék 
arra, hogy azoknak nyereséges adásvevésiben min
den kitelhető szorgalommal a’ként iparkodott, mint
ha sajáti voltak volna; ’s nem fog illy esetben egyéb
bel tartozni, mint azon árukat, vagy értéküket az 
ajánlónak visszaszolgáltatni, de az ez iránt tett szer
ződés szerint magára esendő haszonrésznek kifogásá
val. — Kötéskép állapitatván-meg az, hogy az aján- 
lékbeli áruk bizonyos helyre, oda t. i. hová az aján- 
iékos épen utazandó, vitessenek, elveszvén azok 
a’ határozott helyen , kárát egyedül az ajánlónak 
kell sinyleni; de ha még is az elveszés az ajánlékos’ 
hibája által történnék, tartozni fog ez, az ezen el
veszésből támadott károkat ’s kamatjaikat az aján
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lónak kipótolni. — Ha valaki irásbah, vagy tanúk 
előtt (1. Casaregis Cons, del Marc. 112. fejez.) ígérte, 
hogy egy másiknak ajánléki árukat lesz átadandó, 
teljesíteni kell e’beli Ígéretét: különben kénytelen 
mind azon költségeket megtérítni, mellyek ezen ígé
ret’ kovétkezésiben hajóbér (noleggio), vagy egyéb 
előintézet ’s készületek’ tekintetéből tétettek.

Olly ajánlékos, ki az ajánlottakon kívül, u- 
gyan azon nembeli saját árukkal is bir, nem ad- 
hatja-el a’ meghatározott helyen tulajdon áruit a’ 
nélkül, hogy el ne adja egyszersmind az ajánlotta- 
kat-is ; különben kötelességében fog állani, az elő
zőleg eladott saját áruiból bevett nyereséget az aján
lóval megosztani. — Ha pedig az ajánlékos több 
személynek ajánlékit vállalá magára, nem egyesít
heti azokat öntetszése szerint, hogy t. i. azokból 
egyetlen egy halmazt kerekítsen, ’s azokat egy adás- 
vevésben arulja-el; hanem köteles lesz mindegyiket 
különválasztva tartani kar *s kamat-térítés fejében; 
egyébiránt eszesen foghat az ajánlók’ sérelme nélkül 
olly módokhoz, mellyek szerint egynek áruja kön
nyítse a’ másikénak adásvevését.

A’ hajó’ ura vagy kapitánya, vigyen bár aján- 
lékokat, vigye mások’ vagy saját áruit, nem le
het roszabb sorsú egyéb akármelly ajánlékosnál; 
azért ha hajójában más ajanlékosak is találkoz
nának, a’ magokat ne tán előadó veszélyes esetek
ben tanácskoznia kell azokkal, ’s mit köz egye
zéssel állapítandnak-meg, az, az ajánléki árukra 
nézve , az ajánlóktól mindig jóvá fog hagyatni. — 
D e, ha a' hajó" ura vagy kapitánya, merő ajánlék- 
beli árukkal terhelte volna meg hajóját, azokat, az 
egész hajónép’ megegyezése* következésében, a‘ meg
határozott helyen kivül máshová is viheti, a’ nél
kül , hogy (ha egyébként hibaja által más kár nem 
származnék) az ezen helyváltoztatásból ne tán táma
dandó károkat köteles lenne az ajánlóknak megté
rítni. Ha pedig a’ hajónép’ meg nem egyezése ’s in
kább visszatérést javaslása ellenére, a’ meghatáro
zott helyet megváltoztatná, kénytelen lesz a’ tán 
veszendő ajánlékbeli áruk’ értékét kamattal, ’s azon 
nyereséggel együtt kipótolni , mellyet az ajánló, kit 
azok illettek , esküje szerint azokból reménylhetett.

Császár ,
m . tu á . t á r s .  I q-v. tag ja . .

Vlldik Pl I S  PÁPA’ ELRAGADTATÁSA RÓMÁBÓL.
Mióta a* közép századok, ‘s az úgy nevezett lo

vag-kor* regényes hősei, goth-ízletü váraik, tornyaik 
’s harczjatékaikkal (Turnier) a* világ* játékszínéről 
leléptek, kevés példa van, hogy valakit Önlakából, 
éj’ homályában eltagadtak ’s idegen földtájra rö
p í te t te k  volna.— Annál érdekesb tehát-midőn re

gétlen, prosaicns századunkban illy nemű történetet 
ol vasunk. Nem szerelmi ösztön, nem buja inger gyujtá 
itt merész kalandra a’ lelkeket, hanem finom ármány 
’s kiszámlált, cselszövényes politika; ’s a’ történet’ 
hőse nem valamelly rajna-melléki rabló vitéz , ha
nem — N a p o l e o n ;  nem is egy rokka mellett ülő 
gyöngéd lovagnő, hanem a’ keresztyén világ’ fő
papja Vlldik Pins.

A’ Quirinál-halmon fekszik Monte cavallo, dí
szes csarnok s a pápák’ rendes laka, kik örömest 
élnek az ottani egészséges levegő miatt. — Nevét 
mind a csarnok, mind az előtte kiterjengő nagy, 
szép tér azon rendkívül szép, antik márványlovaktól 
vette, mellyek rajta fölállítj ák ’s minden művész’ 
álmélatát megérdemlik. — A’ csarnokot 1540ben 
Illdik Pál pápa kezdé építeni. Két óriási márvány 
oszlop tartja az erkélyt, mellyről a’ pápa áldást 
szokott osztogatni. — Rakj a van művészet’ szám
talan remekével, föstvények és kőfaragványokkal. — 
Kertje ritka kellemü, kerülete egy olasz mérföld ’s 
ugrókutakkal, régi szobrokkal, barlangokkal ’s a’ t. 
gazdag. Az egészen bizonyos varázsbáj ömlik-el ’s a* 
belépő nem győzi legeltetni érzékeit a* természet *s 
művészetnek itt halomra torlasztott csudáin. — Sö
tét sétányai szent borzalommal, változó tárgyai foly- 
vásti gyönyörrel ’s nagybecsű remekművei csudálat- 
tal töltik-el a* vizsgáló’ lelkét. — Ezen csarnokból 
viteté-el Napoleon Vlldik Pius pápát 1809ben, melly 
eleven érdekű történetet így ír-le röviden egy fran- 
czia tiszt mint jelen volt szemtanú, ki maga is fon
tos szerepet játszott.

Már négy nap óta feküvék Nápolyból jött osz
tályunk Albanóban; — henyélve ’s azt fejtegetve: 
valljon mi ókból kelle nekünk illy gyors utat ten
nünk, ha utána ennyit heverhetünk? Végre július' 
ókén estve felé parancsot vettünk, hogy hat órara 
a’ Róma felé vezető kapun kivül elindulásra készen 
álljunk. Elől ment a’ könnyű gyalogság, ezt követt-e 
a’ lovas sereg *s a’ gyalog pattantynsság. Elérkez
vén a’ st. Giovanni kapu elibe. megállottunk ’s pa
rancsot nyerénk Róma felé indulni. — Mintegy ti- 
zenegyedfél óra lehetett, midőn dobszó *s musika 
nélkül Rómaba beérkeztünk; — a’ kapu’ őrei fegy
verben állottak , ‘s háromszor nagyobb számmal va- 
lának, mint egyébkor. így haladánk legnagyobb csön- 
dességben (az álgyuk’ kerekei ’s lovak’ patkói szal
mával valának betekerve) Monte cavallo felé ’s út
közben mindenütt franczia garnison-katonákra ’s ezek* 
csoportira akadtunk. — Monte cavallo’ környékire 
érkezvén, a* gyalogság* egy része az oda vezető 
utczákon elosztatott ‘s az álgyuk* torkai, mellyek- 
irez égő kanotok állíttattak-fel, ijesztőleg tátonganak
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a’ Quirinálról alá, az utczák fele: — a' lovasság 
pedig csapatokra osztva egész Rómát bekalandozta, 
’s hol a‘ lakosok a’ szokatlan robaj által figyelmez
tetve, ajtókra 'agy ablakokra csődültek, nyomba pa
rancs jött, hogy visszavonuljanak ’s ajtót, ablakot 
zárjanak be, különben puskalövések fogják őket en
gedelmességre kényszerítni. — Ünnepélyes sírcsönd 
uralkodott az egész természetben, ’s minden, bizo
nyos aggasztó és szorongó várakozásban látszék len
ni , rettegve a’ jövőktől, mellyekről senki se tudta, 
mit rejtenek zárt keblükben.

En voltigeurimmel a‘ C'ampo vaccinon állottam. 
Ejfél közel vala, midőn egy legény rendelést hozott, 
hogy mingyárt Miollis generálhoz menjek, ’s 20 hív 
’s biztos voltigeurt kiválasztván, azokat magammal 
vigyem. —- Miollishoz érkezve, ki a’ Monte cavallo’ 
egyik oszlopához támaszkodva várt, ott számos ge
nerált lelék egy csoportban, közöttük Kadét gene
rált is, ki engem* félre vezetett ’s tudtomra adá, hogy 
e’ készületek a* pápa’ fogságba vételére czéloznak ? 
azon esetre, ha a’ pápa vonakodnék minden világi 
uraságról ‘s jogairól lemondani. Ezredesem engem 
mint ügyes és bátor tisztet kegyébe ajánla, ’s töb
bek közt én is valék választva e’ kalandban részt 
venni; mihelyt többi kalandtársink elérkeztek, a’ 
Quirinál csarnokba kelle indulnunk. — Kénytelen 
részvevésem e* dologban reám nézve annyival kellemet
lenebb volt, mivel a’ pápát egy érdemes és tiszteletre 
méltó férfiúnak ösmervén, becsülni rég megtanul
tam ; azonban itt minden más tekintet, alá volt hiva
talos köteleztetésimnek rendelve. — Néhány pillanat 
múlva összegyűlt az ide rendelt csapat, melly mint
egy 10 hadi tisztből, 120 voltigeur ’s 10 sapeurből 
állott, lladet general vala vezérünk. ' A’ csarnokhoz 
érvén, lajtorjákat illesztőnk a’ magas kertfalakhoz; 
mert a‘ pápa már előbb minden ajtót ’s ablakot be
rakatott "s így a’ kastélyt mintegy várrá változtató. 
— Bemásztunk a* falon vezérünk’ nyomain , de azon 
ablakok és ajtók is be valónak rakva, mellyek kert
ből a* ház’ belsejébe vezettek, ’s a’ sapeuröknek 
kelle néhány nyílást törni , mellyeken a’ szobákba 
léptünk. — Legelőször is a’ schweizi testőrökre bu
kónk ; mintegy negyvenen valónak , de nem szegül
tek ellen, hanem első felszólításra lerakták fegyve
reiket. — Keresztül menénk több tornáczon és szo
bán, de egy élő teremtést se láthatónk. Végre Kadét 
megragadó ő Szentségének egyik komornyikját, kit 
kényszerített, kalózunkul szolgálni ’s ki nekünk 
megmutatta a’ szobát, hol Víldik Pius tartózkodott.— 
Kadét kopogtatás nélkül nyitó-fel az ajtót, ’s belépett 
tisztjeivel. A’ tisztes ősz pápa ott ült még egészen 
felöltözve, rajta stólája, előtte Írószerek; Kadét

közelíte hozzá ’s megszólító franczia nyelven, mel
lyen ő Szentsége folyvást beszélt, ’s tudtára adta 
jövetele’ okát; egyszersmind áltnyujtá az aláíra
tandó actát azon nyilatkozással, hogy vonakodás’ 
esetében szoros parancsa van ő Szentségét fogságba 
vinni. A’ pápa’ minden válasza ez volt: „mi taglierete 
piu testo in miile pezzi.” (Előbb ezer darabra fogtok 
vagdalni). Kadét látván, hogy minden ékesszólása 
haszontalan, előhívó a’ sapeuröket, álttöretett egy 
utczára nyíló ablakot, a’ pápát s a vele levő kar- 
dinált (Paccát) egy egy karszékre ülteté , mindket
tőt erősen lekötöztette , ’s így a’ magas ablakból az 
utczára lebocsátotta. Kadét generál most már sietett 
amaz utón vissza, mellyen jött, alant elfogadó a 
pápát ’s a* kardinált, beültette egy négylovas hintó
ba , azt erősen reájok záró, ’s maga a’ bakra áll
van, szélvészként elhajtatott. A* csapatok ismét visz- 
szaparancsoltattak Albanóba ’s egyéb laktanyáikra, 
és csak másnap tudták-meg küldetésük’ czélját. Így 
Kóma’ lakosi is nem kévéssé hüledeztek, megtud
ván szent atyjok* elragadtatását; de keresztet veié
nek magokra s engedtek a vas szükség törvényének.

T . L.

A' 1.1 B A N O N I C Z E D R L S - P Á  K.
Tyrusnak királya Hiram, és Salamon. Izrael 

fölkentje, egyező kívánsággal látogaták-meg a* liba
noni czedrus-erdőt. Kar-öltve, barátságos érzések 
közt haladónak e’ királyok a’ magas erdő’ árnyai
ban, és Hiram csodálkozással hallgatta Izrael' kirá
lya’ bölcs beszédét. — Alattok pedig látszottak — 
a’ messze kinyúlt sikságon fekiivő országok , békes
ségben ’s egyetértésben virágzók, mert Salamon és 
Hiram baráti frigyben éltek ’s népeik is viszont bé
kességben valónak. — A’ királyok némán állva, te- 
kintének a’ távolban — kékes homályban reszkető 
városok’ tüneményes alakjaira.

És ekkor Hiram, Tyrus’ ura. megilletve a' ki
látás’ méltóságától felkiálta: „Szerencsések 's bol
dogok mi! kiket a* barátság egybekapcsolt, vagy 
nem állunk mi is lelki nagyságunkban emelkedve, 
mint bérez’ czedrusa — és népeink körülöttünk?” 
Salamon pedig Hiramhoz fordult és monda : „Méltán 
nevezik a’ czedrust oh Hiram! fák' királyának, 
mert legmagasb és teli méltósággal. A’ bérezek’ te
tőin nő ez. fellegnek issza nedveit, és megveti a’ 
lábainál rohanó csermely’ vizeit; gyökerei sziklakat 
karolnak — "s fejét az ég’ kékjébe emeli. Századok 
óta áll rendithetlenül, megvetve a’ süvöltő szélve
szek’ dagályát, megvetve a’ villámok’ dörgő nyilait. 
Azért neveztetik Isten’ fájának is , mellyet Jehovah 
ültetett, s példázza az Isten* felkentjének szemé
lyét !;: — „Egy hibázik még — közbe szóla Hiram,
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— a’ felséges fának: illattal teljes virág — e's tápláló 
gyümölcs — —.“ Izrael’ királya pedig mosolyga ’s 
felelt: „Ne így beszéljen Hiram, Tyrusnak ura! 
Tehát nincs é illatja az egész czedrusnak? és mire 
a’ bérezek’ királynéjának tápláló gyümölcs ? vagy 
nem lebeg é az a’ merész hajóssal a’ tengerek’ hul- 
lárnin által? Nem fedi-é a’ királyoknak magasra 
épült lakásait? És — nem sokára Hiram! Sionnak 
tornyain is diszleni fog, templomán Jehováhnak! — 
O h! barátom, szebb ’s hasznosb gyümölcsek is talál
koznak azoknál, mellyeket a’ száj emészteni kiván.44

És a’ mint a’ királyok így beszélének, im e! 
sötét fellegek tornyosultak Libanon’ ormaira, dörög
vén ’s villámozván rettentően. A’ királyok pedig az 
erdő’ sűrűjébe állottak, némán ’s csöndesen, teli alá
zatossággal ’s félelemmel Jehovah iránt. Azonban a’ 
villám — iszonyú ropogás közt — egy ezédrusra 
hullott, ’s azt tetőtül gyökérig széthasitá, hogy for
gácsai mélyen a’ völgybe repültek. A’ felleg ’s vele 
a’ förgeteg, e’ közben — elhaladtak vala. — De 
a’ királyok közelitének a’ ezédrus’ romjaihoz, mond
ván: „Mit érhet a’ földi nagyság Jehovah’ hatalmaft
előtt! ? O összedörditi a’ menny’ boltozatit, — mint 
mi halandók a’ selyem-szőnyeget; ’s ő előtte a’ föld 
ollyan: mint egy csepp viz a’ tengerhez képest. Oh ! ki 
nem ösmeri-el hatalmát a’ királyok’ királyának ?! —44

Egy hosszas szünet után, melly közben ők a’ 
széjjel hasított czedrus előtt vesztegeltek, szőla Hi
ram : „Ha az ember a’ természetet, ön félelmes 
nagyságában szemléli, esztelenségnek látszik a’ te
remtések’ urának, emberi kezek által oltárt ’s egy
házat építeni —.w „Nem Neki — közben szólt a’ 
zsidó király — hanem az embernek van arra szük
sége. — A’ teremtés’ megfoghatatlansága visszaalázza 
a’ halandót azon porba, mellyből ered vala; ön
munkája tehát, — mellyben a’ Mindentudót, a’ lá
tatlanul jelenlevőt énekeli, — emelje az embert elő 
a’ feledékenység’ homályából Oh! mert mi a’ halan
dó emberiség az öröklét’ gondolatjához képest ? Mi 
a’ földi jó llé t, a’ mennyei boldogsághoz képest ? —
Hiram ! , mi az Isten’ fölkentei vagyunk......44

Törökfalti I ‘. Ferencz. X. Bányúrul.

H Í R L A P O K ’ P Á R T S Z E L L E M E .
Az akkori Moniteur’ ’s más párisi hírlapok’ ösz- 

szehasonlításiból, Napóleonnak visszajötte felől El
bából , következő tiz igen különböző tudósítás, — 
mint közvélemény’ lengékenységének ’s hirtelen vál- 
tozóságának igaz példája — tűnik élőnkbe: l.)M ár- 
tziusban 1815. Az é k t e l e n ,  Elbából, számkivetése’ 
helyéről elillant. — 2.) A’ korzikai r é m - f a r k a s

Juan-foknál partra szállott. — 3.) A’ t i g r i s  Gáp- 
ban mutatkozott. Mindenfelé seregosztályok indu- 
Iának ellene. Azzal végzi szerepét, hogy nyomorű 
kalandorként bujdokoljék a’ hegyek közt; üldözői 
elől meg nem menekszik. — 4.) A’ s z ö r n y e t e g ,  
nem tudni milly árulás által, csakugyan már Gre- 
nobleba jutott. — 5.) A’ z s a r n o k  (tyran) Lyon
ban mulatott. Iszonyodik minden, ki rá tekint. — 6.) 
A’ b i t o r l ó  (usurpator) hatvan órányira bátorko
dók a’ fővároshoz közeledni. — 7.) B o n a p a r t e  
hatalmas lépésekkel közelít; de Fárisig soha el nem 
jut. — 8.) N a p o l e o n  holnapig Páris’ falai alatt 
le sz .— 9.) N a p o l e o n  c s á s z á r  Fontainebleau- 
ban van. — 10.) Tegnap estve tartá ő c s á s z á r i  
k i r á l y i  f e l s é g e  bémenetelét a’ tuilleriákba. 
Minden lakost kimondhatlan öröm lelkesít.

Hdgr.

D E M O C R 1 T U S 1  C S E P P .
„Az Istenért! ugyan mi veszteség érte az urat?44 

— kérdé valaki ismerősétől, kit tetőtül talpig mély 
gyászban pillanta-meg. „Engem — úgymond ez jó- 
szivüleg — istennek hála! s e m m i  v e s z t e s é g ,  
hanem a’ — f e l e s é g e m  h o l t - m e  g.44

Szekrényety.

J Á T É K S Z I N l  A N E K D O T A  
Egy ujoncz színész olvasá szerepében, hogy 

„ m e n t é b e n  n e v e  t44, az az: nevetve megy-el a’ 
szinről; mit ő balul értvén, magára vön egy men
tét, jelenésekor kilépett a’ szinre, ’s jót nevetett

Hdgr.

E P I G R A M M Á K .
r  J Ó  T A N Á C S ,

„Hová menjek, moudd-meg kárlek —
Felsohajt Holdpataky —

Hogy bolondot ne lássak, már
Szobámból sem niegyek-ki.“ —

„Jó lesz pajtás! tedd-meg ezt ,  tedd,
Zárd-be magad' házadba ,

Ámde vigyázz, hogy egy tükör 
Se maradjon szobádba’.“

A’ J Á T É K O S .
Egy játékos — koczka által 

Mindenét elvesztette ,
És koczkáját haragjában 

A’ Dunába vetette.
„Ez a’ czélom — felkiált ó —

Most tudom, hogy én nyerék,
És tudom, hogy most koczkámmai 

Legjobb dobást én tevék.
37. Móricz.

R E J T E T T S Z Ó .
Lenge kalászok közt virulok hajlongva mezőben. 
Négyemmel múlatni magát a’ férfi’ szokása,
Mellyet iker közepem ha ajánl, lehet érdeme kettős; 
Hármam alatt végiül olvasva, kimúlni gyalázat!

Róziáty Gyula.
A’ 32dik számbeli rejtettsző: K é s má r k .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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P Á L Y Á M .
Csendes lakja’ rejtek ében —
Csend tenyészve zárt keblében 

Élt az Ifjú gondtalan,
Bútlan ’s fájdalomtalan.

Nem hevnle földi kincsért •,
Büszke vágy szivéhez nem fért:

Nagy hirhen föllengeni 
’S ezrek közt ki fényleni.

És nem érze gerjedelmet,
Nem táplált szivén szerelmet,

Melly hű keblét öntse-el 
Üdvek’ menny-érzelmivel.

Kéjeken nem édelegve,
Nem sóhajtva, nem remegve,

Keble békés volt mindég,
Mint a’ tiszta, csöndes ég.

Ah! de sorsa’ jelszavára,
Szárnyakat fűzvén magára —

Hol pályája nyíltan áll,
Messze nagy világba száll.

A’ létzaj hévvel fogadja,
És az élők’ hódulatja

Lelkét fent ragadja ’s már 
Vágyaiban nincs határ!

Szíve, lelke hírért égnek,
Büszke sasűként az égnek 

Szegzi mérész szárnyait,
Messze űzi czéljaic.

Majd megálla fönreptébe’;
Melly édent mosolyg szemébe,

Egy Kegyes mellére dűl;
Kéj-özönbe szendéről. —

A’ világ’ hő indulatja,
Hol tömjénit gyújtogatja

Ott csal, rejtve tetteit, - 
Szórja álnok tőreit.

Melly tündér édent igére, —
Megvetés a’ hűség’ bére,

És a’ hő leánykebel’
Lángja füstbe hamvad-el. —

Itt az Ifjú! szívfájdalma 
Lett kiizdésinek jutalma ,

Kincse bús emlékezet,
Melly szebb múltakhoz vezet.

Baktat. ( U. L*~)

V E L E N C Z E.
V e l e n c z e ,  míg a’ múlt század’ végén köztár

sasági alkotmányát, a’ mostoha idők ’s körülmények’ 
hatalmának föl nem áldozta, az ádriai tenger’ büszke 

i királynéja, egész világra kiterjedt kereskedés’ kor- 
i mányosnéja, Konstantinápoly’ ’s déli Európa’ nagy 
részének hatalmas asszonya volt* De azon város, 
melly valaha egy Nagy Lajos’, egy török udvar’» 
egy római pápa’ erejének ellenállani elég merész.

elég hatalmas volt; melly politikai élte’ nagykorá
ban azcn magas szándékkal merészlett foglalatoskod
ni, hogy egész Keletet maga alá hódítsa: most alélt- 
ságba süllyedve hajdani fönségének csak szomorú 
romjait mutogatja. — Utazók’ közös bizonyítási sze
rint leirhatlan ’s maga nemében egyetlen amaz ér
zés , melly e’ tündérvárosba léptekor az ember’ keb
lét megszállja. — Egy, a’ régi századok’ borongás 
képeit kéjelgve ölelő, a’ regényeshez szenvedélyesen 
szító, múltkor’ szellemivel örömest társalkodó lélek 
talán sehol sem talál olly bő táplálékot, mint Ve
lencze’ szigetein. Magasult érzés az, melly a’ ván
dort Helvéczia’ örök bérczein, sötét völgyeiben szent 
borzalommal meglepi; édes azon álom, mellybe Ná
poly’ mosolygó kertjei az andalgó utast ringatják; 
kedvre derül, ha Páris’ élénk néphulláma közé ve
gyülhet, vagy a’ fáradhatlan ipar’ honában, Themze’ 
vitorlás partjain megáll: de mindezeknél nagyobb ’s 
hatalmasb érzelem az, melly a’ múlt’ emlékezetin 
hánykodó lélekre hat, ha egy, történeti érdekek iránt 
fogékony ember a’ Márk-téren megállapodik, hol 
képzete előtt fölkelnek mohos sírjaikból az elélt 
századok’ rémei, ’s az éjjeli szellő bús szellem-ének
ként száll feléje. — Alinak még a’ fényes paloták ? 
áll a’ dogék’ csarnoka, a’ dicső márktemplom ’s előt
te a’ magas árboczfák’ tetején diszlő diadaljelek , 
mellyek Candia, Cyprus és Morea’ elfoglalásira em
lékeztetnek. — E’ nézetek *s a’ regényes élet, melly 
Velencze’ tündérszigetein ezer ujjal, ezer nem min
dennapos és nem mindenütt otthonos varázsbájjal 
folydogál, voltak képesek a’ csapongó, kalandor By
ront hosszasabb időre lelánczolni. — O életének nagy 
’s legérdekesb részét itt tölté-el; vad képzete itt 
talált legtöbb, leggazdagabb éleményt; e’ városban, 
melly az előbbi nagyságnak most csak árnyékképe, 
’s eleven példája minden földi fény ’s dicsőség’ mu- 
lékonyságának.

Azon hegyektől, mellyek éjszaki Olaszországot 
Övedzik , ’s ott mintegy amphitheatrumot képeznek, 
számosh folyam veszi eredetét, ’s ezek aláfolyá- 
suk közben csaknem mindnyájan egy pontra sietnek. 
Hóolvadás által hihetlen nagyságra duzzasztva, ki- 
csapongnak árkaikon, elterülnek a’ mezőkön, sok 
ágra szakadoznak, fövényt ’s földet ragadnak ma
gokkal ’s ezeket egy helyre lerakván, lassanként 
homoktoriásókat és szigeteket emelnek. így származ
tak azon szigetek ’s toriások , mellyeken a’ büszke 
Velencze épült, ’s honnan Neptun több századig a’
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tengereket igazgatta. — Atilánk, kit a’ népek’ fe
lelnie Isten ostorának nevezett, 452ben földulván 
Aquileját, ennek lakosi elfutának a’ győző’ bosszúja 
elől, ’s egyesülve más felső-olaszországi népekkel, 
megszállák a’ puszta szigeteket, ’s elsőben is Rial- 
tőt. így származott a’ tenger’ habjain egy hatalmas 
város, melly ezer három száz évig állott ’s a’ poli
tika’ és kormány’ remekképét mutogatta. — Járom’ 
’s megaláztatás’ kerülése veté alapját a’ szabad köz
társaságnak ; — éhség és szükség tévé az erőtlen 
csoportot munkássá, iparkodővá , kereskedővé; és 
önszorgalma’ szükséges következésiben gazdaggá s 
hatalmassá. — A’ 697ik esztendő adá Velenczének 
az első herczeget (D uc, D oge), a’ tizenharmadik ’s 
ezt követő két század emelék azt dicsősége’ legfen- 
sőbb fokára: ezóta folyvást gyengült, míg az el
múlt század’ végén önállásu státus megszűnt lenni s 
az ezredig hiven őrzött szabadságot, mellynek 1172- 
ben Yitali Michieli dogét, később pedig a’ nyolcz- 
van évii Marine Fallierit föláldozni kész volt, mint 
nie«' nem érdemlett kincset, elvesztette. —

Velencze’ polgári a’ botránkoztatásig kevélyek 
voltak szabadságuk’ birtokában ; ’s inig megvetőleg 
gúnyolták a’ monarchák’ jobbágyait, mig magokat 
egyenként királyoknak hivék, szerencsés képzelgé
sükben nem érzék az aristokratia’ vasvesszőjét, melly 
alatt nyögének. — Talán soha sem mutatkozott vala- 
melly státus’ nemessége olly kevélynek olly jogta- 
podőnak , mint a’ velenczei n o b i 1 i k. Ezért politi- 
kájok’ egyik csele volt: a’ népet mindennemű mu
latság által elaltatni, hogy az jogai’ tudására ’s vé
delmire ne ébredjen, ’s hogy egyszersmind a’ kiváncsi 
idegenek. — otthoni jövedelmük’ fő forrása, — oda 
annál nagyobb számmal gyülekezzenek. De ezenfelül 
szükségesnek tárták, hogy legyen egy törvényszék, 
melly kémei által a’ nyelveket zabolázza ’s a’ ne
messég’ korlátlan hatalmát őrizze. Ugyan ez okbői 
vetemültek a’ velenczeiek arra, mire más népeknél 
példát sem találunk, hogy három polgár’ kezébe 
teljes határtalan hatalom adassék: polgártársaik’ 
élete és szabadsága fölött Ítélni. Ezen itélőszéknek 
despotai hatalma példátlan és hajtorzasztő. — De 
illy őrök nélkül lehetlen is vala a’ polgári alkotmány
nak előbbi állapotában megmaradni. Mert ámbár a’ 
nemesség4 egy része olly szegény volt, hogy bérlett 
padlásokon lakott ’s többet koplalt, mint nem: 
mindazáltal hallatlan volt azon kevélység és durva
ság. mellyel a’ nem nemesek iránt viseltetett. — 
Azon jog, mellynél fogvást egy nemest testileg il
letni tiitaték , hallatlan visszaélésekre ’s gorombasá
gokra adott alkalmat; ’s jaj volt annak, ki utczán 
mentiében egy szemközt jövő nobilit csak gyöngén

is megtaszított. A’ szárazföld’ leggazdagabb ’s legré
gibb családjai hasonló megvetést tapasztalának e’ 
gyakran éhesszomjas nobiliktől, kik sokszor üres gyo
morral magokat megannyi fejdelmeknek képzelék, 
s kiket csak a’ boldog éghajlat őrzött a’ ruhátlan- 

ság rósz következésitől. — Ők mindentől Excel- 
lenza megszólítást kívántak, ezt ellenben senkinek 
sem adák-meg, ’s don-ranudói ön személyiket úgy 
tekinték, mint kik iránt nem csak Velencze’ lakosi, 
hanem idegen nemzetek is mély tisztelettel kötele
sek viseltetni. — A’ kalmárok, kereskedők, kézmű
vesek ’s egyéb árus polgárok e’ nobiliktől úgy féltek 
mint tüztől ’s kigyótól; és készebbek voltak akármi 
méltatlanságot eltűrni, mint az ellenek pörlekedés’ 
ezerféle veszélyinek magokat kitenni. — Betolakod
tak ők a’ polgárok’ házi mulatságiba ’s ott szabadon 
dúltak azok’ örömeiben; — elfoglalák a’ kávéhá
zakat ’s ott soha meg nem térítendő károkat okoz
tak. A’ 'polgároknak nem maradt egyéb eszköz e’ 
kelletlen vendégeket eltávoztatni, mintha ajtóik’ eli- 
be külföldi követek’ cselédjeit állították; mert ke
mény törvény tilalinazá a’ velenczei nobiliknek a’ 
külföldi ministerek ’s követekkel társalkodást. Épen 
e’ politikai korlát, melly a’ velenczeiek ’s külföl
diek között vonatott, ’s azon alkotmányukból folyó 
törvény, minél fogvást a’ városból tanács’ hire nélkül 
elmenni csak egy nemesnek sem volt szabad, okozá. 
hogy minden külföldi törvény, szokás és műveltség
gel isméretlenek lévén, annál magasabb képzelettel 
valának önmagokról ’s önstátusokról, mellyet egye
dül ismértek. — így a’ legfurcsább charakterek fej- 
lődtek-ki. A’ nobilik’ száma, kik a’ tanácsban meg- 
jelenhetének, mintegy 1400 volt. — Különös azon
ban , hogy e’ büszke, aristokratai szellemmel duz- 
zaszkodott nobilik’ közgyűlései, hová idegeneknek 
is szabad volt látás’ okáért megjelenni, a’ legtisz- 
tesebb és legméltóságosb alakzatban mutatkoztak. 
Azonban tettetés volt é az idegen nézők’ el ámításá
ra, vagy gyűléseik’ valódi képe, nehéz meghatároz
ni; mert képzelhetlen, hogy olly sok szabad, vagy 
legalább szabadnak képzelt ember magát egyformán, 
mérséklet’ határi közt tarthassa. Különben is a’ tet
tetés fő bélyege volt a’ velenczei politikának. Vala
mint pedig önmagok’ hitelre méltatlanságát érzék , 
úgy másoknál is hasonló képmutatást, csalárdságot 
és álszinííséget kerestek; mellynek félelmes tartóz
kodást, gyanakodást és bizodalmatlanságot tőnek 
ellenébe. Ez okból minden európai hatalmasságban 
ellenséget gyanítának lappangni, ‘s ezek’ ministeri- 
ben mind megannyi nyomos veszedelmet, követiben 
mind megannyi titkos kémet láttak ’s képzeltek. 
— A' köztársaság' illy állapotja mellett nem lehetett
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annak politikai halálát nem várni. Ide járult azon ve
szélyes elv, mellynél fogvást a’ szokás és hagyomány 
nálok fő törvény volt; ’s bár jól ismerék a’ vissza
éléseket, a’ kormány’ hijányait ’s hibáit, még sem 
ügyekeztek azokat orvosolni, sőt ügyes fejek’ hasz
nos, javító irányzatú tanácsit makacsul vetették visz- 
sza. Minden újítás, ha bár józan i s , annyira el
lenökre volt, hogy inkább százados előitéletek1 nyo- 
moru következményei alatt akarónak nyögni, mint 
alkotmányukon egyet fordítani, vagy azt csak leg
kisebb részben is némikép módosítni. — Nevetséges 
valóban, hogy a’ velenczeiek, e’ régiséghez ra
gaszkodást , ez egy helyben tespedést hirdetik hosz- 
szas politikai éltök’ fő okának, sőt épen ebben rej
tezik elkövetkezett haláluk’ magva; ’s igen helyesen 
mondatik Yelenczéről— e’ gőgje miatt hajdanta olly 
hires városrul — hogy ön posványiban fuladt-meg.

(Vége következik.)

LEGÚJABB BORZASZTÓ ESET.
(Levéltöredék Sáros-Patakról apr. 15k. 1834.)

Z e m p l é n y  vmgyei Szécs-Keresztúr faluban f. 
hónap 13kán következő borzasztó módon veszett-ki 
egy egész pórcsalád: Az imént nevezett helységből 
egy paraszt ember két ökrét vásárra hajtván, azo
kat 270 váltó forinton eladta, ’s miután a’ pénzt 
banknótákban fölvette, tüstént haza ment. Házához 
érkezvén , feleségét, kinek még eltávoztakor semmi 
baja sem volt, gyermek-ágyban leli; ő mit sem 
szól, tarisznyáját, mellyben a’ marhákért bevett 
pénz vala, az asztalra leteszi ’s a’ házból kimegy. 
Erre egy , a’ házhoz tartozó 5 éves leányka ’s egy 
3 éves fiúgyermek — pajkosságból vagy inkább kí
váncsiságból : valljon atyjok a’ vásárról nekik mi 
újságot hozott? — az asztalra fektetett tarisznyához 
futónak, azt felnyitván, belőle a’ papirospénzt kive
vők, udvarra mentek játszani a’ szép képekkel; 
végre játékból szétrepesztgették ’s a’ földbe ka
parták. — Az atya künn dolgait elvégezvén, a’ ház
ba visszatért, tarisznyáját kézbevevé, hogy abból a’ 
pénzt biztosabb helyre tegye ; de már azt nem találván, 
kérdi beteg feleségétől: hová lett pénze a’ tarisz
nyából? E’ kérdésre a’ kis leány azt feleié, hogy 
egy csomó czifra papirost ő ’s az öccse vettek-ki a’ 
tarisznyából, ’s abból holmi bábokat csinálván, a’ 
földbe kaparták. Ekkor a’ pórember mondja gyerme
kinek , vezessék őt oda , hova a’ pénzt rejtették. A’ 
gyermekek jókedviileg vezetik atyjokat azon helyre, 
’s midőn a’ banknótákat kikaparák ’s a’ szegény 
ember széjjelrepesztve látta pénzét, megragadta sa
ját 3 esztendős fiát lábánál ’s ketté szakasztá. Kis 
fijának iszonyú sikoltásit meghallván a’ szobában

fekvő édes anya, legterhesb betegségében is fölkele 
ágyából, hogy szabadítsa gyermekét, nem tudván : 
mi baja történt; ’s a’ mint a’ pitvar-ajtóba ért ’s 
az udvaron látó fekíinni gyermeke’ megszaggatott 
testét, földre omlott ’s azonnal szörnyet halt. — De 
még nincs vége! — A’ vén pórasszony, ki mint 
bába épen a’ néhány óra előtt született csecsemőt 
fiiröszté, észreveszi, hogy betege az ágyról leszáll- 
ván kiment, hirtelen utána szalad, a’ kisdedet ad
dig a’ fürdő-tekenőben hagyja — ’s kimenetével be“ 
tegét a’ pitvarajtónál lerogyva találván , visszatér a’ 
kisdedhez, — de már akkor ez is a’ fürdővízben meg- 
fúladt. Itt az elrémült bába kirohan az udvarra ’s be- 
híja a’ házigazdát, hogy megmutassa neki a’ szörnyű 
esetet. A’ pór-ember befelé indul, legelőszer is az 
ajtó-küszöbnél holtan elterült feleségét pillantja-meg, 
a’ szobában látja vizbefúlt kisdedét, az udvaron pe
dig fiját önmaga szaggató ketté : megszállja lelkét a’ 
vétek’ súlya, semmit sem szól, hanem kétségbeeset
ten indul a’ csűrbe ’s magát egy gerendára felakasz
tó. — Imígy félóra alatt négyen levének borzasztó 
halál’ martalékivá. Pénzes Lajos.

A’ HASONSZENVI (HOMOEOPATH1AI) GYÓGYMÓD’ 
FOGANATJA.

(Levéltöredék Vas vármegyéből)

Szent Gotthárd — e’ régi apátságáról ’s Monte- 
cuculi’ győzedelmiről isméretes megyebéli mezőváro
sunk — jelenleg a’ hasonszenvi gyógyrendszer’ diadal- 
máról uj hirre kapott, és sok ezertől szerte álda- 
tik ; illeti pedig e’ dicsőség ’s köz hála rév-ko
máromi születésű 43 éves hazánkfiát W. J. urat, a’ 
szavojai herczeg’ ezredének egyik főorvosát (Ober
arzt) , ki az ezredesi helytartóság’ osztályával itt ta
nyáz. Miután ő Hahnemann’ lelkét beszítta ’s gyógy
szerekkel magát ellátó, múlt évi octob. elején el
kezdő csudatevő mákszemnyi laptácskáit osztogatni a’ 
szenvedőknek, ’s a’ kedvező foganat’ hire villámként 
röppenvén széjjel, nőtten nőtt a’ nála könnyebbülést 
kereső sérvesek’ száma, annyira hogy napjában 100 
—400 esdeklőtől is mintegy ostromoltatva, kénytelen 
őröket kapuja’s ajtaja’ elibe állítni, ’s az érkező 
betegeknek számjegyeket osztatni , inellyek rendje 
szerint bocsáttassanak elő. Természeti ereje ’s ideje 
elégtelen levőn ennyi munkára , a’ vidékbeli orvoso
kat is egész készséggel fogadta maga mellé , ’s beta
nítván őket az uj orvoslásmódba, most négy illy se
géd-orvossal ’s egy jegyzőkönyv-vezetővel együtt fá- 
radoz kora reggeltől késő estig. Mint országos vá
sárokra a’ vidékbeliek : úgy tódulnak Sz. Gotthárdra 
a’ Rába és Lapincsmelléki utakon egész karavánok
ban , szekereken ’s gyalog a’ vakok, sánták, sike-



136

tek ’s más nyavalygók , nemcsak a’ közel vidékről, 
hanem Fertőtava’, Kemenesalja’ és Kanizsa’ tájairól, 
sőt a’ két órányira fekvő Stájer herczegségből is r 
jelesül Gréczből ’s még Nagy M. Czelből is. Magá
tól W. úrtól hallám , hogy October’ elejétől fogva 
febr. 25keig 26,000, azaz: huszonhat ezerre megy 
ellátott betegeinek száma, kiknek mintegy 2/3ad 
része stájerföldi; ’s közöttük a léleknyavalyákban 
leghathatósbnak mutatkozott gyógyrendszere ; — de 
egyéb nyavalyákban is olly sikert hozott elő , me.l- 
lyet gyakran magaséin reméllt, áltáljában pedig úgy 
tapasztala, hogy valaki csak segedelmével élt, kön- 
nyebbülést mindnyája, sőt még azok is nyertek, kik 
nem egészen gyógyultak-meg. W. urnák illy jóté
kony magafeláldozásával érdemlett koszorújában leg
szebb gyöngy azon emberi vonás , hogy t. i. fárad
sága ’s gyógyszerei’ fejében semmi jutalmat sem kí
ván, ’s a’ mit némelly tehetősb beteg, jó szántából 
egy oldalvást kitett tányérra letesz , azt segédivei 
megosztván, saját részéből hasonszenvi-tárgyu köny
veket ’s gyógytárokat vásárol, ’s azokat elajándé
kozza. Ezen közhirré-tétel szolgáljon neki annyi ezer
nek nevében köszönetül.

A’ F U K A R .
Londonban meghalt nem rég bizonyos ügyvéd, 

mint 66 esztendős agglegény. Ez maga után tömér
dek gazdagságot hagyott; őt méltán számíthatni a’ 
világ’ első különczei közé; halálos ellensége volt 
minden asszonynak ’s ugyan azért maradt sírjáig nő- 
telen. Senki sem emlékezik , hogy valaha őt nevetni 
látta. O egész éltében sem vett magának csak egy 
öltözet-darabot is, hanem folyvást egyik barátjának, 
ki hozzá hasonló fukar vo lt, ruhatárából takará pő- 
reségét. Saruit maga foldozá ’s a’ legócskább paró
kát legjobban szerette. Élte’ utolsó 5 évében kívüle 
egyetlen halandó sem lépett hálóteremébe ’s lakszo
bája 5 évig nem volt kisöpörve. Valamig é lt , egy 
papiros-darab tévé nála az orrkendő’ szolgálatját. 
Takarékos ebédjét önmaga készíté ’s szalonna volt 
a’ főeledel. O még a’ szalonnabőrkét is haszonra 
fordító; belőle vékony szalagokat vagdalt ’s ezekkel 
kötözé saruit össze ; de e’ különös gazdálkodás’ ne
méről kénytelen volt lemondani, mivel az utczán 
minden kutya lábához kapott, hogy sarusz/jait lerág
hassák. Macskáját az által táplálta, hogy szőrét füle* 
tövétől farka’ végéig megkente szalonna bőrkével; 
a’ szegény állat imígy órákig vesződött a’ nyaloga- 
tással. —

A’ H Á R O M  B A R Á T .
Ne higy barátidnak, mig őket próbára nem te

véd; gazdagságod’ folyam at jában , pompás asztalod’ 
köréhez százan is jelennek-meg közülök; — mikor 
hozzád, tán a’ sors’ üldözöttéhez, a’ szenvedés és 
nyomorúság’ óráiban, börtönöd’ rostélyához — egyik 
sem közelítend.

Egy embernek három barátja volt. Kettőt kö
zülök igen szeretett, a’ harmadikat kevésbé kedveié, 
bár ez legjobb szívvel viselteték iránta. Úgy történt, 
hogy egykor azon embert, ártatlanul ugyan — de 
ravasz alattomossággal a’ bírák előtt — mint gonosz
tevőt bevádolák irígyei. „Ki fog közületek — mondá 
ő három barátjához — velem a’ birószék elibe jön
ni , bizonyságul ártatlanságomban, mert irígycim 
mint gonosztevőt vádolnak — ’s a’ király’ mérge 
halált hoz fejemre?“ — Az első barát mentegető ma
gát, okul adván számos, végezendő munkáját. A’ 
második elkísérte őt a’ bírói terem’ ajtajáig; onnan 
visszatérendő; „mert — úgy mond — a’ királynak 
mérge az én fejemre is kerülhet.“ A’ harmadik ba
rát — kitől legkevesbet sem várt, bément vele a’ 
király’ itélőszéke elibe ’s érette olly szerénységgel 
és móddal beszélt, hogy a’ király — áltlátván az 
igazságot — ártatlannak nyilatkoztató a’ bevádol- 
ta t, — megajándékozván őt gazdagon.

A’ világon három barátja van az embernek, és 
mint viselik magokat ezek, az élet’ végső pillanati- 
ban, midőn a’ Teremtő’ szentséges birói széke elibe 
idéztetik a’ halandó ? — — A’ p é n z ,  mint legjobb 
barátja, elsőbben hagyja őt el. A t y a  f i a i  ’s ba
r á t i  elkisérik őt a’ sir’ nyilásaig — visszatérvén 
onnan lakásukba. A’ harmadik, mellyet ő éltében 
legkevésbé szeretett, a’ J ó t e t t  olly barátja, melly 
őt a’ Mindenhatóság’ thronjaig kiséri, ez előre halad, 
’s eszközül szolgál az örök boldogság’ elnyerésében!

G y u l a  A. B á n y á r ó l -

A N E K D O T A .
K. uraság ebédre hivató egykor inasa által a’ 

helybeli szinésztársaság’ tagjait. Az inas épen próbán 
találja őket az üzenettel ’s még most is jókat nevet 
a’ tegnap estveli dón Juan és szolgája’ furcsaságin. 
Köszönettel fogadja-el egyik színész a’ meghívást, 
de az inas szemeivel mindenfelé tegnap-estveli pajtá
sát kérésé; kit megtalálván, ezt súgja neki mint 
társaság’ igazgatójának: „Osztón kend is eljőjön ám 
az urakkal, pajtás! marad ott elég, jut ám ne
künk is»“ Hdgr.

R E J T E T T S  Z Ó
Állati test’ folyadékából van eredni szerencsén«
Munkáját fő hármamnak csak az orr viszi véghez ;
Vagy város, melly is közel áll a’ szőke Tiszához.
Láb és fej nélkül osztok sokféle parancsot.

N. N.
A’ 33dik számbeli rejtettszó: P i p a c s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Félkörbe kanyaruló dombsor környezi e’ hely
séget , egyik végén a’ kastély, másikon templom 
emelkedik, ’s már a’szatmári hidrái szembetűnök. Há
rom éra alatt jutni Madarászon keresztül Szatmárból 
a’ kastélyig, mellynek tornyai egy még szem elől 
elzárt csinos várost gyanittatnak. Husvét napján rán- 
dulék-ki az itteni nevezetességek’ megtekintésére; ’s 
miután a’ nagymisén magyar ének’ hangjai magya- 
rodás’ nyomaival örvendeztetének, e’ felírást talá- 
lám az orgona felett: „Ut Dragfius Princeps Tran- 
silvaniae has eclesias tutus erexit, et divae Yirgini 
exstruxit anno 1481; arcemque sibi et posteris e ré
gióné altera successive incepit, posuit, et finivit A. 
1484: ita Joannes Sigismundus Rex exussit, ex fú
ria sua evertit A. 1567. Expost verő Alexander Co
mes Károlyi restauravit A. 1736; tandem a Calvini- 
stis recuperata A. 1763, hanc Comes Antonius Ká
rolyi a fissuris renovari destinavit A. 1777.“ — Szük
ségtelennek találom diákos hazánkban a’ magyaráza
tot , mert e’ nélkül is kiki megértendi a’ templom’ 
történetét. Oldalfalai még a’ régiek, ’s azon kornak 
bélyegét viselik; csupán ujabbkori boltozatja által 
nyer némi különbséget.

Másnap délután tanúja valék egy még nyilvá- 
nyos lapokban nem említett ’s e’ vidéki sváb falu
kon divatos népmulatságnak. Két felekezetre oszlik
t. i. a’ helybeli legénység, mindenik a’ legfutésbat 
választván-ki maga közül. Ennek gyorságátul függ 
a’ nyerés vagy veszteség, melly is a’ fogadást vesztett 
pártnak mindegyikétől fizetendő egy pint borban áll: 
mellyet a’ különös verseny után közösen megisznak. 
Köz adakozásból vett 350 nyers tojás tétetik-ki t. i. 
egyenként minden lépésre; ’s mig az egyik futó a’ 
fél órányira fekvő Madarászt eléri, ott voltának bi
zonyságául a’ korcsma’ falát egy magával vitt tojás
sal jeleli-meg ’s visszatér; a’ másik a’ kirakott to
jásokat egyenként tartozik összehordani , a’ nélkül 
hogy háromnál többet eltörne. Ekkor a’ rakásra hor
dott tojást vagy eladják, ’s árán bort vesznek; vagy 
a’ vesztett fél által fizetett bor mellé rántottéul meg
eszik. M ost, aligha nem a’ meghatárzott számnak 
csekélyebb volta miatt, a’ tojás szedegető lett nyer
tes ; mi a’ távolságnak aránytalansága miatt ritkaság.

A’ hajdani várnak helyén diszlik a’ kastély, 
négy tornyával. Kapufeletti tornya néhány év előtt 

/  levétetett; ’s ugyanezen sors várakozik a’ többire 
is. A’ kastélyban helyzett uradalmi cancellariában,

a’ helyet történetileg érdeklő következő felírásokra 
találók: „Anno 1481 sz. György napiának octavaján 
néhai Drágfi Berthalan kezdette csináltatni ezen Er- 
dewd várát, az kőfalaknak magosságát 60 singnyire, 
szélességét 30ra, az tornyok magosságát 80ra, az 
kapu szélességét 4 singnyire rendelvén-el.“ — „A. 
1482 ugyanazon Drágfi Berthalan, erdélyi Vajda, az 
hatalmas Mátyás király idejében , Nagyboldogasz- 
szony octavajára, Istennek dicséretire, és az Nagy
asszonynak tiszteletire végeztette-el az Nagyerdőéi 
szentegyházat is.“ — „A. 1501 emlétett nagy emlé
kezetű Drágfi Bertalan erdélyi Vajda, sz. Demeter 
napján eötvennégy esztendős korában ez világbul is
tenesen kimúlt.“ — „A. 1565 János’Sigmond király 
ezen Erdőd várát, együtt az törökökkel meghszál- 
ván ; negyven napi ostromlások után , capitulatio el
len az népet fegyverre hánta, és rabságra vitte ; az 
várat földig rontotta.“ — ,,A. 1730 első Nagyká
rolyi gróf Sándor, kezdvén restauratiójához, maga- 
zinális házának, Istennek segítségéből fel is álította 
és építette.“

Szirmay Antalnak Szatmár-vármgye leírása sze
rint , az első felírás a’ hajdani várnak homlokkövé
ről; a’ második ’s harmadik a’ templomból kölcsö- 
nöztettek; negyedik ’s ötödikét az ebédlő teremben 
voltaknak lenni említi, melly is akkor a’ mostani 
cancellaria lehetett. Ugyanezen szerző szerint emlí
tem még kivonatban az eddig nem érintett adatokat 
Erdőd’ története felől. 1216ban már említtetik bizo
nyos Á bel, herdewdi esperes , és perest oldó Her- 
dewdi Tamás. — 1323ban Péter Erdeudi gróf. — 
1392—1436 Balk és Drágh, Erdewdi grófoknak irák 
magokat. — 1427 Drágh, Oláh és Balk valának 
birtokosi. — A’ várnak’ építtetése előtt bizonyosan 
Drághfyak valának egyedüles urai; melly nemzeti
ségnek elhunytéval 1555 Báthory György, házasság 
által jutott annak birtokába: ki azt 1565 mint Iza
bella’ párthive , a’ várat császári sereggel megszál
lott Schvendi Lázárnak vala kénytelen áltadni. így 
levének benne Jónyi János magyar, és Lavemberg 
német várnagyok; kik alatt még ezen esztendőben 
történt a’ már említett 40 napi ostrom, a’ 15 ezer 
törökkel egyesült Zápolya’ részéről; mindössze 40 
ezernyi sereggel. A’ mostani kastélynak fektéből kép
zelhető várnak csekély voltát látván, nem nehéz 
megítélni az ostromlottak’ vitéz bátorságát; ’s csu- 
dálnunk k ell, hogy illy számos sereg ellen 40 na
pig védhetek azt. Ekkor is csak a’ két derék vár-
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nagynak eleste után megcsökkent batorsagu nemetek 
pártoskodása okozá Erdőd’ romlását; melly őrseregé- 
vel együtt, Hassán temesvári begler-bég’ , Kurta 
basa elesten gerjedt, veres boszujának leve áldozat
ja. így maradt a’ vár düledékiben egész I730ig. — 
Itt született Erdődi Bakacs Tamás cardinal ’s eszter
gami érsek. Kerékgyártó atyjának szőlője még most 
is Bakocznak neveztetik.

1629—1G32 az erdődi uradalom királyi adomá
nyul jutott Zsegnyei Borbála, Károlyi Mihály báró 
özvegyének, vigasztalásul a’ török háborúban elesett 
férjéért ; melly birtokban Károlyi László báró 1663 
újra megerősítteték; s így lön ez utóbb a hazánk
ban virágzó Károlyi grófok tulajdona , kik közül test
véri osztályul Károlyi Lajos grófra jutott, ’s most 
az uradalmi raboknak börtönül, ’s a’ gazdasági tisz
teknek lakásul szolgál.

Emlitésre méltók még, a’ régi várnak épségben 
maradt bástyarésze alatt levő földrejtekek , az úgy
nevezett kazamáták; de a’ mellyek’ nagyobb része 
már beomlott, vagy beöntetett. Nem különben a’ 
hét folyosóra szakadó, részint téglával boltozott, ré
szint kősziklába vágott nagy pincze; honnan a’ kas
télyba is juthatni, ámbár egy mély árok, hajdan 
sáncz, választja-el egymástól. Legnagyobb hordó 
benne 100 akós, legrégibb bor 1773 ’s lS lld iki.

Szép kilátást Ígérve csalogatják-fel az embert 
két magasb tornyai; de a’ szomszédhegyek , ’s tö
vében levő erdő azt elzárják. Csak a’ kastély alatti 
vadaskertben legelő dámvadakon, a’ hegyén épült 
Sándorfalván , Majténynak erdő felett fejérlő tem
plomán , a’ szomszéd Madarászon , ’s leginkább en
nek obeliszk-idomu sugár fatornyán; valamint az épülő 
félben levő templomának uj alakú kúpjával, valónál 
többet Ígérő Szatmáron talál a’ szem, az alantfekvő 
helységen kivül, nyugpontra. Ha majd a’ második 
hátul fejérlő bükaljai hegyek, az egyenes utakkal 
táblákra osztott szomszéd ’s távolabb erdők, rétek 
’s szántóföldek, tavasz-szint öltenek magokra, vi
déke jobban gyönyörködtetheti a’ szemet.

El nem mellőzhetem még a’ hazánkban, tudtomra 
csak a’ Károlyi grófok’ birtokiban létesített, uj szer
kezetű — ’s azért itt is ócsárlókra talált — jeles és 
mind nagyobb gazdasági, mind erőmüvi tekintetben 

ik figyelemre méltó pálinkafőző háznak említését. A’ 
nuiszerkezetnek feltalálója Simens, ki több évi szor
galom ’s próbatét után hozá azt létre először Své- 
cziában, Az itt levőnek alkotórészeit bécsi kézműve
sek késziték; felállíttaték t. Förster, a’ m. uraság 
gazdasági tanácsnokának felügyelése alatt. Az egész 
sokkal több részből á ll , hogysem azt valaki, csupán 
egyszeri látásra tökéletesen leírhassa; azért csak

annyit említek röviden felőle, hogy itt minden a’ 
gőznek ereje által történik. Fát egyedül a’ gőzkat
lan alatt égő tűz fogyaszt; ’s ez az egész műszerke
zetnek középpontja , mellyből rézcsöveken vezette
tik a’ gőz különféle kádakba ’s üstökbe. Gőz főzi- 
meg egy fa-kádban a’ burgonyát (krumplit), melly
ből a’ pálinka gyáratik; gőz hajtja a’ leendő pálin
kát egyik kádból ’s üstből a’ másikba mindaddig, 
mig a’ főző-kádba feltöltött burgonyából, egyszeri 
munkálat után, a’ hűtőn keresztül már iható, hideg 
’s áltlátszó tisztaságú 30—25°nyi pálinka csorog; 
saját szagát azon szénporon hagyván, mellyen még 
gőz-alakban kelle általhatnia. Két véka burgonya 
10—12 itcze pálinkát ad. Most naponként 5—600 
itcze főzetik, de 15 akót is főzhetni. Hdgr.

V E L E N C Z E .
(Vége.)

Yelenczében csak a’ nobilik voltak mindenben 
minden; — a’ polgár semmi, sőt semmi az egyebütt 
olly hathatós befolyású papság is. — A’ Doge’ ha
talma igen csekély vala; ő ki volt tétetve naponkénti 
sértegetéseknek; — halála’ napja nem gyásznap volt, 
mint más fejdelmeké, hanem vigalom ’s mulatság’ 
napja. A’ senatorok örültek, mint gyermek örül, ha 
uj ruhát kap ’s fekete öltözeteiket vörösre cserélék; 
mert minden uj dogéval uj életet hívének derülni 
köztársaságukra. A’ dogé’ czímere szaru volt, de 
nem bőség’ szarva, mert a’ köztársaság neki igen 
szűk fizetést adott; — ha tehát méltóságához mért 
fénnyel akart megjelenni, ön erszényét kelle segé
dül hínia, ‘s azt gyakran fenékig kiüríteni. Sok csa
lád koplal ’s rongyos ruhában jár ma azért, hogy el- 
dődeik doge-czimmel büszkélkedtek. Míg egyebütt a’ 
státustisztek kincshalmokat gyüjtének: Yelencze’ do
géi hivataluknak áldozák-fel utolsó kispénzöket.

A’ velenczei politika abban is elhajlott egyéb 
státusok’ politikájától, hogy, míg másutt policzia’ 
fő tárgyának tekinteték a’ neveletlen köznépet kor
látok közt tartani, ennek szilajságát zabolázni: Ye- 
lenczében a’ köznép’ nagy része, a’ gondoliérik vol
tak , kikben a’ kormány legtöbbet bízott. A’ város’ 
csudálatos fekvése magával hozá ezen emberosztály’ 
szükségét, ’s szinte hihetlennek látszik, hogy a’ vá
ros másfélszázezerre számítható népessége közt 40,000 
gondoliérit találhatni. — Ezek képzelhetlen ügyes
séggel kormányozzák ’s forgatják csolnakaikat, szél- 
sebességgel lövelnek-el egymás mellett a’ nélkül, 
hogy összeütköznének; ’s nagy részint magányos 
(privát) emberek’ szolgálatjában és zsoldjában áll
nak. —- Más oldala politikájuknak, mellyre egyéb 
státusban példát sem találunk, azt hozá magával, 
hogy a’ kormányuk alatti városokkal azoknak külön-
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fele fekve'sök ’s millyense'gökhez képest egészen kü
lönböző módon bántak. így Yicenza, melly magát 
önként megalázá; Bergamo, mellynek lakosi bő
szült , vakmerő, mindenre elszánt haramiák voltak; 
Brescia, melly a’ majlandi határszélen fekütt, a* 
legszelídebb bánást tapasztalák.

Hol tiszta erkölcsiség lakozik , ott az igaz sza
badság’ érzelme, ’s az emberjogok’ ismérete is ott
honos ; ellenben bujaság, gálád hiúság, ’s a’ lélek’ 
és elme’ épségét megvesztegető erkölcstelenség több
nyire szolgai rabtermészettel, alacsony meghunyász- 
kodással jár párítva. — Jól tudta ezt a’ velenczei 
nobili-politika. Azért a’ bujaság ’s ennek papnéi kü
lönös pártfogást nyerének Velenczében. — De mind 
e’mellett is a’ velenczeiek magokat jó keresztyéneknek 
tartották, ’s igen rósz névén vették volna, ha ki 
ebben kétkedni akar vala. — Templomokba híven 
eljártak, de példabeszéddé vált köztük : „Siamo ve- 
neziani, e poi Christiani!44 — (Előbb velenczeiek le
gyünk, aztán keresztyének! —). A’ város’ védszentje 
szent Tódor volt, de azt később szent Márkra cse
rélték , ’s ennek egy pompás templomot építvén, 
előbbi védszentjöket elfelejtették.

Velencze’ lakosi, kivevén az alacsony közné
pet , vérveres köpönyeget hordoztak. Az öltözet’ 
egyformaságában valami respublicait láttak; ’s ké
nyelem’ kedviért a’ külföldiek is örömest viselék ez 
öltözetet. — Illy lepelbe burkolva, képeiket is el
rejthették, ’s imígy az udvariság’ terhes szertartási 
alul föl valának mentve, mellyeket a’ nobilik külön
ben szorpsan megkívántak volna. A’ senatorok, hogy 
magokat megkülönböztessék ’s tudatlanságból meg 
ne bántassanak, mindig feketében jártak; csak estve 
vagy éjjel, ha nem hivatalos kalandokra mentek, 
buvának ők is a’ kényelmes, burkodé köpönyekbe, ’s 
illyenkor néhány lökést is csöndesen eltűrtek. — 
Ünnepi alkalommal veres ruhát hordoztak nagy pa
rókákkal ; ’s ha ez öltözetben tánczolni kezdettek, 
minden idegen kénytelen volt nevetni. — De mi
nél ízetlenebb vala e’ férfi öltözet: annál kellemesb 
az ő asszonyaik’ toilettje, kik természeti bájaikat 
ízletes öltözettel még inkább tudják nevelni; — vi
dor kedvű , kedves fecsegők , ’s a’ társalkodás’ min
den csábjaival, minden ingerivei bőven bírnak. — 
A’ játékra olly erős indulat ’s oily hatalmas vonzalom 
ragadja őket, hogy 1774ben kénytelen volt a’ sena- 
tus minden hazárdjátékot megtiltani. — Oltártól ját
szóasztalhoz, miséről operába futnak; cselekedetik- 
ben mindig nyugottak ’s magokhoz mindig hason
lók; — képükön komolyság ömlik-el, — bár belül 
lángolnak ’s epednek ; otthon szükséget szenvednek, 
hogy a’ világot kiilfénnyel vakíthassák; különben

mértékletesek, szolgálni szeretők, kiktől udvariság- 
gal mindent megnyerhetni, de alkalommal bosszúál
lók , szilajok ’s kicsapongók. A’ nemesség mód nél
kül kevély. A’ köznép vad ’s haragos. Legszámosb , 
egyszer’smind legfélelmesb néposztály a’ gondolié- 
rik, kiknek száma ma is 30,000re m egy, ’s kik 
nem kevésbé éles természeti elmésséggel bírnak, 
mint a’ bécsi bérkocsisok. Ezen felül nem hibázik 
saját olasz ravaszságuk. Nagyobb részint nemesek 
’s gazdagok’ zsoldjában állnak, és szerelmi kalan
doknak , összejöveteknek hív mind kieszközlői, mind 
őrjei; — ők a’ legügyesb kémek, hírhordók. — 
Köz mulatságokban nagyon gyönyörködik a’ velen
czei nép. Boldogabb időkben híres carneválján kí
vül, melly a’ rómaival vetélkedett, fő népünnep volt 
Velenczében az adriai tenger’ eljegyzése. Tudniillik 
a’ Bucentauro, egy ékes, 107 lábnyi hosszú ’s 22 
lábnyi széles hajó, arannyal ’s faragványokkal gaz
dagon díszítve, évenként áldozó csütörtökön elvivé a’ 
dogét Malamoccó’ sziget’ partjára. Néhány ezer saj
ka , álgyu-durrogás, harangszó “s víg musikazeng- 
zet követék útjában. A’ patriarcha elibe jö tt , meg
ajándékozó mesterileg készített virágokkal, ’s meg- 
szentelé a’ vizet. Ekkor a’ dogé egy csekély becsű 
gyűrűt vetett a’ vízbe e’ szavakkal: „Tenger! mi 
eljegyzünk téged , jeléül igaz és állandó uraságunk
nak.44 — Víg robajjal tért a’ sokaság Velenczébe 
vissza, ’s erre elkezdődött a’ sajkaverseny ’s egyéb 
játék. Most ezeknek csak emléke é l , a’ köztársaság 
megholt ’s el van temetve ! —

A’ mai Velenczének eleven képét adja Kepha- 
lides, így írván azt le : „Menjen az utas Olaszország’ 
bármilly részibe , sehol se ragadják-meg képzelő ere
jét olly hatalmas benyomások ’s emlékezetek, mint 
e’ rendkivüli városban, mellynek utczáin hömpöly- 
genek a’ zöldes-kék hullámok, ’s a’ csarnokok’ 
kapuin beugrál a’ tajtékzó hab. Itt uralkodik Olaszor
szág’ Iegsajátabb Charaktere, ’s élénken mozgó életet 
láthatni lakói közt. A’ hajósak, halászok, árusok, 
vevők, koldusok nem kevésbé zajongnak utczáin, 
mint magok a’ tenger’ habjai. E’hez járul múlt dicső 
századok’ borongó emlékezete, mellyeknek érez em
lékei e’ számos, remek csarnok, hol a’ köztársaság’ 
hősei , ’s oszlopi születtek ’s éltek , és az iszonyú 
töltések , mellyek e’ várost a’ haragos tenger’ dühe 
ellen védik. — A’ világon semmit sem hasonlíthatni 
azon kilátással össze, melly a’ Márktorony’ tetejé
ről a’ tengerölelte város’ tündér szigetire esik. — 
Büszkén daczol a’ hullámok’ ereje ellen a’ tengerek’ 
hajdani asszonya. — A’ tiszta, díszes, pompás szent 
Márk’ téré, ’s a’ Piazetta olly helyek , hol az em
ber örökké járna és soha magát el nem unná ; mert
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nappal a’ nyugtalan tenger, éjjel a’ csuda szépségű 
megvilágosítás nyújt a’ bámuló szemnek gazdag éle
tet. — Szent Márk’ téré megszűnt ugyan a’ köztár
saság’ középpontja lenni, de máig is középpontja a’ 
városi tolongásnak ’s életnek, teli éhes, fürge cice- 
ronékkal ’s ezer, szolgálatát ajánló, emberrel. Nincs 
vidámabb jelenés, mint a’ gondoliérik’ lármáját ki- 
áltozásit ’s könnyű mozgásit hallani ’s látni; nincs 
kellemesb ut, mint puha nyugágyakon pihenve, a’
kék csatorna fölött nyílsebességgel röpülni. —

T. L.

A’ P Á P Á N A K  Á L D Á S - O S Z T Á S  A.
Egy angol utazó, mint szemtanú, ezen érdekes ün

nepet így adja elő: Egyre a’ tömérdek oszlopok kö
zül felmászván, rajta helyet foglalék. Lehetlen a’ 
ritka látványt szóval híven föstenem, ’s a’ képzelő 
erő alig képes ennél fönségesb valamit előidézni. 
Úgy tetszett, mintha a’ föld’ lakói mind egy tömeg
ben együtt volnának: — a’ különféle nemzetü ’s szavú 
nyelvek zajgó tengerként vegyültek Össze; nem volt 
talán nagyobb zavar Sineárban , midőn Noé’ mara- 
déki kevélységük ’s tudatlanságuk’ buta építvénye 
mellől futva szétoszlottak. Mennyire a’ szem csak 
látott, Roma’ minden épület-tetőit nézőkkel látá tel
ve ; alant csak egy tér volt a’ sokaságtól szabad, 
melly körül a’ pápa’ katonái négyszöget képeztek; 
minden más hely tömve, ’s az embertömeg olly sű
rű , hogy az ezer ’s meg ezer fej tengerhullámként 
látszék ingadozni. A’ szineknek a’ nap’ sugáriban 
tündöklő bájtarkája, szóval: az egész olly pompás 
volt, hogy nem hiszek földünk’ bármilly tartományá
ban egy könyen e’hez hasonlót. — Mig ezen bámu
latos látványra merednének szemeim , a’ térnek két 
áitalelleni feléről a’ közelgő lovasságnak hangos trom- 
bitáji harsantak-meg; előszer is a’ nemesség ágas-; 
kodó pompás lovakon, zöld színű, arannyal hiinzett 
öltözetben jelent-meg, ’s a’ tér’ közepén foglala helyt. 
Ezt más seregek követték, ’s az egész csapat a’ sz. 
Péter’ templomának fő ajtója felett levő erkély előtt, 
mellyen ő Szentsége váratott, tisztelkedék ’s álla 
rendben. — Most megkondultak a’ harangok, ’s a’ 
tömérdek embersereg közt egy pillanatban mély ha
lotti csend uralkodott. Minden nyelv elnémult, min
den szem az erkélyre vala függesztve. Egyszerre fel
tűnik a’ pápának szentséges, tiszteletre méltó alakja 
egy hordozható trónon; szentelt mirhafüst-fellegekbe 
leplezve, minél közelebb mozdul, annál világosbban 
kiismerszik; utána minden homály; ’s titokteljes öl
tözete felettébb drága; pompás tiara ékesíti fejét; 
trónjának mindkét oldala felől magas toliforgók le

begnek. — Födetlen fővel az egész embertömeg lebo
rul. Ezer ’s megezer térdel előtte ; zörejjel állítatik- 
össze a’ -fegyver, ’s minden katona arcczal földre 
hajol. Messzi elérthető hangon mondja most O Szent
sége az áldást, ’s kitárt karokkal iidvet könyörg a’ 
föld’ minden népeire. Erre megdördülnek az álgyuk, 
trombiták rivadoznak, musika hangzik, minden harang 
megkondul; az angyalvár’ álgyuji messzi távolban 
hangoztatják dörgedelmiket; a’ még távolabb álló 
pattantyu-tanyák viszonozzák e’ jeladásokat, ’s várból 
várba az ország’ távolabb tartományiba terjed az 
örömteljes hirdetmény.

Lévay László Csongén.

B Á N Y A - V I R Á G .
Barátom! valahányszor neked ú j s á g o t  be

szélnek— fogadj száz aranyba, hogy az nem  i gaz .  
Meglássd, tömérdek kincsnek lészesz urává. Ha el 
is veszted egyszer fogadásodat, — százszor nyersz 
újra. — Mondani fogják neked: hogy a’ d o l g o t  
látták, hallották, olvasták; te ne gondolj vele , 
csak bízvást fogadj. — Az ember hallatlanul hazu
dik; vágya lévén mindentudónak láttatni. Illyenkor 
aztán mindent lát, mindent tud, mindent olvas; ter
mészetesen: alaptalanul’s igen hibásan; végre ha 
áltlatja hibáját és a’ mondottak’ alaptalanságát, 
csak ollyformán mentegeti magát: mintha ő is má
sok után beszélt volna. Utoljára még is elösmeri, 
hogy vagy önmaga csalódott-meg, vagy az egész do
log hazugság. Tehát barátom! csak bátran fogadj és 
te fölötte gazdag leendsz.

Gyula N. Banyáról.

A N E K D O T Á K .
Egy felfuvalkodott uracs bizonyos társaságban 

gyülölségét akarván nyilatkoztatni a’ költészek iránt, 
kevélyen mondá, hogy „Minden költész bolond44 (?) 
„Csudálatos — dörmöge valaki a’ mellékajtó megett 
— Ön bolond, ’s még se költész.44 Huh Antal.

Miltonnak — a’ hires vak angol költőnek — 
volt egy czivakodó nője, kit Bukingham herczeg 
egykor rózsának nevezett. „En a’ színeket nem is
mérem — szóla Milton — de hogy a’ rózsa’ tövisei 
szúrósak, mindennap érzem.44 —

M E S É S  K É R D É S E K .
1. ) Mire esik a’ nyúl, ha meglövetik?
2. ) Mellyik e'rcztől félnek az együgyűek ?
3. ) Minű dögre nem sereglenek a’ hollók ’s varjak össze?
4. ) Hol van a’ keréknek vége és kezdete?
5. ) Miért fut a’ nyúl hegynek, ha útjában van?
6 . ) Minő máznak nem veheti hasznát a’ gerencsér ?
7. ) Mellyik czéhben legkényelmesb mulatozni ?

Tengery.
A’ 34dik számbeli rejtettszó: T ú ró .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A* HALÁLOZÁS EUROPA’ KÜLÖN ORSZÁGIK\N.
Ha meggondoljuk, inilly keve's physikai s er

kölcsi különség van Europa’ népei közt: úgy hisz- 
szíik, hogy azon törvények, mellyek alá az emberi 
élet’ tartóssága vettetve van , nagy változást a' tő
lünk legtávolabb fekvő országokban sem szenvedhet
nek. Azonban illy hiedelem hibás ; mert az európai 
társaságban ugyanazon égöv alatt, mind a’ mellett, 
hogy a’ civilisatio’ hatalma lépcsőnként kiirtá az egy
kori egyenetlenségeket, a’ halandóság épen olly hosz- 
szu ’s külön sorban változik , valamint a' legeilen- 
kezőbb climákban ’s a’ sokféle emberfajok közt. — 
A’ népesség’ mozgásit szülő okok hathatósb befo
lyással járulnak Európában a’ halomáshoz mint az 
njonsziiléshez (regeneratio). — A’ legszigorúbb sta- 
tistikai észrevételek bizonyítják, hogy némelly bi
rodalomban a’ halálozás olly szoros körök közé van
szorítva, hogy 59 lakos közül csupán 1 hal-meg, 
holott több más országban évenként minden 2 2 dik 
meghal ’s e’ szám a’ szerencsétlen időkben még jó
val növekszik. — Hivatalos bizonyítványok szerint
Europa  ̂ nevezetesb országiban a* halálozás kővetkező 
volt az újabb időkben :

Ezen ’s több más terjedelmesb táblák szerint meg
hal a’ római birodalomban ’s a’ régi velenczei bir
tokokban 1 lakos 28 közül; — egész Olasz- Görög 
*s Törökországokban 1 lakos 30 közül; Alsó Né
met- Franczia ’s Poroszországokban 1—39 közül; 
— Helvécziaban , Ausztria, Portugál ’s Spanyolor
szágban 1—40 közül; — európai Orosz- ’s Lengyel- 
országban 1 — 4 4  közül; — Dánia, Svéczia ’s Né

metországban 1—45 közül; — Norvégiában 1—48 
közül; — Irlandban 1—53 közül; — Angliában 
1—58 közül; — Skótziában ’s Islandiában 1 lakos 
59 közül. Ezen számokból következők a’ resultaíu- 
mok: Európában az életnek legrövidebb tartóssága 
nem Norvégia’ hideg climájában ’s Irland’ vizenyős 
földjén van mint gondolhatnék, hanem Olaszország’ 
szép mosolygó ege alatt. Ellenben Islandiának je
ges Sziklái és Skótzia’ örök ködei közt ér a’ halandó 
legkésőbb vénséget. *) Legkedvezőbb továbbá az 
életnek a’ svécziai ’s norvégiai éghajlat. Midőn 
(minden egyebet egyformán véve) közép va°y dél
szaki Európában 3 ember hal-meg , akkor Scandiná- 
viában még alig kettő. Dánia ’s Németország majd
nem ugyanazon jóval bírnak. Orosz ’s Lengyelor
szágban, noha a’ természet és szerencse az élet’ 
szükségeit ott csak mostohán pótolgatja, a’ lakosok 
bámulásig hosszú életűek. Népe, melly közel 60 mil
lióra terjed, csaknem még egyszer olly hosszú élet
kort ér, mint Olaszország’ lakossága ’s épen két an
nyi időt, mintsem rendszerint a’ lakosok ausztriai 
Bécsben élhetnek.

A’ közép élet, melly 40 személy közül csak 
egyet ad évenként áldozatul, Helvécziában, Ausz
tria’ birtokiban ’s a’ spanyol félszigeten (itt a’ föld ’s 
légszárazság’ befolyása által) mutatkozik. E’ viszony
hoz közelít Franczia, alsó Német ’s Poroszország: 
sőt néha meg is haladják, ha a’ társasági javítás’ 
elómenetének háború vagy más csapás útjába nem 
áll. —

Europa’ egyéb részeiben a’ halottak’ száma éven
ként egy 30ad részét teszi a’ népességnek ’s ollykor 
némelly okok a’ közép-tengeri birodalmakat még 
nagyobb veszélybe is ejtik. — Összeleg egy közé]) 
évben Europa’ több mint 210 millió lakosi közül 
5,256,000 hal-meg; e’ szám a’ halandóságnak mint
egy 40dik részét adja, melly ismét az éjszaki 's 
déli tartományok szerint egyenetlen részekre oszlik. 
Amazok 44 személyre számítnak 1 holtat, az utób
biak egyet 36 közül. Francziaország’ éjszaki részi
ben p. o. 1 millió közül 22,700 lakos esik a’ halál
nak martalékul; délszaki résziben pedig majdnem 
27,800at vág-le ugyanazon év alatt a’ halál’ kaszája 
— ’s így több mint 5000 a’ különbség.

*J Europa’ minden orsza'ga közt Iea-boldogabbak Britannia’ 
szigetei; ezek évenként egy millió lakos köz ál nem vesz
tenek többet 4S,200nál, midőn a’ haloiuas a’ földközi 
tengerben fürdő országokban csaknem még egyszer oliv

Ország. Időszak. Holtak' Irány a Kvi ha-
közép kö/.ep lomás 1

száma. ncpetscg- millió
hez képest. lakosra.

Sréczia 5s Norregia 1S22—1825) g 79,900 1 holt-17 közt21,300
Dánia 1819 33.SCO 1 — 45 — 22.100
Európai Oroszország 1820 900.000 1 — 44 — 22.700
Lengyelország 1829 93.000 1 — 44 — 22.700
Britannia ISIS—1821 373.000 I ■— 55 — 18,200
Belgium ?s Hollandia 1S27- 1828 1G3,90Q 1 — 38 — 20.500
Németország 1S25—1S2S 290.000 I — 45 — 22 400
Poroszország 1821 —IS20 303.500 l — 39 — 25.000
Ausztria 1S2S — 075.000 1 _  40 — 25,000
Francziaország 1825— IS27 SOS 200 1 — 39 — 25,000
Helvéczia 1S27—1S2S 50,000 1 _  40 — 25.000
Portugália 1815 — IS 19 92,000 1 _  40 — 25,000
Spanvolország 1801— 1S20 307,000 1 _  40 — 25,000
Olaszország 1822— 1S2S 000,000 1 _  30 — 33,300
Görögország 1828 33,000 I — 30 — 33,300
Europ. Törökország 1828 334.SOO 1 — 30 — 33.300
Éjszak! Europa 2 972.100 1 — 44 — 22,700
Déli Europa 2,281.200 1 — 36 — 27,800

Oszvesen . . . . . .  5,250,300 1 _  40 — 25,000.
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Ha ezen számokat figyelemmel vizsgáljuk, két 
nagy, minden mást felülmúló okot veszünk észre; 
ezek adják a’ népesség ’s halomás közti irányt, az
az : ezek tiizik-ki az emberi élet’ tartóssága’ válto
zásit. E’ két ok a’ c l i m a  és c i v i l i s a t i o ’ befo
lyása. A’ clima vagy is éghajlat igen kedvező a’ 
hosszú életnek, ha hideg ’s legyen bár az kemény 
hideg; kedvező akkor is , ha a’ szomszéd tenger’ 
nedvéhez alacsony temperatura járul. A’ tengerparti ’s 
gönczöl (polar)körhez közelítő európai tartományokban 
a’ halálozás legcsekélyebb. Ott is úgy van, hol — 
mint Oroszországban — a’ clima’ befolyása nincs 
párulva a’ civilisatioéval; maga is e lég , hogy az 
embernek hosszú életet biztosítson. A’ mérsékelt 
climák nem tartoznak a’ kis halomás’ körébe, itt ezt 
a’ tökéletesített társasági rend’ hasznaitól ‘s üdvé
től kell várni. — A’ déli tartományok , hol a’ szép 
éghajlat az emberi életnek kedvezni látszik, legár- 
talmasbak. A’ mosolygó Olaszországban kétszer an
nyi lehetőség van a’ kora halálra, mint a’ ködös és 
hideg Skótziában; ’s Görögország’ gyönyörű ege 
alatt az élet csak félig olly biztos, mint Islandia’ jég- 
sziklái közt. A’ forró égöv alatt nemcsak a’ széles
séggel változik a’ halomás’ mértéke , hanem a’ la
kosok’ fajaival is. így p. o. Bataviában 46 javai 
közül 1 ; 29 chinai közül 1 ; 13 fekete közül 1 ; ’s 
minden Ildik európai ember közül 1 hal-meg évenként.

A’ népgazdaság’ nagyobb vagy kisebb tökéletes
sége szintolly befolyással bír'a’ halomásra, valamint 
a’ clima. Mutatja ezt azon hasonlatosság, melly va- 
lamelly országban bizonyos időszaki halcmás közt 
tétetik. Tekintsünk némelly számokat. — A’ hol
tak’ száma a’ lakossághoz képest volt:

holt,. közül. hnn . közi}/.
Svécziában 1754l5,1763's 1 34 1S2I —1825 1 45
Dániában 1751-1756 I 32 IS 19 1 45
Németországban 17S8 1 32 1825 1 45
Poroszországban 1717 1 30 182*-1826 1 39
VVürtembergben 1749—1754 1 32 1S25 1 45
Ausztriában 1822 I 40 1828—1830 1 43
Hollandiában 1800 1 26 1824 1 40
Angliában 1090 I 33 1821 1 58
N. Britanniában 1785—1789 1 43 1S00-IS04 l 47
Francziaországb .1770 1 25 i 1825-1827 1 3 9 |
Waadban I Helv.) 1756—1766 1 35 1S24 1 47
Lombardiában 1769 — 1774 1 27i 1827—1S28 1 31
Római bírod. 1767—1769 l 21 i 1829 1 2S
Skótziában 1801 1 44* 1821 1 59 k.

E’ számokból a’ halomás“ kisebbült mértéke kitű
nő. — Oroszország ’s Norvégiában 30 év’ folytában 
ugyanaz maradt, Nápolyban növekedett. Egészben 
80 év előtt, összevevén Europa’ országait 36 lény 
közül megholt 1 ; ’s az újabb számolások 40 élő kö
zül csak 1 holtat jelelnek. Ennélfogvást a’ halomás 
az európai népesség’ egy kilenezcd részével kevos- 
híilt. De föl\ehetni , hogy a’ múlt század’ utolsó fe-

lében a’ halottak’ száma legalább egy 30ad részét
tévé a’ népességnek ’s most egy harmaddal kiseb
bült. A lépcsonkénti kisebbedés (diminutio) ugyan 
ezen okoktól függ az egyes várasokban. A’ hasonla
tosságok imígy állnak:

Ho t. lakóira. Holt
Parisban 1050ben 1 25 !S29ben l 32re.
Londonban 1090 1 24 1828 1 55
Berlinben 1755 1 28 1S27 1 34
Genf ben 1560 1 18 1821 1 43
Bécsben 1750 1 20 1829 1 25
Kómában 1702-1771 1 21 1828 1 31
Amsterdamb. 1701 — 1770 1 25 1828 1 29
Cambridgeb. 1811 1 41 1821 1 58
Norfolkban ISII I 50 1821 1 59
Manchesteri). 1757 I 25 1821 1 58
Birminghami). ISII 1 30£ 1821 1 43
Liverpoolban 1773 1 27 1821 1 41
Portsmouth!). 1800 1 2S 182! 1 38
Pétervárott 1768 l 28 1S28 1 48
Stockholmban 1703 1 19 1827 1 26ra.

’S így kisebbült a’ halálozás Párisban 80 év alatt 
közel egy harmaddal; Londonban 178 év alatt töb
bel felénél; Berlinben 72 év alatt majd egy negyed
del; Genevában 261 év alatt 3/5szel; Bécsben 80 
év alatt l/4del; Hómában 63 év alatt felével; Am
sterdamban 64 év alatt 1/6 résszel; Canibridgeben 
10  ér alatt 2/5 résszel; Norfolkban 10  év alatt 1/5 
résszel; Manchesterben 10  év alatt majd 2/5 résszel; 
Liverpoolban 38 év alatt felével; Portsmouthban 11 
év alatt több mint 1/3 résszel; Pétervárott 40 év 
alatt majd 2/3 résszel; Stockholmban 67 év alatt 
többel 1/3 résznél.

A’ l e g n a g y o b b  h a l o m á s ’ o k a i  Európá
nak országai ’s városiban különösen: 1 .) A’ lég’ vi- 
zenyőssége ’s nedvessége, főleg a’ meleg tartomá
nyokban ; 2 .) a’ nyomorúság’ következései a’ tár
saság’ alosztályiban; 3.) az élelem’ szűke vagy an
nak a’ munkához képesti nagy ára; 4.) ragadós be
tegségek ; 5.) az évszakaszok’ mértékletlensége , ki
vált a’ temperatura’ sebes változásai; 6 .) a’ lakhe
lyek , kaszárnyák, kór- ’s fogházak’ szűk, tisztáta
lan ’s egészségtelen léte; 7.) rendkívüli élés a’ 
szeszes italokkal, részegség; 8 .) helytelen, so k ’s 
tisztátalan munka , kivált az ifjúságnál. ’S végre a’ 
háborúk, de kevésbé a’ csaták mint a’ fáradság /fa
tigues) . erőtetett marschok, ’s gyakorta a’ sergek’ 
rósz vezérlete által.— A’ h a l o m ás ’ k i s e b b ü l é -  
s e’ o k a i ,  ott hol a’ nép civilisatio ’s műveltségben 
előhalad: 1.) az állóvizek’ lecsapódása, szárítása, a’ 
folyók’ felpartozása; 2 .) a’ nép’ éieménybősége ’« 
jólléte; 3.) a’ gyermekekre születésüktől fogva for
dított gondosság, folytatván azt az iskolákban, mun
káikban, minden nyilványos intézetben; 4.) a’ him
lő-beoltás és hygiena: ezek a’ külföldi ragadós nya
valyák' behozását ‘s terjedését gátolják ; 5.) a’ mű
vészi termékek’ (productumok) mérsékelt ára, melly



143

megengedi, hogy kiki a’ tisztaságra *s időváltozás 
ellen szükséges dolgokat szerezhessen; ’s végre 6.) 
a’ városok’ ’s ezekben a’ nagyobb ’s kisebb épületek’ 
tisztántartása, világítása, szellőztetése ’s a’ t.

A’ javítások’ következésit könnyű észrevenni, 
ha vizsgáljuk, milly befolyásuak voltak az utóbbi 
században azon három ország’ halálozására, hol elő- 
mentük legérezhetőbb volt. Ha Angol, Franczia ’s 
Németországot egybevesszük, látjuk: hogy a’ halál, 
melly egykor e’ nagy népességű országokban 30 élő sze
mély közül egyet ragadott-ki, most csak 48 közül egyre 
emel kaszát. E’ különbség a’ halottak’ számát éven
ként l,900,000ről legalább 1.200,000re szállítja-le ’s 
így minden évben 700,000 ember vagy is 83ra 1 az 
ő élete’ megtartását javításoknak köszönheti. — ’S 
így a’ műveltség ’s civilisatio’ előhaladván, nemcsak 
szépíti az életet de hosszabbítja Is, ’s kevésbé teszi 
bizonytalanná. A’ társasági lét’ javultának követke
zései tehát: hogy kisebbül népesség’ arányában az 
évi születések’ száma, de még inkább kisebbül a’ 
holtaké; hol ellenben a’ szülöttek’ nagy számát a’ 
holtakéval vagy egyenlőnek, vagy ezen utóbbi által 
még felül is múltnak tapasztaljuk : az egyik charakte- 
ristikai jele a’ durva, barbarus helyzetnek. Az első 
esetben az emberek nagy számban (csoportosan) ér
nek physikai ’s erkölcsi kifejlődést, a’ népesség itt 
értelmes, egyszer’smind szilárd, férfi erőben áll; 
de őrök gyermekségben vesztegel ott, hol a’ nem
zedékek (generatiók) sebességgel tűnnek egymás 
után; ’s nem volt idejük a’ múltnak tapasztalást ha
szonba venni a’ társasági gazdaság’ tökéletesítésére.

X. K.
magy tud.  akad.  lev.  tagja.

FÜZÉR A’ MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYBÓL.
(Folytatás.)

Sok felől kezdik már az ő s i  s é g ’ kérdését pen- 
dítgetni, ’s a’ vélemények’ különfélesége napról 
napra jobban nyilatkozik. De úgy látszik, minded- 
*1*0 egy oldalú szempontból fogták-fel a’ kérdést, 
mert az ősiség’ pártolóji szüntelen csak aristokratiai 
elvre hivatkoznak; pedig ez a’ dolog’ gyöngébb ol
dala, mert erre az ellenfél igen helyesen azt feleli, 
hogy mostani rendszerünk’ czélját épen nem elégíti 
az k i, ’s a’ birtokot bátortalanná teszi a’ nélkül, 
hogy más részről az ősiséget sikeresen oltalmazná; 
minthogy a’ fiú, ki apjának örök felvallását meg
erőtleníti , köteles lévén a' vevőnek a’ pénzt vissza
fizetni , ha a’ jószág dr á g á n  van eladva, az ősiség 
csakugyan örökre odavész. (Máskép volt ez Verbő- 
czy’ idejében, hol bizonyos esetekben a’ jószágot köz 
becs szerint — communi aestimatione mediante — , 
vissza lehete venni.) E’ mellett szembe Ötlik még más

paradoxon i s : a’ törvény t. i. megengedi az eladást 
végre hajtani, ’s csupán az eladó’ halála után ad az 
örökösnek szabadságot, a’ vevőt félszázadig tartandó, 
költséges és igen igen kétséges kimenetelű perrel 
megtámadni, ’s az eladás’ szükségtelen vagy haszta
lan voltát bíró előtt megmutatni ; holott sokkal czél- 
irányosabb volna, ezt e l ő r e  megvizsgálni, 's az 
eladást meg sem engedni a’ törvényhatóság’ híre nél
kül. — De az aristokratiai elvre való p o l i t i k a i  
tekinteten kivül van egym ás, t. i. t e r m é s z e t 
t ö r v é n y b e l i  (naturrechtlich) szempont is, melly- 
ből indulva itt is kiviláglik, hogy hazai törvényink’ 
régi törzsöké még egészséges, ’s hogy azt meg kell 
ugyan az idők’ mohától, ’s az imitt amott kisarja- 
dozott korcsvesszőktől tisztogatni, de nem tövestül 
kivagdalni. — Minden becsületes ember’ szivében , 
— még az egyszerű pórnép’ öntudatában is, — meg 
van azon belső érzelem, hogy az, a’ mit apáinktól 
örökségül vettünk, nem olly tág és határtalan érte
lemben m i é n k ,  mint az, a’ mit magunk szerzet
tünk; — hogy az ember, midőn apja’ örökségét át
veszi , ez által felvállalja azon kötelességet is, hogy 
azt sértetlenül gyermekeire fogja hagyni ; — egy 
szóval, hogy kötelessége ellen cselekszik , midőn 
elejitől reá maradott jószágát elpazérolja: — a’ mit 
meggátolni, a’ köztársaságnak nem csak joga, de 
kötelessége is van. — Ne ismerjünk félre azon in
gerek közül egyet is , mellyeket a’ természet’ Al
kotója az emberi szívbe oltott, ’s midőn egy részről 
a’ birtok’ bátorságosítása által a’ műszorgalmat élesz
teni kívánjuk, más részről ne fosszuk-meg polgár
társakat a’ nemesebb szív’ egyik legszebb ösztöné
től: t. i. a’ m a r a d é k ’ s z á má r a  á l l a n d ó t  al 
k o t n i  k i v á n á s t ó l .  Olly apa, kit most fárad- 
hatlan szorgalomra ébreszt azon gondolat, hogy mun
kája’ gyiimölcsit még századok múlva is unokáji fog
ják szedni , megszűnik majd iparkodni, ha megtudja, 
hogy egy tékozló fija azt, a’ mit ő véres veríték
kel keresett, egy szerencsétlen éj alatt Pháróban 
elkártyázhatja.

Ezt, kérem, ne felejtsiik-el , főkép olly idő
korban , mellynek mértéktelen élésvágya (Genuss
sucht) , úgy is már igen sokszor erőt vesz a’ termé
szet’ leghatalmasb ingerén, az atyai szereteten. Bár 
az ősiségnek mind pártolóji, mind ócsárlóji, mindig 
emlékeznének Ilorácz’ intéséről:

E s t  m o d u s  i n  r e b u s ,  s u n t  c e r t i  d e n i q u e  f i n e s ,

Q u o s  u l t r a  c i t r a q u e  n e q u i t  c o n s i s t e r e  r e c t u m .

A’ törvényhozás’ feladása itt ez: a’ birtok’ bá
torságát , melly okvetetlen ’s fagadhatlanul szüksé
ges a’ műszorgalom-élesztésre, jól megegyeztetni az 
ősiség’ fentartásával, melly nélkül minden a’ köz
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társaságban ingadozóvá lesz. Ezt tán legjobban esz
közölne egy illy törvény: „Senki ősi jószágot ne 
adhasson-el a’ nélkül, hogy az illető törvényhatóság 
az eladás’ szükségét vagy hasznosságát (az úgy ne
vezett rationabilitást) megvizsgálja ’s az eladást jó
vá hagyja. Ez meglevén , az illy eladás semmi szín 
alatt se legyen megerőtleníthető. Ellenben a’ vevő , 
ki a’ törvényhatóság’ tudta nélkül ősi jószágot vett, 
minden irgalom nélkül pénzét veszítse ’s az Örökös 
ingyen vehesse azt vissza.44 — Si quid novisti rectius 
istis : candidus imperti!

Fabrtczy Sámuel.

N É P I S M É R T E T Ő  V ON Á S OK.
Ejszakamerikában az Ohio folyam’ termékeny 

partjain laknak a’ S c h a v a n  y -k , maradványi egy 
hajdan hatalmas és erős nemzetnek, melly most csak 
mintegy 30 családbul á ll , ’s egy kis terjedelmű vi
déken tartózkodik, mellyet nekik a’ hajdan általok 
olly gyakran meggyőzöttek’ nagylelkűsége enged 
vala. A s h e  T a m á s ,  egy angol utazó, ki 1806ban 
látogatá-meg e’ népmaradékot, a’ szerelmi nyilat
kozásnak következő igen különös módját említi felő
lük : — Bármilly hevesen szeressen is az erdők’ fia
tal lakója, nappal szerelme szótalan, ’s egy tekintet 
se árulja-el titkos érzelmét. Ha választottja nem 
volna is különben hideg iránta, örökre megvetné, ’s 
a’ többi nők szintúgy gyűlölnék őt, hacsak egy szóra 
fakadna is szerelme. De a’ szerelem ott is lát, hol 
szó és szerelmi sóhaj nem hallik. Éjjel a’ szerelmes 
ifjú elhagyja tanyáját, ’s meggyujtott pipával járul 
szeretett lánykája’ kunyhójához. Szabadon lép-be 
ennek lakába, mert zár ’s retesz ott nincsenek ; ’s 
az erkölcs még önmagát őrzi-meg. Ha éjjeli láto
gatója , azaz kérője’ pipáját a’ leány eloltja, akkor 
viszonti szerelmét vallá-meg: ’s a’ boldogítottnak 
minden szabad. De ha a’ pipát égni hagyja, ez jele 
hogy őt megvetette. Bánatos arcczal, de zúgolódás 
nélkül távozik az ifjú, égő pipájával megvetője’ kuny
hójától ’s többé soha be nem tér azon kegyetlen
hez . ki szive ’s pipája’ tüzét nem akaró eloltani.

A’ dogénak halála után Velenc/.ében, a* 41 válasz
tó polgár, a’ köztársaság’ uj fejének választatása
kor, a’ választó terembe záraték; ki nem bocsát
tatván, mig a’ választás meg nem történt. A’ köztár
saság’ költségin fejdelmiíeg vendégeltetének-meg; 
minden adatott nekik, valamit csak kívántak; ’s mit 
az egyik kért, abban különbség nélkül mindnyájan 
részesültek. — Ezen uraknak ollykor igen különös 
kívánságuk gerjedt. így említi Cu r t i  L e o p o l d ,  
Áelencze felőli emlékiratában, hogy egynapon a’ 
választók’ ' ajtatosbika olvasót kért: ’s azonnal 41

olvasót hozónak; máskor valaki Aesopus’ meséit kér
te : ’s csaknem az egész várost fel keile keresni, 
mig 41 példányt összeszerezhettek.

H A J Ó K ’ S Z Á M A  A N G L I Á B A N .
Anglia 1832dik évben 24,242 hajót számlált, < 

mellyek összeleg 2,581,964 tonna terhet vittek és , 
158,422 főnyi hajósnéppel voltak ellátva. Ha ezen 
hajók’ számát az 1831dik évi angol hajókéval hason- j 
htjuk Össze, azt találjuk , hogy Anglia egy év alatt í 
1000 hajóval gazdagodott. 1832ben a’ Nagybritan- * 
nia’ kikötőibe hozott áruk’ értéke 49,713,889 font 
sterlinget tőn ; a’ kivitel’ értékét számítják 71 mill, j 
429,004 font sterlingre, mellyben csupán Anglia’ j 
földterméke és gyármüveiből mintegy 60,683,933 font t 
st. értékű vagyon foglalkozott.

A N E K D O T Á K .
„Inkább koldusvezető leszek, mint illy rendet- j 

len szinésztársaság’ igazgatója.44 — „Ugyan vezet- 
het-é azúr nagyobb koldusokat, mint mi vagyunk?44 i 
feleié Cs. köztag.

„Szégyenlje magát az urfi — szóla növendéké- j 
hez egy lovászmester — lórul így földre pottyan- |  
ni.44 — „No’s — válaszolt a’ növendék — hisz a’ ; 
levegőben csaknem függhetek.44

Egy 47 esztendős gonosztevő , örökös rabmun- I* 
kára ítéltetett. „Mit, egész holtomig! — kiáltozó, i  
midőn az Ítélet felolvastatnék előtte — boldog Is- F 
ten ! hisz ennek se hossza se vége! 50 esztendő még á 
hagyján volna, de örökké!44

Egy lenge uracs lezuhant a’ hágcsón; a’ kisasz- 1- 
szony, ki a’ házból őt mint Adoniszát kikiséré, meg
rémültén kiálta-fel: „Az Isten’ szerelméért! Urasá- 
godnak nemde baja történt?44 — „au contraire44 (sőt j  

inkább) lön a’ válasz.
Egy mesterember ’s inasa bizonyos elkövetett! 

csínyok miatt fenyítőházba zárattak. Estve párán- T 
esoló hangon mondó a’ mester: „Kölyök, add ide 
zsebkendőmet !44 — Az inas meg se mozdult helyé
ből „Most már nem k ö l y ö k ,  hanem p a j t á s 44 — 
feleié daczosan.

R E J T E T T S Z Ó .
Marsfla, hős Hunyadink’ szeretett bajtársa hadakban;
Álruha’ leple alatt küzdő — áldozta-fel él’té t!
Ék diszesitse fejét, hasznos lesz harezos időkben.
Délczeg: csonkult végtaga szittya nyeregnek alatta.
Nyujtra egész , füstöt vastag gomolyokban eresztget.

N. J.
A’ 35dik számbeli M e s é s  k é r d é s e k ’ megfejtése:

1.) Szőrére. 2 ) A’ lidércztól. 3.) Az ördögre. 4.) A’ ,,K‘*Ä 
betűben. 5 ) Mert alatta el nem mehet. 6.) A’ hagy- 
máznak. 7.) A’ pinezében.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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M I N T  L E V É K  D R Á M A I  KÖL T ŐV É .
( D u m a s  Sándortól )

Húsz esztendős valék, midőn egy reggel jo 
anyám szobámba lépett, ágyamhoz jött , sírva meg
ölelt ’s iini'gy szála hozzám: „fiam, én mindent el
adtam, a’ mi csak miénk volt, hogy adósságinkat 
kifizethessem.“ — ,,’S így hát édes jő anyám?“ — 
„’S így most, szegény fiam , miután minden adős- 
ságinkat kifizettük, 53 franc maradt még.“ —
„Évenként ?“ — Anyám’ könnyes arczára gyöngéd: 
mosolygás villant. — „Mindössze ?“ folytatám kér
désemet. — „Mindössze!“ — „így még ma veszem 
magamhoz az 53 francot, ’s megyek Parisba.“ — 
„*S mit akarsz o tt , édes fiam ?“ — „Apám’ barátit 
fölkeresem, jelesül Belluno herczeget, ki most had- 
minister; fölkeresem Sehastianit, ki oppositiőja által 
most olly nagy befolyást nyert. Apám, előbb mint 
ők generál, négy hadserget kormányozott, néhány
nak közülök elöljárója volt. Kezünknél Belluno’ le
vele , mellyből kitetszik , hogy apám’ befolyásának 
köszöni Napóleonnál fölvétetését; nálunk Sebastiá- 
nié , ki neki köszönheti, hogy az egyptusi táboro
zásban részt vehetett; vannak leveleink Jourdantől, 
í£ellermantól, még Bernadottetől is. — Ha szüksé
ges leend, Svédországba is elmegyek, ’s fölkere
sem a’ királyt, hogy katonai pályája’ emlékezetét 
benne fölébresszem.“ — ,,’S mi lesz addig énbelő- 
lem?“ — „Igazad van; de légy nyugott, nem lesz 
szükség, Párisnál messzebb utaznom. — Ma estve 
tehát indulok.“ — „Tedd, a’ mint jónak véled — 
felele anyám , engem újra megölelvén — szándékod 
talán Isten’ sugallása.“ — ’S ekkor eltávozott.

Én talpra szöktem ágyamból , büszki'tve inkább 
mint elszomorítva a’ hallott újság által. Egykor mégis 
csak kelle valamivé lennem, ’s jó anyámnak ha 

.gyöngéd gondosságát, mellyel ápolt ’s nevelt, aem 
valék is képes visszafizetni: legalább naponkénti ag- 
godalmit, mellyeket a’ mostoha sors reá halmoz va- 
la , kellett enyhitnem ’s munkám által élermilt korát 
vidi'tnom, miután ő olly nagy gonddal dajkálta ifjú
ságom’ ; — ’s így férfiúvá levék, mert egy asszony’ 
jólléte függött tőlem. Ezer terv, ezer remény válto
gató egymást agyamban; vidám, büszke valék egy- 

- szer’smind, ’s biztosan hivém a’ szerencsés kimenetelt, 
mint szokása az ifjúkornak, melly azt hiszi, hogy 
szintolly biztosan számolhat másokra, mint mások ő 
reá. De lehetlennek is látszott meg nem nyernem azt, 
a’ mit ohajték, ha azon férfiakhoz, kiktől jövendőm

függött, i'gy szólok: ,,a’ mit Öntől kérek, anyámért 
kérem, Ön’ hajdani bajtársa’ özvegyéért, az én jó 
édes anyámért.“ —  Igen • nekem olly nemes szivü 
kedves, jó anyám volt, hogy én, hala szerelmé
nek ! mindenre tehetlen valék , csak arra nem, hogy 
érette lángokba rohanjak. E’ rendkívüli szeretet mi
att soha se váihatotí-el tőlem, ’s ha hozzá teszem, 
hogy Yillers Cotterefsben születtem, egy kis,  két
ezer főig népes városkában, kitetszik, hogy ott nem 
sok eszköz találkozók nevelésemre ’s oktatásomra ; 
de azon kevés, mi e’ tekintetben volt, gondosan 
használtatott. — Egy jó becsületes abbé , kit min
denki tisztelt ’s szeretett, nem annyira tudománya 
mint nyájához vonzó szeretete miatt, tanított engem 
öt vagy hat évig diák nyelvre, ’s ez faragtatott ve
lem néhány franczia verset. Mi a’ számtudományt 
illeti, három tanító fárasztó türelmét, hogy a’ négy 
első szabályt fejembe verhesse; — ellenben sok más 
részben éltem a’ falusi nevelés’ hasznaival, p. o. 
minden lovat megültem , tiz mérföldre is elmentem, 
hogy egy kicsit tánczolhassak, értéin a’ \ivást ’s lö
vést, a’ laptát jobban játszóm , mint szent György, 
’s ritkán hibáztam-cl a’ nyulat vagy foglyot harminc* 
lépésnyire. — E’ jelességim, mik nekem Yillers Cot- 
teretsben némi hírt nevet szereztek, Parisban kevés 
hasznot igérhetének. — Miután mindent bölcsen meg
gondoltam ’s magamat vizsgálat alá vevém, meg
győződtem arról, hogy semmiben sem vehetni hasz
nomat, semmire sem vagyok alkalmas, csupán tiszt
viselőnek, ’s így minden gondomat oda kell irány- 
zanom , hogy magamnak valamelly hivatalnál tiszt
séget szerezzek.

Elvégezvén a’ készületeket, a’ mi igen hamar 
megtörtént, kimenék lakomból, hogy ismerősimet 
tudó sítsam Parisba indulásomról. — Az utczán össze- 
találkozám a’ gyorsszekerek’ tulajdonosával, ki en
gem igen kedvelt, mivel a’ tekejátékban tőle vettem 
első leczkéket, ’s igen sokat tanultam. — Felszó
lított, hogy vele még egy bucsú-partiet játszanám; 
— beléptünk a’ kávéházba, ’s ím nyertem egy ülő
helyet a’ kocsiban , a’ mi 53 francos erszényemnek 
igen jól esett. — A’ kávéházban apámnak egy öreg 
barátja volt, ki családunk iránti barátságán kívül 
még hálával is viseltetett, mert egykor a’ vadászaton 
megsebesülvén, hozzánk hozató magát, ’s az , anyám 
’s húgomtól nyert szives ápolást el nem felejtheté. — 
O gazdagsága ’s jó híre által a’ vidéken igen nagy 
befolyású ember vala. Kevés év előtt Foy generál’
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választatását, ki neki iskolatársa volt, csaknem rom
boló erőszakkal vitte véghez. Egy levelet adott ke
zembe most e’ derék követhez; én azt magamhoz 
vevém ’s eltávoztam. Még búcsúzni mentem jámbor 
tisztes abbémhoz, ’s eleve készültem egy, párisi ve
szélyekről, nagy világ’ csábjairól ’s a’ t. szóló be
szédre. A’ jeles férfi helybe hagyá föltételim’ , kön
nyező szemekkel ölelt-meg, ’s midőn néhány arany 
tanácsot kerék tőle , kinyitotta a’ bibliát ’s újával 
e’ szavakra mutatott: „A’ mit nem akarsz, hogy 
mások műveljenek neked, te se müveid azt má
soknak.“

Még ez estve útnak indultam, igen nagy fájdal
mára anyámnak, ki még eddig soha sem vált-meg tő
lem , ’s most egyedül azon gondolattal vigaszfalá 
magát, hogy 53 francommal nem messze érek, ’s 
igy kénytelen leszek nem sokára visszatérni. — En 
morálról ’s vallásról egészen fonák nézetekkel lép
tem a’ világba; — anyagvitató (materialista) és vol- 
taire-elvü valék tetőtől talpig; Faublast az elemi 
könyvek’ sorába helyezőm, Pigault, Lebrunt több
re becsültem Scott Walternél, ’s cardinál Bernis és 
Parny’ manierjában holmi verseket faragtam. Csak 
politikai elveim voltak rendületlenek ’s mintegy vé
remmé váltak, mivel azokat édes apáin halálos ágyán 
verte fejembe. Azóta ezen elvek nálom csak annyi
ban változtak-meg, hogy erősb alapot nyerőnek. 
A’ mi ízlésemet a’ könnyű poézisben illeti, az ta
lán onnét származott, hogy ugyanazon szobában szü
lettem , hol Desmoutiers meghalt. A’ testi tulajdo
nok’ ’s isméretek’ imez összeségével szálltam-meg 
Parisban a’ st. Germain l’auxerrois utczában, egy 
csekély fogadóban, azon erős hittel , hogy az embe
reket csak hamis hír- rágalmazza; bogy a’ világ arany- 
virágos tündér kert, mellynek ajtaji egyig nyilvák 
számomra. — Még ez estve írtam a’ hadministerhez, 
’s tőle szabadságot kértem hozzá mehetni; előszám- 
lálám minden jogaimat e’ kegyhez, atyám’ nevére 
hivatkoztam, mellyet ő el nem felejthetett, emlé
keztetőm azon barátságra, melly őket hajdan összelán- 
czolá , de finom érzésből elhallgattam ama’ jótétemé
nyeket , miket ő atyámtól tapasztalt, bár azokat a’ 
marschalnak nálam volt levele, kétségenkivül bebi
zonyító. — Azután elaluttam , ’s álmaim tarkák va
lónak , mint ezer egy éjszaka.

Másnap korán egy czímjegyzéket szerzők ma
gamnak ’s elindultam. Első látogatásomat Jourdan 
marsainál tevém. Ez emlékezett ugyan még bizo
nyos Dumas Sándor generálra , de arról mitsem akart 
hallani , hogy ennek egy fia maradt. — Bár sokat 
mondhattam volna neki, ott hagyám őt tíz perczenet 
múlva, jövendőmre nézve legkevésbé sem nyugtatva

meg. — Tőle Sebastiani generálhoz menék. Ez 
iró-termében volt, ’s négy vagy öt titoknoknak fel- 
’s alájárdalva diétáit; kik közül mindegyiknek író
asztalán to ll, papiros és tolikéseken kívül egy arany 
burnót-szelencze is volt, mellyet hol ez, hol amaz 
nyitva nyújtott a’ generálnák , ha előtte megállapo
dott. A’ generál finom udvari csinossággal dugá egyik 
keze’ hüvelyk ’s mutató úját a’ szelenczébe ; — keze 
olly fejér volt , hogy azt egy Napoleon tőle irigyel
hető; — kedvteléssel vivő a’ burnótot orrához, ’s 
újra elkezde a’ teremben, képzelgés betegként, fel- 
’s alásétálni. — Látogatásom igen rövid volt; bármi 
tisztelettel viselteiéin is különben a’ generál iránt, 
arra még sem érzék magamban hivatást, hogy szelen- 

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

FÜZÉR A’ MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYBÖL.
(Folytatás.)

Egy író azt mondotta , hogy legjobb törvények 
azok, mellyek legjobban hajtatnak végre. Ez ugyan 
csak félig igaz, mint többnyire az elménczek’ mon
dásai: de annyi igaz marad belőle, hogy jó és tö
kéletes törvénynek csak azt mondhatni, melly ma
gában hordja a’ biztosítást, hogy mindig pontosan 
végre fog hajtatni; mert e’ nélkül a’ legszebb tör
vény is csak puszta szó és üres hang. A’ legtökéle
tesebb törvény az volna, mellyet l e h e t e t l e n  vol
na általhágni. —

A’ bírói hatalomra van bízva a’ törvények’ al
kalmaztatása egyes esetekben. Mennél fontosabb pe
dig a’ bíró’ foglalatossága a’ polgári társaságra nézr 
ve, annál szükségesb korlátokról gondolkozni, hogy 
hatalmával vissza ne élhessen. Pedig oh ! koránsem 
egyedül a’ „vultus instantis tyranni“ az, mi a’ bírót 
eltérítheti az igaz úttól, hanem sokszor, talán több
ször a’ „civium ardor prava jubentium.“ Legnagyobb 
ellensége pedig a’ birói hatalom’ jó gyakorlásának, 
a’ biró’ személyes szenvedelme vagy tudatlansága.

Mind ezeknek többféleképen elejét igyekeztek 
venni a’ régi és újabb kiművelt nemzetek. Néraellyek 
a' bírák’ elmozdíthatatlanságában, (inamovibilité; 
be hosszú mind a’ kettő !) kerestek menedéket; de 
ez legfeljebb a’ k o r m á n y ’ önkénye ellen nyújt 
némi bátorságot, ellenben magának a’ bírónak ön
kényét még inkább neveli, ’s így incidit in scyllam 
’s a’ t. Mások abban kerestek biztosítást, hogy a’ 
bírákat nem a’ kormánytól választatták, hanem a’ 
néptől, pedig nem halálig, hanem csak ideig óráig, 
mint nálunk a’ vármegyék’ biráji választatnak; de 
ez nem igen bátorítja ’s védi a’ bírót a’ civium ar
dor és egy hatalmas párt’ üldözései ellen. Harmadik 
’s tán legtökéletesb eszköz, az esküttszékek’ (Ge-
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sehwornengerichte, jury) csudálásra méltó találmá
nya , de hol ezt a’ nép’ műveltségi lépcsője nem en
gedi, legfoganatosabb a’ b i r á k ’ f e l e l ő s s é g e ,  
’s az í t é l e t e k ’ n y i l v á n y o s s á g a .

Tagadhatlan , hogy a’ birák’ felelőssegének el
ve a’ magyar alkotmányban megvan. Mar sz. Ist
ván’ törvényében olvassuk: „Si quis judicum distule- 
rit litigium ultra 30 dies, v apul e  tu r.“ Hát még az 
1498: 4dik czikkely! A’ felsőbb birák’ parancsolatja 
iránt engedetlen alsóbb bírákra törvényink szigorú 
büntetést szabnak; — a’ szabad királyi városok, 
ha törvényhatósági körükön túl csapnak, a’ Jiatal- 
masság’ birságával lakóinak. —

De ez mind elégtelen, és hogy valódi sikere 
legyen , általányos és világos törvény által kellene 
meghatározni: 1.) Miért? 2.) Ki által? és 3.) Ki 
előtt lehessen a’ bírót feleletre vonni.

N em  I a h e t  a’ bírót feleletre vonni az Ítélet’ 
velős tartalmáról, bár a’ felsőbb biró azt változtatta 
i s , — mert ez is ember , ez sem csalhatatlan ; ’s ha 
két ember közzül az egyik fej éret, a’ másik feketét 
mond, az egyik az alperest elmarasztja, a’ másik 
feloldozza : már szabad kételkedni, mellyiknek volt 
a’ kettő közzül igazsága; — kétes esetben pedig az 
alsó bíróra a z é r t  büntetést szabni, hogy az ő vé
leménye a’ felső bíróétól különbözik, vétek volna, 
mert ki tudja, nem volt-é amannak nagyobb igaza ? 
Továbbá, hogy reá büntetést szabni lehessen, an
nak kellene bizonyosnak lenni: nem isméreti té
vedésből (mellytől egy ember sem szabad), hanem 
r o s z l e l k ü s é g b ő l  (mala fide) , hibázott; ezt pe
dig ki itélheti-el az Istenen kiviil ? A’ feljebb emlí
tett különbség’ esetében tehát mindig azt kell ala
posan hinni (praesumálni), hogy az, a’ törvény’ töké
letlen, azaz: nem elég világos létéből eredett, mel- 
lyért a’ bírót felelőssé tenni nem lehet. —-

B e  l e h e t  őt felelőssé tenni 1.) az igazság’ 
megtagadásáért, ’s hivatali kötelességének elmulasz
tásáért (neglectus); 2.) a’ törvénykezési’ rendnek 
nyilványos áthágásáért; — 3.) a’ bírói hatalom’ bi
torlásáért (usurpatio). — Azon biró, ki az előtte in
dított pert esztendőkig tartóztatja a’ nélkül, hogy 
benne ítéletet hozna; — azon biró, ki ollyan ember 
ellen hoz ítéletet, kit maga elibe nem idézett, vagy ki 
nem hallgatott; — azon biró, ki ollyan perben ítél, 
mellynek tárgyazata (substratuma) őt is mint alat
tomos felperest illeti, — bizonyosan megérdemli,— 
ha nem mindig a’ büntetést is, — legalább azt, hogy 
a’ perlekedőknek okozott kár megtérítésére szoríttas- 
sék. — De k i á l t a l ?  ez a’ második kérdés. Én 
gondolnám, hogy nem  a’ köz ügyész (Fiscus ma- 
gistratualis), hanem maga a’ megkárosított fél által ;

mert ennek érdeke forog fen; ez fogja tehát a’ port 
legserényebben folytatni. — Ez úttal továbbá elhá- 
ríttatik legjobban ama’, nem könnyű kifejtésü kér
dés : hogy kinek legyen tehát joga fiscalis actiót a’ 
vétkes biró ellen határozni? Mostani törvényink is 
ezzel hangzanak-össze; p. o. a’ szabad kir. város 
ellen, maga a’ megsértetett fél indítja a’ pert, ha 
ez hatóságát nemesi személyre vagy jószágra ter
jeszti. — Továbbá k i e l ő t t  kérjen a’ megbántott 
elégtételt? Ne a’ k o r m á n y  előtt, mert néha ennek 
érdeke forog fen mint p. o. politikai vétségeknél. De 
ne is a’ superrevisorium törvényszék előtt, mert hát
ha épen ez a’ vétkes, quis custodiet ipsos custodes? 
Hanem eg y , a’ törvényhozó testből, és csakugyan 
ez által, — természetesen a’ kormány’ hozzájárulá
sával , mert ez a’ törvényhozó hatalom’ egyik egé
szítő része, — kineveztetendő biztosság előtt, ha
bár Judicium delegatumnak nevezzük is azt.

Azt fogja tán valaki mondani, hogy az egész 
felelősség keveset fog használni, ha azt, mint fel
jebb előrebocsátók, az ítéletek’ velős tartalmára 
(ad ipsum meritum) , ki nem terjeszthetjük. De épen 
erre nézve szükséges a’ második biztosítás, t. i. a’ 
törvényszékek’ n y i l v á n y o s s á g a ,  mellyről majd 
máskor tán bővebben. Fabricty Sámuel.

T Ö R E D É K E K  AZ E M B E R R Ő L .
(Levelekben.)

I. Kedves Sógor uram! En a’ gyógytudományt, 
.mellybe kezdék, félbehagytam, mert igen kétsége
sek utai; — és c s i l l a g v i z s g á l á s r a  tökélém 
magam’. El nem hiheti egykönnyen édes Sógor uram, 
milly bámulatos előlépéseket tevék már eddig is. 
Messzelátó csöveim felette jók, ’s más collegáim’ 
csöveivel azon közös tulajdonságuk van , hogy kö
zelben általok mit sem vehetni észre , következőleg 
magamat ’s barátimat soha megnem ismérhetem; de 
miért is? — ugyan mi közöm nekem a’ lábom előtt 
nyiladozó mély gödörrel, ha csillagimat az égen 
vizsgálhatom? hisz Plato is gödörbe bukhatott a’ 
nélkül, hogy nyakát szegte volna; miért ne bukhat - 
nám bele én is ? ------- Alig futottam néhány hóna
pig csillagászi pályámat, már is egy igen fontos föl
fedezést tevék: uj p l a n é t á t  tál  ál tam - f e 1 , 
mellyről itt ott már a’ régiek is beszéltek ; csakhogy 
neki egészen más rendelést tulajdonítának. Felta
lált planétámnak neve a’ régieknél e m b e r  volt; 
azonban én teljes reménységben vagyok, hogy a’ 
tudósak, háladatosságból irántam , ’s nevemnek örö- 
kíthetéseül e’ planétát ha nem vezeték — legalább 
keresztnevemen fogják nevezni, ’s ezentúl minden 
tudományos szótárban a’ régi e m b e r t ,  G e r g e l y -



148

p l a n é t á j a  név alatt fogom leírva találni. — Ha 
gőgös volnék, legalább 1 0  évre kizáró privilégiumot 
kívánhatnék, melly szerint ezen planétáról érteke
zéseket országunkban egyedül tarthassak, ’s annak, 
mintáit magam készíthessem; ámde a’ szerénység 
illyes mit nem enged. — —

A“' régiek közt, mint jól emlékezem, Plato im- 
így definiálta planétámat: „est animal bipcs implu- 
jne11, azaz: „az ember kétlábú tollatlan állat.“ Ezen 
definitio csak a’ régiek’ szűk elméjéhez volt alkal
mazva , sőt Diogenesnek már akkor sem tetszett, ’s 
egy kínosan megkoppasztott kakast löké Plató’ isko
lájába, ’s hangos szóval kiáltozó: „en hominem Pla- 
tonis“, azaz: „imhol Plato’ embere!“ Mikor aztán 
Diogenes’ kiáltását Plato meghallotta , reá szörnyen 
megharaguvék; ’s azt gondolja Sógor uram, hogy 
azért, mivel Diogenes az ártatlan kakast megkínoz
ta? oh nem, ők azt békességben evék-meg; a’ ha
rag onnan kerekedett, mert Plato nehezen tiiré 
hogy a’ cynikus mester olly szégyent hozott dicső 
„platonicus fejére.“ Megesnék, ha ma is minden 
kakas és más állatért, mellyet az ember miatt meg
kínoznak , harag keletkeznék a’ föld hátán ! De ké
sőbb Plato is meg akaró definitióját jobbítani, ’s ezt 
tévé hozzá: „latos ungues häbens“, vagyis magya
rán mondva: „az embernek széles körmei vannak“; „ 
’s higye-el Sógor uram! e’ részben Plato nem rosz- 
szul gondolkodott. Újabb philosophusok azt mondják 
planétám felől: „est animal rationale“, vagyis ma
gyarul: „az ember okos állat.“ — Tehát mind a’ 
régi, mind a’ mostani ember-nem állatok’ országába 
helyező planétámat, ’s ebben némikép igazuk lehet; 
de hogy azt in genere okos állatok’ sorába teszik , 
ebben velők meg nem egyezhetem, mert hová he
lyezzük e’ szerint az ökröt, majmot, szamarat, ró
kát ’s a’ t. ? — En részemről messzelátó csöveimen 
egészen más tulajdonságokat vevők az emberen ész
re , mellyek szerint ő a’ planéták’ országába látszik 
tartozni; fontos okaim vannak planétámat az „üstö
kösek“ közé számítani: mivel számuk egyforma nagy 
’s mindegyik csak úgy tengleng e’ széles világban; 
azonban kevés vizsgálat utánis könnyen általlátám , 
hogy ő a’ planéták’ sorába vagyis a’ „bujdosók“ kö
zé tartozik. Napja az a r a n y ,  holdja az e z ü s t ,  
csillagai holmi fényes kövek,  ’s mind ezeket isteni 
tiszteletben tartja. A’ föld körül látszik forogni, mel
lyel azon közös tulajdonsága van , hogy nála is — 
miként ezen — az esztendőnek négy része van, 
azon különbséggel, hogy a’ földön minden évsza
kasz tulajdon adományokkal bír, az emberplanétán

pedig ez nem látható, ’s többnyire az egész eszten
dő gyümölcstelenül foly-le: nála a’ t a v a s z  csupa 
bohóságokból áll; a’ n y á r  igen forró ’s égető; az 
ő sz  nem hoz gyümölcsét: a’ t e l e t  többnyire czin- 
teremben tölti.

Miféle közös tulajdonságai vannak az emberpla
nétának a’ többi planétával azt jövő levelemben fogom 
kifejteni. Addig is Istennek ajánlom Sógor uramat.

H azu ch a .

A N E K D O T Á K
„Ej tens uram! csak jó lehet itt Pesten lakni“ 

— Szólt egy alföldi kocsis , ki valaha olvasni is ta
nult, az ő urához, midőn ez a’ „ k i g y  ó - p a t i  k ó- 
h o z “ czímzett gyógyszertárból kijőne. „Hogyhogy 
Pista ?“ kérdő az ur. „Mikor itt még a’ kígyóknak 
is van patikájok , lám nálunk a’ falun az emberek
nek sincs.“ A’ táblabiró mosolygott: „Bangó te! — 
mondó — hisz itt csak a’ felírás rósz; úgy kellett 
volna im i: „P a t i k a  a’ k i g y ó h o  z.“ — „No 
nem híjába mondják hát,  hogy: Pesten tudnak is 
nem is magyarul.“

Egy ur Pesten parancsolá együgyű szolgájának, 
hogy a’ 7 pacsirta-utczában bizonyos Tinódy nevű öz
vegyasszonyt keressen-föl. A’ szolga visszajött 
’s mondja: hogy az özvegyet fel nem találhatja. 
„Akárhogy, de föl kell találnod“ válaszolt ura zsém
besen. Másnap megjelenik a’ szolga ’s különös öröm
mel imígy nyilatkozik : „No , végre még is csak rá 
akadtam; de tens uram, nem Tinódynak híják ám, 
hanem Stefkónak; nem is a’ a’ pacsirta-utczában la
kik ám, hanem a’ 3 dob-utczában ; de nem is özvegy
asszony ám , hanem csizmadia legény/*

Bizonyos férfihoz, kinek igen vörös orra volt, 
imígy szólott egy másik: „Ugyan kedves barátom! 
miért nem adja-el orrárul a’ fölösleges rezet vala- 
melly rézművesnek?“ — „Épen most valók ez iránt 
egynél — viszonza a’ veres orrú ’s gondolná-e Ön: 
mit felelt?“ — „N o’s mit tehát?“ — „Azt mondotta, 
hogy a’ ki ezt réznek tekinti, bolond gombát evett.“

R E J T  E T T S Z Ó.
Hat betíím lánykák’ szépségét 

’S testi bajit emeli;
Első hárma egészemnek 

A’ nőnemet öleli.
Ezt a’ végső betű nélkül 

Hátulról szomszédjával
Kössed-össze : igy a’ busát 

Megeheted tormával.
L'rl/únyi János.

A’ 3Gdik számbeli rejtettszó: K e m é n y .

Szerkeszti I l e l u i e c z v . Nyomtatja L ä n d e r e r .
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S E L M E C Z I  B Á N Y Á S Z - A K A D É M I A .
Mária Therezia császárné ’s királyné alapított a’ 

7 esztendei háború alatt egy bánya-akadémiát Also- 
Magyarországban Selmecz szabad királyi bányavá
rosban 1760, melly elhíriilt intézet jövendő bányasz- 
férfiak’ kimüveltetéseül szolgál az ausztriai biroda
lomban ’s csaknem világszerte ismeretessé lön. Ezen 
általányos hasznú Intézet’ növendéki közt nemcsak 
magyar, erdély, stájerországi, tirol, gallicziai ’s más 
ausztriai alattvalókat találhatni, de gyakran ezenkívül 
szászokat is (ámbár Freybergben szintúgy virágzik 
egy jól elrendezett bányász-akadémia), továbbá dán, 
svéd , orosz, spanyol, sőt még amerikaikat is Me- 
xicóbul, Peruból ’s Chiliből. Ezen akadémiának 4 
rendes tanítója van , kik egyszer’smind cs. kir. bá
nyatanácsnok (Bergrath) czímet viselnek; ’s ezek 
közül egyik a’ Chemiát ’s Metallurgiát, másik az er
dész-tudományt (Forstwissenschaft) tanítja; e’ tanitó- 
széket csak 1807ben alapító Ferencz királyunk, har
madik a’Mechanikát, Hydraulikát, bánya-tant (Berg- 
I'ahre) ’s bányajogot (Bergrecht); a’ 4dik pedig (1795- 
tól fogva) a’ kettős számvitelt adja-elő. Szegény bá
nyatisztek’ gyermekire nézve, kik lyceumok ’s aka
démiákban nem tanulhatják a’ philosophiát, 1809ben 
egy rendkívüli professor alkalmaztaték, hogy ott a’ 
Logika, Metaphysika, elemi Mathesis , és alkalma- 
zati Physikában oktatást adjon. — Az akadémiai 
oktatás három évig tart: az első évben Mathesis, 
Physika ’s Mechanika; a’ másodikban Chemia, Orik- 
tognosia, ’s ezekkel rokonok, a’ harmadikban Geog- 
nosia , bányaépítési tan, alkalmazati erőműtudomány 
’s bányajog adatik-elő; egyszer’smind a’ kettős szám
vitel ’s itt szükséges ágai ’s az építészeti (architekto- 
niai) rajzmesterség. Az erdősz-növendékek az első 
bányászi (bergmännisch) cursus után 2  évig az er
dészeti tárgyakban vesznek oktatást. Ezt követi a’ 
praxis a’ földalatti mérésben (Markscheidekunst) és 
egyéb kezelési tárgyakban legalább fél évig, de néha 
1 , sőt 2  esztendeig i s ; melly gyakorlati alkalmazás 
a’ tanulás alatt is folyvást tart. — Ez okbul a’ tanu
lók practicans (gyakornok) nevet viselnek, ’s ha 
cs. k. stipendiumot húznak , fel is esküttetnek, egy
szer’smind számot tarthatnak hivatalbeli alkalmazás
ra. Számuk e’ practicansoknak százon felül van. Ezek 
közül 70, — ausztriai birodalomban született — ifjú 
húz stipendiumot 2 0 0  ezüst forintost; ide nem ért
vén az erdőszi practicansokat, kiket a’ kir. magyar 
udvari kamara fizet, ’s ott kamarai gazdatisztségekre

készülnek. Ezen bánya-akadémiában már néhány je
les tudós tanított, kik mint irók tiinteték-ki mago
kat, például: B o r n ,  D e l i u s ,  kinek ezen intézet’ 
alapítási történetét is köszönjük; R e i c h e t z e r ,  ki 
jelenleg Bécsben él ’s a’ t.

B Á N Y Á S Z A T .

E’ nevezet alatt tágabb értelemben az érczek’ ’s 
haszonvehető anyagoknak, miilyenek a’ s ó ’s egyéb 
ásványok (fossilia) , napvilágra hozatását, ugyszinte 
ezek olvasztását ’s kiilönválasztatását értjük; szorosb 
értelemben pedig csupán az e l s ő t ,  mellynél azután 
az utóbbit úgy választhatjuk-el, mint huta-tanul
mányt vagy isméretet ( Hüttenkunde). A’ bányá
szat idősb a’ történetnél. A’ folyóvizekben talált arany 
szemek, tiszta érez, melly a’ nap alatt szabadon fe- 
kütt, vagy pedig szántásnál szem elé tűnt ’s t. b., már 
az embereknek a’ műveltségben tett első előhaladá- 
sinál nyujtának alkalmat a’ bánya-építésre; vulká
nok, égő erdők ’s a’ t. juttaták létre az ércz-olvasz- 
tás’ mesterségét. A’ bánya-építés’ legkorábbi nyo
mait találjuk Elő-Asiában ’s Aegyptusban. Még inkább 
ki volt az művelve a’ rómaiak’ idejében ; Plinius már 
rendes zúzó erőmüveket is (Pochwerke) ismert. A’ 
spanyol bányákról már az előkorban is úgy emlékez
nek a’ rómaiak, mint nemes tartalmukra nézve igen 
gazdagokról. Caesar vasbányákat talált-fel a’ fran- 
cziáknál ’s hihető, hogy azok Németországban sem 
voltak isméretlenek. Nagy Károly császár német ón- 
’s vasolvasztó vinnyékrül tesz említést törvényiben. A’ 
középkorban igen nevezetes volt Németországban a’ bá
nyaépítés ; előszer csak a’ harczibányákról (Harzberg
werke) jelesül Goslárban történik szó; később ezen 
bányászok által az érezbányák is feltaláltattak ; mind- 
azáltal csak Auguszt választó-fejdelem alatt lőnek ne
vezetesbekké ’s később fontos feltalálások által, ho
vá a’ vízmüvek 1550, ’s a’ lőporral eszközlött pat- 
tantás 1613ban ’s t. eff. tartoznak, jövének hírbe. 
Csehországban i s , de még inkább Magyarországban, 
igen kora nyomait lelhetni a’ bányászatnak, és 
Svécziában már a’ 13dik század körül adatának-ki 
ez iránt rendelések. Ott hozák-be azt először a’ né
metek. Úgy látszik, hogy majd mindegyikben az itt 
érintett országok közül, de még inkább Tirolban, 
Olasz, Görög ’s Francziaországokban a’ bányászat 
nagyobb iparral folyt, mint sem mostan; ennek 
oka talán az lehet, mivel az érczek’ bősége lassan
ként elenyészett, ’s Amerika feltaláltatván, itt kön-
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nyebben lehete jutni a’ nemes e'rczekhez, mint sem 
az ó világban , ’s a’ csekély erezet szolgáltató bá
nyák ez utóbbiban végkép elvesztenek. Különösen 
epochát szült a’ bányászatra nézve az uj világ
rész’ felfödöztetése ’s az ércz-dus keleti Indiába 
folytatott hajózás. A’ legújabb időkben igen nagy 
befolyású volt a’ bányászatra az ezzel rokon tu
dományok’ tökéletesülése, mint p. o. az ásványtu- 
dományé (Mineralogia) Cbemiáé ’s erőmüvészeté.

Spanyolországban — a’ kénesőt (Mercurius) ki
vevőn — a’ bányászat egészen tönkre jutott ’s 
azt, mit 1800ban az európai bányák adának, csak
25.000 mázsa kéneső, 180,000 mázsa vas, 32,000 
mázsa ón és 300 mázsa réz volt. Azon időtől fogva, 
hogy az amerikai tartományok az anyaországtól vég
kép külön szakadtak , ezen uj világ’ lakosai oda tö
rekszenek, hogy a’ bányászatot élénkebb szorga
lommal űzzék, mintsem eddig: magányos (privat) tár
saságok, különösen ángolok, állának-fel ’s több he
lyen , jelesül Mexicoban, a’ régi bányák’ kijob
bításival ’s újak’ megkezdésivel foglalatosak. Portu
gáliában (még Brazíliát is hozzá számítva) a’ bányá
szat körül élénkebben sürögnek, mint sem Spanyol- 
országban, ’s a’ réz, vas- és kőszén-bányászatot Euró
pában ’s a’ vashámorokat Brazíliában a’ németek külö
nös sikerrel üzék. Pontos számvetés szerint 32,000 
mark aranyat adának évenként a’ brazíliai bányák. 
Francziaországnak nincsenek érezgazdag aknái (Mi
nen) ’s a’ bányák magok sincsenek olly állapotban, 
mint azok Németországban volnának; mindazáltal a’ 
kormány egy idő óta sokat tesz annak jobb karba ho
zatalára ’s mondják, hogy évenként 1 2 0 0  mázsa ónmáz 
(Bleiglanz), 5000 mázsa ón, 935,000 m. vas. 11,000 
m. sárgaréz (Messing) 1200 m. réz ’s 1343 kilogram 
ezüst , 2 millió 800 ezer mázsa kőszén ’s 5 millió 
mázsa só a’ jövedelem. — Anglia, bárha nemes 
érczekben szegény , még is iszonyú gazdag más ás
ványokra (Fossilien) nézve; így nyert Britannia éven
ként 60,000 mázsa czinket, 2 0 0 . 0 0 0  m. rezet, 350,000 
m. ónt, 50,000 m. czint, 5 millió m. vasat, 180 in. 
kőszenet, 2  millió m. sót, graphitot plajbászhoz min
den 6 , 7  esztendőben 10—15,000 mázsát. Belgium
nak csak délszaki részében szemlélhetni bánya-mű
velést, melly által vas és kőszén, kevés réz és czink 
hozatik-elő. Dánia csak kevés vasat nyer, úgy szinte 
csekély mennyiségben sót és szurokkövet (Bern
stein). Svéczia ’s Norvégiának — ha a’ czint ’s kéne
sőt kivesszük — van minden haszonvehető ásvány
terméke ’s évenként valami kevés aranyat, 4500 
mark ezüstöt, 30,500 mázsa rezet, 2 millió in. va
sat, 430 m. ónt,  4250 m. kobalt-érczet, több mint
600.000 m. kőszenet, ezen felül sok kénkövet ’s

vitriolt, 40,000 mázsán felül timsót ’s 65,000 mázsa Í j 
salitromot nyer. Oroszország, Altain, Ural ’s ír- f  - 
kuzkban de Lengyelországban is a’ kormány által j11 
újon létre hozatott ’s már magas fokra emelt bányák- ♦ 
kai bir; évenként előteremt mintegy 40 font ara- 
nyat, 61,166 font ezüstöt, 90,000 mázsa rezet, 2800 
m. ónt, 2 millió 300,000 in. vasat, 4494 m. czinket 
’s t. b. — Ausztriának csaknem minden tartományiban ] 
vannak bányái ’s bír az ásványok’ majd minden ne- j 
m ével: jelesül vasat, kénesőt ’s ónt nyer Stájerország, ! 
Karinthia ’s Karnioliából, sót Magyar- ’s Erdélyor- I 
szág, Salzburg ’s Gallicziából, aranyat ad Erdély- ’s 
Magyarország. Évenkénti bevételül számítatik 3846 
mark arany, 486 mázsa ezüst, 56,000 m. réz, 30,000 | 
m. ón, 5000 m. czin , 1 millió 200,000 mázsa vas , I
13,000 m. kéneső, 9415 m. kobalt, 10,000 m. vi- f 
triói (gáliczkő), 8000 m. timsó ’s közel 2  millió m. I 
kőszén ’s 600,000 mázsa só. Poroszországnak az egész- I 
re nézve csak kevés bányája van; ellenben azok, 1 

mellyekkel bir, körüllátással ’s ügyesen használtatnak. I
A’ bánya-művelés kevésbé fontos amaz egyenes j| 

haszon végett, mellyet általa az ország’ kincstára 1 

nyer *, sokkal fontosb azért, hogy a’ bányákból nyert 9 

érczek keringésbe hozatandó pénzül ’s hadi-eszkö- I 
zökiil használtatnak ’s az élet’ egyéb szíikségit elé- f 
gítik-ki; fontos hasonlókép még azon okból is ; hogy i 
általa számos ember foglalatosságot nyer ’s imígy a’ I 
nemzeti gazdaság előmozdítatik.

N ovak D á n ie l  a rc h ile i; tu».

M I N T  L E V É K  D R Á M A I  K Ö L T Ő V É .
(Dumas Sándortól. — Folytatás.)

Némileg csüggedő reménnyel jövék szállásomra 
vissza; e’ két ember, kiket mingyárt kezdetben föl- 1 

keresék, homályosakká ’s borongókká lehelte arany 5 

álmimat. — Újra kezemhez vevém czímjegyzékemet; f 
de a’ vidám bizodalom eltűnt, szivem bizonyos szó- 1 

rongást érze, melly annál inkább szokott növekedni, 
minél inkább csüggedez szép reményünk; — forga- 
táin egymás után a’ leveleket, egy automatonként,
’s olvasám a’ nélkül, hogy valamit gondoljak mellet- I 
te, míg utóbb egy névre akadtam, mellyet anyám * 
olly gyakran ’s olly dicsérve említett, hogy az Öröm 
miatt reszketni kezdék. Verdier generál volt ez. ki 1 
Aegyptusban apám alatt szolgált. Nyomban kocsira j 
ülék,  ’s azon ház’ elibe járattam, hol e’ jeles férfi J 
lakott. „Hol találom Verdier generált ?íS kérdém a’  ̂
házmestertől. — ,,A’ negyedik emeletben , kis ajtó 
balról“ lön a’ válasz. — Még egyszer elmondatám 
magamnak, bár tisztán hallék minden szót. — No!
— mormogék magamban, a’ lépcsőkön fölballagva — ; 
itt legalább semmi sincs, a’ mi Jourdan marsai’ libe- I 
riás cselédjéhez, vagy Ssebastiani’ kapusához hason- í
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litna. Yerdier general negyedik emeletben , kis ajtó 
balról! — O bizonyosan fog emlékezni még apámra.
— Az ajtóhoz jövék, mellyen egy zöld csöngetyü-zsi- 
nórka függött, ’s azt dobogó szívvel rántám-meg. E’ 
harmadik próbatét választja-el: mennyire bízhatom 
az emberekben. — Közelgő lépéseket hallottam, az 
ajtó megnyílt, ’s egy közel hatvan esztendős férfi 
áll vala előttem. Egy asztrakánból készült lengyel 
sapka , zsinóros felsőruha és nadrág volt öltözete, 
egyik kezében palette , másikban öcsét. Gondolám , 
hogy az ajtót elhibáztam, ’s másik ajtót keresék. — 
„Mit akar az ur?44 kérdé a’ férfi. — „Verdier ge
nerálnál tiszteletemet tenni. De hihetőleg eltéved
tem.4* — „Nem, nem, Ön nem tévedt-el; ő itt la
kik-“ — Én beléptem. — „Megengedjen Ön!“ — 
monda tovább a’ tisztes öreg, újra a’ képhez ülvén, 
mellynek főstésében őt akadályozám. — „Nem zava
rom — felelék — csak legyen szives megmondani 
Ö n, hol találom a’ generált?“ — A’ festő megfor
dult. „Hisz én magam vagyok az44 Jön szelíd válasza.
— „Ön maga?44 . . .  ’s itt olly bámulva tekinték 
reá, hogy ő nevetni vala kénytelen. — „Ön, nemde 
csudálkozik, hogy engem fösteni lát? — folytatá 
szavait — miután felőlem talán azt hallotta, hogy 
valaha a' kardot nem rosszul forgattam? — Mit kí
ván tőlem? szóljon! az én kezem nyughatatlan ’s 
folyvást mozogni szeret. Azért hát mondja-meg: mi
ben szolgálhatok?44 — „General ur! — felelék — 
én Dumas Sándor vagyok, Ön egykori bajnoktársá
nak fia.44 — Ekkor sebesen megfordult, figyelmesen 
reám nézett, ’s egy pillanatnyi hallgatás után mon
da : „Valóban, Ön hasonlít hozzá, mintha Önben 
újra feltámadt volna.44 — Egyszer’smind könnyek 
nyomultak szemébe, öcsetjét elvető, ’s kezet nyuj- 
to tt , mellyet én szászszor inkább csókoltam, mint 
szorítottam volna.44 — „Ugyan mi hoz téged Parisba 
jó fiú ? — kérdé tovább — ha nem csalatkozom, te 
eddig anyáddal falun éltél, mellynek neve most nem 
jut eszembe.44 — „Úgy van , General ur! de anyám 
öregszik ’s pénzünk nincs.44 — Arról én is pönget- 
hetnék egy dalocskát mormogó az őszült vitéz. — 
„Parisba jövék hát — folytatóm szavaim — holmi 
hivatalt keresni, hogy ezentúl anyámat táplálhassam, 
mikép eddig ő táplált engem.44 — „Szándékod igen 
nemes, te jó fiú ! azonban nincs nehezebb, mint mai 
időben hivatalt kapni. —44 — „De General, én bizto
san számolók Ön’ pártfogására.44 — „Mit mondasz?14 
— En ismétlőm, szavaimat. — „Az én pártfogásom
ra számolói ? — szóla keserű mosolygással. — Sze
gény fiú! ha fösteni akarsz tanulni, szívesen adok 
órákat, de nem leszesz nagy művész, hacsak mes
teredet felül nem haladod. Pártfogásomra! — igen kö

szönöm neked e’ szép bizodalmát; kívüled talán egy 
ember sincs e’ világon, kinek eszébe jutna pártfogá
somra számolni, vagy azt kérni.44 — „Hogyhogy?44 
— „Nem vagyok é kizárva hatáskörömből, Isten 
tudja, micsoda összeesküvés’ ürügye alatt — úgy 
hogy, a’ mint látod, öcsetre kelle szorulnom ? — 
Ha van képíráshoz kedved, jersze, ihol vászon, ihol 
ecset és festék.44 — „Köszönöm, General; én soha 
se tudtam mást festeni, csupán szemeket; de soká 
is tartana a’ tanulás’ ideje, pedig se én , se anyám 
nem várhatunk.44 — „Lássd! pedig ez az egyedül, 
mit neked adhatok, ’s erszényem’ felerésze ; azonban 
ezen utolsó nem segítend zöld ágra.44 — Elővett egy 
kis szekrényt íróasztalából, mellyben , ha jól emlé
kezem, két aranypénz ’s 40 franc fekütt.44 — „Kö
szönöm, General ur, illy gazdag tán én is vagyok44 
’s midőn ezt mondám , a’ könnyek elboríták arczo- 
mat. — „Köszönöm, General u r— ismétlőm — de 
mégis van egy kérni valóm, t. i. jó tanács: kihez 
forduljak, mint viseljem magam’.44 — „Ah ! jó taná
csot adhatok kedves fiú! mennyi csak keli. No‘s hát 
mennyire mentél eddig ?“ Ö újra kézbe vévé öcsetjét 
’s festett. — „írtam Belluno herczeghez44 mondám. — 
A’ general épen egy kozáknak arczát mázoló, ’s ol- 
lyan képet csinált, melly annyit akara mondani: 
csak arra ne számolj, jámbor ifjú! — „Azon kívül — 
folytatóm szavaim’ mintegy gondolatját eltalálva 
van ajánlólevelem Foy generálhoz, megyém’ követ- 
jéhez.44 — „Már ez más; tanácslom édes fiam, el 
se várd a’ minister’ válaszát; hónap vasárnap van , 
vidd-el leveled’ a’ generálhoz ’s légy nyugott; ő té
ged jól fogadand. — Van kedved nálam ebédelni ? 
Majd apádról egyetmást fecsegjünk44. — „Szívesen, 
General ur.44 — „No’s jó, most tehát hagyj dolgoz
nom, ’s jer újra el.44 — Most búcsút vevők a’ gene
ráltól , ’s könnyebb szívvel lépdelék-le a’ lépcsőkön, 
mint előbb fölmentem ; a’ dolgok és személyek’ he
lyes szempontból tűntek nézetim elibe, ’s ez eddig 
előttem isméretlen világ úgy mutatkozott, mint mii
lyennek azt Isten teremtő.

Másnap Foyhoz, e’ tiszteletre méltó generálhoz 
indultam. — Egy szolga a’ hősnek dolgozó teremébe 
vezete-bé ; ő épen a’ félsziget’ történetén dolgozott. 
Midőn beléptem, állva írt Íróasztalánál, körülte szer- 
teszéjjel könyvek, füldabroszok, Írások hevertek. 
Midőn hallotta, szent rejtekhelye’ ajtaját nyilni, saját 
élénkséggel fordult-meg, ’s reám szegzé \ illogó 
éles szemeit. Én hüledeztem. — „Dumas Sándor ur ?44 
vala szelíd kérdése. — „Igen, General ur.44 — „Fia 
ugyan annak, ki a’ havasi sereget kormányozta?44 — 
„Igen, General ur.44 — „Ő egy nemeslelkü ember volt. 
_ Szolgálhatok Önnek valamiben ? Örömemnek tar-
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torn.“ — „Köszönöm General ur’ szives részvétet. 
Még egy levelet kell áltadnom Danté úrtól.44 — „Ah! 
az én kedves, hű barátomtól! ugyan mit csinál?41 — 
O szerencsés és büszke, hogy a’ General ur’ válasz
tatására valamit tehete.44 — „Valamit?... — monda 
’s feltörő a’ levelet — mondja Ön inkább, min
dent. Tudja Ön — beszéle tovább, a’ nyílt levelet 
olvasatlan tartván kezében — hogy ő érettem a’ vá
lasztóknál emberségével ’s becsületével lón kezes ? 
Keménylem, választatásom nem okozott neki sok
szemrehányást. No ’s lássuk tehát, mit ír.44 — Most

//
elkezdé a’ levelet olvasni. „O hathatósan ajanlja 
Önt; — szereti tehát Önt?41 — „Mint saját fiát.41
— „De mit csinálunk hát Önbül?“ — ,,A’ mit Ge
neral ur akar.14 — „Előbb látnom kel l , mire alkal
mas.11 — „Semmi nagyra, ennyi bizonyos.“ — «No, 
majd meglássuk. — Mondja-meg tehát, mit tanult?“
— tanult-é Mathematikát ?“ — „Nem.“ — „De van 
legalább némi fogalma az Algebráról, földmérésről, 
Physikáról ?“ — Ö minden szónál megállapodott ’s 
én minden szónál érzém a’ szégyenlángot arczomba lö- 
velni, ’s homlokomon verítékcsöppeket fakadozni; — 
először történt életemben, hogy tudatlanságomat így 
kelle megvallanoin. — „Nem44 — felelék akadozva. 
O észrevevé hüledezésem’. — „Törvényt hihetőleg ta
nult tehát ?“ — „Nem , general!“ — „Ért görögül ’s 
diákul?44 — „Egy kévéssé.“ — „Beszéli az újabb 
nyelveket ?“ — „Olaszul türhetőleg, németül rosz- 
szul.44 — ,,Ugyekezni fogok Önt Lafittenek ajánlani. 
Ert-e Ön valamit a’ számvitelhez?44 „Épen semmit.“
— Mintha tűkön állottam volna ; ő rajtam sajnálkoz
ni látszott. „Ah General ur ! — mondék bizonyos 
hangon, melly őt, mint sejtém, megillető, neveltetésem 
egészen elmellőztetett, ’s gyalázatomra csak ma ve
szem ezt először észre. De ki fogom pótolni, a’ mit 
elmulasztottam, ígérem becsületemre.“ — „Úgy de, 
édes barátom, addig miből él?44— „Semmim sincs“ 
válaszolók tehetetlenségem’ kinos érzelmitől lenyo
matva. A’ general egy perczig gondolkodott. „Adja 
Ön adresszét — monda tovább, — majd meglátom, mit 
faraghatunk Önbül.44 Itt téntát ’s papirost nyújtott, 
’s én kezembe fogám a’ tollat, mellyel a’ nagynevű 
ember csak imént ira; megnézelém azt, ’s újra le
tettem. — „No’s ?“ . . „Ön’ irótollával nem írok Ge
neral ! ez szentségtelenítés volna tőlem.“ — „Ön 
gyermekes. Ihol tehát egy másik uj.44 — „Köszö
nöm.“ — írtam ’s a’ general betűimet szemeivel ki
érte. Alig írtam-le néhány szót, ’s ím a’ lelkes férfi

örvendőleg veregető Össze kezeit. — „Semmi baj! — 
kiálta-fel — Önnek szép írása van.“ — Én arczo-

mat elfödém kezemmel; ’s nem volt elég erőm egye
nesen áilani. Szép kézírás! — ez tehát az egész, 
a’ mivel birok! — oh ! igen derék ! — szép kézírás! — 
Lehetséges vala hát írnokká lennem; mosolygott a’ 
remény — mert hiszen szép kézírásom volt . . . .  oh! 
kész lettem volna jobbkezemet, levágni. — Foy Ge
neral észre se vevőn belső harczomat, imígy folytató 
szavait „Reményijén Ön , ma az orleansi herczegnél 
ebédelek, beszélni fogok vele Ön iránt, addig is men
jen ide a’ mellék terembe, tegyen-föl rövid kérelmet, 
’s írja azt le olly tisztán ’s helyesen, mint csak tud
ja.44 — Pontos alázatossággal engedelmeskedtem, 
mellyjövendő elöljárómnál nagyon ajánlott volna, ha 
az engem lát vala. — Midőn az írást elkészítőin , 
a’ general még néhány sort írt a’ szélire ; — szégye
nemre az ő kézírása nagyon különbözött az enyim- 
tő l; — azután összehajtó a’ könyörgő levelet, zse
bébe dugá azt ’s kezét búcsúra nyújtván, holnapra 
reggelire magához hivott.

(Vége következik.)

FRANCZIAORSZÁGBA BEVITT ÁRUK.
Francziaországba egy év alatt bevitetik a’ kül

földről : 34 millió kilogram s e l y e m  (5 kilogr. tesz 
9 bécsi fontot), értéke 40 millió franc; — 400,000 
kilogr. viasz, értéke 1 millió franc; — 5 millió kil. 
narancs és czitrom, ért. 3 millió franc; — 11 millió 
kil. czukor , ért. 6 millió fr.; — 5 millió kil. dohány , 
ért. 3 millió fr.; -— 30 millió kil. faolaj , ért. 25 mil
lió fr.; — 8 millió kil. riskása , ért. 4 millió fr.; — 
4 millió kil. kender, ért. 3 millió fr.; — 1.200,000 
kil. len, ért. 1.500,000 fr.; — 34 millió kil. gyapot, 
ért. 55 millió fr.; — 1,200,000 kilogr. indigo, ért. 
21 millió franc.

A N E K D O T A .
Bizonyos paraszt egy levelet boríték-irás nélkül 

adott-fel a’ postára. A’ postatiszt kérdező: kihez és 
hova szól a’ levél? — „Majd bizony! nem kell az 
uraknak mindent tudni“ válaszolt az együgyű mezei 
lakos.

R E J T E T T S Z Ó .
Ha elsőmnek vagyon fiile,

Nincs (különben van) feje.
De gazdagabb szomszédomnak 

Nincs vége ’s nincs eleje.
CstÖkömmel két végsőmhez 

Kapcsolva megölhetlek,
Egészemben szemeidnek

Miilyen vagy, kitüntetlek.
Hub Antal.

A’ 37dik számbeli rejtettszó: K a r c s ú .

Szerkeszti 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  K I R Á L Y I  V E R S E N Y D Í J .
Azon királyi díj, mellyel V. Ferdinand felseges 

ifjabb Királyunk a’ simmeringi versenytarsaságnak 
ajándékozni kegyes volt annak bebizonyítására, hogy 
igen kedveli olly hazafiak’ fáradozásit, kiknek mun
kássága közhasznú czélok’ elérését tüzte-ki tárgyul, 
mellyek közt — földmivelő országunkban olly szük
séges lónemesítés’ dolgában — a’ v e r s e n y f u t á s ,  
a’ nálunk nemcsak eleinte soktól, hanem még most 
is némellyektől félre- vagy einem értett, balra ma
gyarázott, kárhoztatott sőt gúnyolt v e r s e n y f u t á s  
a; legbiztosb és czélirányosb eszköz; valamint ezt 
más országok’ tapasztalása mutatja, és Széchenyi 
gr., isméretes munkáiban, Nádasdy Tamás gr. pedig 
az általa 1832ben magyar nyelven kiadott „Orszá
gos Méneskönyv“ előszavában bővebben kifejtették. 
Ugyanazon előszóban biztos előérzéssel jelenté-ki a’ 
tisztelt gróf a’ lóverseny iránt leendő királyi részvét 
felől hazafiul reményét, mellyet is már most telje
sülésbe menni kiki örömmel látván, a’ legfelsőbb 
kegyeimért hóduló hálára buzdúl.

Ezen igen érdekes versenyben Nádasdy Tamás 
gr. kanczája F a i r  D u c h e s s ,  ’s Liechtenstein AI. 
hg. kanczája S a r a h  valónak fő kedvenczek (azaz 
ezekről gondoltatott, hogy nyertesek lesznek ’s így 
ezekre történtek a’ fogadások) a’ közönség előtt, 
melly rendkiviili számmal jelent-meg e’ napon , a’ 
fejdelmi ajándékot tettleg hálálandó. A’ verseny azon
ban váratlanul ütött-ki; mert minden előszámolás 
sőt sejdítés’ ellenére Festetics Miklós grófnak kan- 
czacsikaja (apja S p l i n t e r b a r ,  az 1829ki Károlyi- 
Széchenyi billikom’ nyertese, melly most Széchenyi 
Pál gróf’ birtokában Somogy vmgyei Marczali jószá
gán pénzért hág; anyja néhai Yiczay gr. ménesebeli 
M is t r y ,  mind a’ kettő eredeti ’s most honosított 
angol telivér) lón nyertes , a’ grófnak Somogy vár
megyei bogáti birtokából való 14 esztendős magyar 
suhancz által lovagolva, jóval megelőzvén többi je
les versenytársait, mellyeken mind tanult angol jo- 
ckey-k ültének.

O Felsége ifjabb Királyunk, ki e’ napon a’ sim
meringi pályatért magas jelenlétével megtisztelni mél- 
tóztatott, nagy tetszéssel vévé a’ meglepő esetet, 
’s megtudván, hogy a’ győztes lovas Magyar, azt 
magához vezettetni parancsoló, ’s legott 50 pengő 
forinttal ajándékozta-meg olly kegyes kifejezéssel, 
hogy: a’ m a g y a r  k i r á l y n a k  e l s ő  d i j á t  
m a g y a r  k ü z d ő n e k  i l l e t t  e l n y e r n i e .  A*

1834.

R e g é l ő  szerint a’ bogáti fiú az angol követtől is 
nyert ajándékot, ki hátramaradt földijeit, amannak 
versenytársait megdorgálta, hogy a’ szép királyi díjt 
kivíni képtelenek voltak. Még azt is beszéllik, ezen 
fiút ura szükségből ülteté lóra olly meghagyással, 
hogy mind addig hajtson, mig lova megáll; ’s ő már 
meginduláskor sebesen neki rugtatván, egész a’ nye
rőpontig nem is tágított.

Kitetszik innen, milly hasznos egy kis nyilvá- 
nyosság. Ülők, beszélgetők, cselekvés nélkül okos- 
kodók közt se Festetics gr. se magyar lovasa bizo
nyosan nem nyerte volna el a’ díjt. De a’ tétemény 
(factum) győzött, ’s több mással együtt azt is meg
mutató, hegy valamint sok van másutt is, hazánkban 
is még a’ bitorlott hírnév alatt: úgy más részről 
lappang itt ott ügyesség, talentum, érdem , hol sok
szor legkevésbé keresnék ; mellynek kifejtésére nem 
kell egyéb mint egy kis n a p v i l á g  ’s i g a z i  
t e n t a m e n !

M I N T  L E V É K  D R Á M A I  K E L T Ő V É .
(Dumas Sándortól. — Vége.)

Visszatérék szállásomra, ’s ottan egy, a’ hadi- 
ministerség’ pöcsétjével zárt levelet találtam. Eddig 
a’ jó és rósz, melly Parisban létem óta ért, csak
nem egyenmértékii volt; e’ levél, mellyet most fel- 
törék , vala elhatározandó, mellyik részre hajlik sor
som’ mértéke. A’ minister válaszul adá, hogy mivel 
nincs ideje személyesen engem elfogadni, közleném 
vele Írásban kérelmem’. A’ rósz meg kezdé zavarni a’ 
sulyegyent. Én felelém neki , hogy csak azért ohaj- 
ték vele beszélni, hogy egy köszönő levél’ erede
tijét áltnyujtsam, mellyet ő egykor apámhoz mint 
generáljához intézett; de mivel nem lehet szerencsém 
vele beszélni, csak a’ másolatot küldöm kezeihez.

Másnap reggel Foy general’ szállására indultam, 
ki most egyedül vala gyámolom. Nyájas arcczal fo
gadott ’s ezt szerencsés előjelnek tekintém „Ön dolga 
rendén van“ szóla hozzám. „Mint értsem ezt General 
ur?“ — „On az orleansi herczeg’ titoknokságába fog 
lépni, mint számfelettes, 1200 franc fizetéssel; — 
ez ugyan nem sok, de On csak dolgozzék szorgal
masan.“ „Ez nagy szerencse; mikor fogok tisz
tembe lépni?“ — „Még ma, ha tetszik“. — ,,’S hogy 
híják elöljárómat?“ — „Oudard ur; mutassa-be 
neki On magát nevemben.“ — „Megengedi Gene
ral ur, hogy e’ jó tudósítást anyámmal közölhes
sem ?“ — „Igen; menjen csak b e , ott mindent fog

TÁRSALKODÓ.
P est, május’ 14dikén
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találni, a’ mi szükséges.“ —- írtam anyámnak, hogy 
mindent adjon-el, mije me'g van , ’s jőjön hozzám. 
1200 franc évenként nekem végetlen mennyiségnek 
látszott. Midőn készen valék, visszatértem a’ gene
rálhoz , ki engem leirhatlan jósággal fogada. Ez em
lékeztetett engem arra, hogy még köszönetem’ ki 
nem jelentettem. — Nyakába borulék, ’s ő nem 
tartóztathatá magát a’ nevetéstől. — „Erő ’s jó aka
rat nem hibázik Önnél — monda hozzám — de em
lékezzék adott ígéretére, tanuljon szorgalmasan.“ — 
„Igen , General, most a’ másolat fog engem táplálni, 
de esküszöm, hogy egyszer az Írásból élek.“ — 
„Most azonban reggelizzünk; mert hivatalos dolgaim 
a’ követházba hínak.“ — Egy cseléd terített asztal
kát hozott a’ szobába, ’s mi szemtől szembe regge
liztünk. — Mingyárt azután elhagyóm a’ generált. 
Két ugrással a’ Mont-Blanc utczából a’ Palais Royal
ban termék. Most már jobb szerencsém leve győztes.

Oudard ur engem nagy szívességgel fogadott, 
mellyből látóin, hogy az nem személyes érdememhez 
vala mérve; bevezetett hivatal-szobámba, hol már 
akkor két ifjú dolgozott, kik most barátim. — 
Mingyárt ígéretem’ betöltésére gondoltam, ’s kezdék 
szorgalmasan tanulni. A’ diák nyelvet már annyira 
ismerém, hogy annak tanulását en-erőmmel tovább 
folytathatám. Azon pénzen, melly 53 francomból ma
radt, megvettem Juvenált, Tacitust és Svetoniust. 
— A’ földleírás mindig kedvencz tudományom volt, 
’s annak tanulása engem kedvesen mulattatott. —■ 
Megismerkedém egy ifjú gyógyásszal , kit kértem: 
vezessen-el a’ Charitébe , hogy ott Psychologiát ta
nulhassak ; ő maga jó physicus és chemicus volt, tu
dományos vizsgálatinál segédnek vett, mi által csak
hamar sajátommá tevék ezen tudományokból annyit, 
mennyi egy világinak szükséges. — Ercz-erős testal
katom lehetségessé tette, bogy az éjnek egy ré
szét is munkára használjam; egy szóval: egész kül- 
valómon olly nagy változás történt, hogy anyám, ki 
két hónap’ elfolytával hozzám megérkezett, alig is
mért reám. Annyira komoly levék.

Most már elkezdődött akaratom’ kemény har- 
cza, *s ez annyival keményebb vo lt, mert semmi 
tesrv nem irányozó azt; — mindent kelle tanulnom. 
Naponként nyolcz órát hivatalban tölték , ’s még 
estve hét órától tízig is ott vesztegelni kénytelenítet- 
vén, csupán az éjek valónak enyéim. Azon hagy- 
mázos virasztások’ ideje alatt megszoktam az éjjeli 
dolgozást, mit még most is folytatok; ’s barátim 
előtt munkáim’ haladását ’s érését ez teszi olly me
séssé. — E’ belső élet, minden szem elől elrejtve, 
három évig tartott, a’ nélkül, hogy látható jelekben 
mutatkozott volna, a’ nélkül hogy valamit nyilvá-

nyossá tettem vagy arra csak ösztönt is érzettem vol
na magamban. Figyelmes szemmel kisérémazon idők’ 
jatekszini müveit ’s azok’ kedvező fölvételét vagy 
megbukásat; de mivel se a’ drámai művészetnek, se 
illynemü munkák’ dialogusos kidolgozásának barátja 
nem valek, mindenkép tehetlennek érzém magam’ 
valami hasonlót teremteni, ’s nem is gyanítám, hogy 
azon kívül valami más is van , sőt még boszonkod- 
tam, hogy a’ csudálatot a’ költő ’s a’ színész egy
más közt felosztják, mert nekem úgy tetszett, hogy 
azt egészen Talma érdemli-meg.

Ez ido-tajban jövének az angol színjátszók Pa
risba. Még egy külföldi színdarabot sem olvastam. 
H a m i é t  vala adatandó. En eddig csakDucis’ Ham- 
letjét ismerém; és most Shakspeare’ Hamletjét lát
tam. — Képzelj egy született vakot, kinek szeme 
megnyílik ’s ki egy egész uj világot lát maga e lőtt, 
mellyről fogalma sem volt; képzeld Adámot, ki te- 
remtetése után fölébredt, ’s lábainál virágzó földet, 
feje fölött ragyogó csillagokkal diszes eget, köré
ben arany gyümölcsű fákat, távúiról folyamot, szép 
ezüstfolyamot, maga mellett fiatal, szűz, meztelen 
nőt látott: úgy leend csak megfogásod azon báj-éden- 
ről, mellynek kapuit e’ játék előttem megnyitó. —  
Ez volt, a’ mit kerestem; a’ minek híjával valék; 
ezek voltak azon színészek, kik elfelejtetik, hogy 
színen vannak; ez volt az élet’ igaz másolatja, mel- 
lyet a’ művészet a’ való életbe hoz-által. Igen 
Shakspeare! hála neked! hála Kemble és Smithson! 
hála neked Isten, ’s ti költészet’ védszellemi! — 
így láttam Rómeót, Virginiust, Shylockot, Teli Vil
most , Othellót. Olvasóm, elnyelém a’ külföld’ já
tékszínét , ’s megismértem, hogy a’ játékszini világ
ban minden Shakspearetől ered, mint testi vilá
gunkban minden a’ naptól; hogy vele semmit sem 
lehet Összehasonlítni, mert ő olly drammaticus mint 
Corneille, olly comicus mint Moliere , olly eredeti 
mint Calderon, olly mértékben gondolatgazdag mint 
Göthe, olly szenvedelmes mint Schiller. Megisme- 
rém, hogy müvei annyi tökéllyel bírnak, mint egye
bekéi összesen , szóval: hogy Shakspeare azon em
ber, ki Isten után legtöbbet teremtett.

Ez időtül fogva el volt határozva hivatásom ; 
azonban láttam a’ pálya’ rögeit i s , mellyre elég me
rész valék. Tudtam, hogy e’ pálya, minden egyéb
nél mélyebb stúdiumot kivan; hogy sokáig kell a’ 
múltakban búvárkodni, ha a’ jelen nemzetségre hat
ni akarunk. Sorban elővettem hát a’ lángeszű írókat, 
kiknek nevei: Shakspeare, Corneille, Moliere, Cal
deron , Göthe és Schiller. Munkáikat kiterjesztém, 
mint holttesteket a’ bonczoló asztalon ’s bonczkéssel 
kezemben , egész éjeken keresztül vizsgáltpjp az élet’
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forrásit , ’s a’ vérforgás1 titkát. Kinyomoztam: mi 
álmélatra méltó erőmű által hozók ők mozgásba az 
idegeket ’s izmokat, ’s áltláttam: minő mesterség
gel illesztgették a1 különböző húst, melly a’ min
denütt egyforma csontokat befödözze.

Az emberek találnak csak újat, nem egyes em
ber. Mindenik eljő a’ maga idejében, előszedi az el- 
dődei előtt már isméretes tárgyakat, mozgásba hoz
za azokat uj összerakás által, ’s meghal, miután az 
emberi ismeretek’ összeségéhez néhány porszemet 
adott, mellyeket maradékinak hagy, — egy csilla- 
gocskát a’ tejutban. — Valamelly dolgot tisztán te
remteni lehetlenségnek tartom; — hisz maga az Isten 
is ön ábrázatjára alkotá az embert. — Ezért mondta 
Shakspeare, midőn egy ostoba kritikus őt vádolná, 
hogy néha egész jelenéseket vesz egy vele hasonkoru 
Íróból: — „Az illy jelenés egy leányka, kit én rósz 
társaságból elragadtam, hogy jóba vezessem.“ — 
Azért felelt még nagyobb szendeséggel Moliére, mi
dőn hasonló szemrehányást tevének neki: — „En el
veszem a’ jó t, valahol csak találom azt.“ — Es 
Shakspearenek, és Moliérenek igazuk volt, mert a’ 
Genie nem lop, hanem szerez és rombol, az elvett 
tartományt ön országához csatolja, ön törvényei alá 
hódítja, ön jobbágyival rakja-meg, ki nyújtja arany 
vesszejét fölötte, és senki se merészli mondani: „Ez 
nem a’ te örökséged.“ Tóth Lőrinci.

K I R Á N D U L Á S  A’ B U D A I  S V Á B - H E G Y R E ,  
m á j u s ’ 8 k á n  1 8 3 4 .

„Ki a’ Sváb-hegyre! a’ Sváb-hegyre!“ — hang- 
zék a’ néptömeg’ szájából, melly ma reggel vasár- 
napiasan felöltözve, minden pogyászostól — azaz: 
feleségestől, gyermekestől, kalácsos-kosarastól ’s 
pinczetokostul — Buda felé irányzó menetét. „Vox 
popul!, vox Dei“ mondám lassan — hogy bizonyos 
emberek meg ne hallják — ’s magam is a’ hidra 
tolongó sokaság’ hullámi közé keveredém. —- Bu
dára áltérkezve, körülvevénk többen egy társaság- 
kocsit , ’s kívánók : indulna-el tüstént velünk. „Ho 
ho, uraim! — válaszoló a’ kocsis, fiackeri gúnnyal 
— még nincsenek kilenczen.“ Különös! — gondolám 
magamban — ím a'hoz, hogy egy társaságkocsi meg
induljon , kilencz, nro 9 személy kívántatik. — No 
de, mivel sok különöst láttam már, mióta a’ nagy 
világot ismérem , ezen is megnyugottam, ’s oily csen
des vérrel léptem-fel a’ hosszú kocsiba, mint mil- 
lyennel egy capitalista két úja’ hegye közé csipett 
burnótját felszippantja. — E’ társaságkocsin az ülések 
hosszant két oldalrul nyulnak-el, úgy, hogy a’ ven
dégek , kik — tisztesség mondván — a’ világnak 
csak hátukat mutatják, egymásra szemközt néznek ;

a’ kocsi’ végén azonban van egy praesidialis-forma 
ülés, mellyen a’ vendég előrenéző arcczal ül, ’s töb
bi uti-társira ’s a’ — lovakra láthat. E’ helyet fogla
lóm én is e l , hogy uti-társim’ physiognomiájin ké
nyemre botanizálhassak. — Előszer is — mint yala- 
melly egyik szemét behunyó földmérő — egyenes li- 
neában előre néztem: valljon a’ két sorban előttem 
ül© passageurek egyforma magasságra hordják-e a’ 
tenger’ színe fölött úri orrukat? — ’s ím az orrok’ 
egyenetlen feljebb ’s alább-tartása azonnal értésemre 
adá, hogy a’ kocsiban-ülők rangjokra nézve külön
böznek. Legközelebbi jobbrul ülő szomszédom, ki 
minduntalan bajuszát pödörgeté, boszonkodni lát- 
szék, hogy a z ©  térdéhez , vis-á vis-ja’ térde 
olly meghitten támaszkodék, — ’s gyanítám azonnal 
e’ kettő közt a’ születés’ különbségét. Egy másik 
hozzám távolabb azért csavaró félre úri ábrázatját, 
mivel szomszédja nagy tajtékjából ’s kéményt ké
pező szájából iszonyú kék füstöt bocsátgata-ki, — ’s 
azonnal elhivém, hogy ama’ finomabb órru valamelly 
homoeopatha, íme’ kéinényszáju pedig — tán ön
tudta nélkül— egy nyakas allopatha lehet. — Azon
ban ennyi különbség’ ellenére is csudálatosán össze- 
tarta mindnyájunkat a’ szoros ü lés, és csak jus gla- 
dii ’s egy kis asztal kellett volna még közünkbe, 
hogy egy ünnepélyes ülést képezzünk, ’s akárkire 
halálos Ítéletet hozzunk. — A ’ beszéd’ fő-tárgya ter
mészetesen a’ Ri ckl nél  künn reménylett jó evés és 
ivás l ön; ’s szegény jó uti-társim annyit beszéltek 
egyedüli földi boldogságukról — a’ gyomorrul, hogy 
már az enyim — mintegy rajtam, ki őt nem bálvá
nyozom, bosszút állva —  fellázadni ’s keveregni kez- 
de. — Kiszállónk végre a’ L a s z l o v s z k y  major
nál , hol már tömérdek kocsi pihent az árnyékban; 
— ’s kiki a’ kéthegy közt felkanyarodó utón a’ zug
liget felé tartott.

Két esetben minden embernek gyalogolnia kell: 
1 .) ha lova nincs, és 2 .) ha hegyet kell másznia ’s 
öszvére sincs; — már illyenkor, sarkantyús csizma 
ide, sarkantyús csizma amoda, csak ugyan magoknak 
az úri inaknak kell fölfelé kapaszkodniok. No de, ki 
ne gyalogolna-fel örömest, habár izzadnia kell is» 
egy b u d a i  z u g l i g e t ’ földi édene felé ?! — A’ 
mai idő olly rendkívül tiszta ’s derült volt; a’ levegő 
szelíd és gyengéd, mint az ifjú szerelmes’ első szó
zatja; a’ felhőtlen ég , mint valamelly fiatal férj bá
jos hölgyére , nyájasan mosolygott-le a’ viruló föld
re , ’s ennek tavaszi kellemin örömittas szemeit le
geltetve , galant férjként ő is így látszék a’ földhez 
alászólani: „kell-é neked szép hölgyem! még más uj 
ruha?“ Az egész természet zöld színében pompázott; 
minden kis erdei virág, minden fűszál életörömet ’s
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megelégiilést párolga-ki. A’ fák’ fülmiléji csattogva 
daliának; ’s a’ virágzó alma-fán rajzó méh ’s darázsok’ 
dongása, mint szellemi fis-harmonika hatott városi ka- 
lapács-üte'sekhez szokott füleinkbe. Lám itt — gondo
lám magamban — a’ legkisebb le'gy és szúnyog is 
mind odahagyja odúját, a’ szabadba siet ’s danolva 
Örül életének : ’s az ember , ki esze által mind ezzel 
kétszeresen élhetne, otthon a’ szorult falak közt 
marad ’s engedi, hogy az unalom ’s bosszúság rág- 
dozza élte’ virágát.

Fölérvén végre R ic  kihez,  ennek vendégaszta
lai az elébbjöttek által — tán jure primogeniture — 
már mind el valának foglalva; — jóllehet még dél 
messze vol t , még is a’ vendégek, hogy — a’ bir
tokban maradhassanak, mozdulatlan üléssel látszának 
ebéd’ idejéig usuálni akarni foglalásikat. Nem lévén 
e’ helyen illető biró, ki által magamat gyomrom’ 
földes-uri jusaiba reponáltathattam volna, elállék a’ 
per’ utjától, — ’s a’ hajdan Budát ostromló vitéz 
svábok’ nyomdokin áltjöttem ide — a’ természetnek 
ime’ zöld bársonnyal bevont oltárára — a’ S v á b 
h e g y r e .

Ki az ideális nagyot, fellengőst ’s felségest 
testesülten akarja látni, az jőjön-fel a’ Sváb-hegy
re — ’s meglátja azt. E’ nagy kilátás egyetlen a’ ma
ga nemében. Elől, a’ pesti Rákos’ iszonyú síkja alá
zatosan lelapulva terül-el a’ kék láthatárig, ’s a’ 
csergedező patakhoz hasonlító Duna’ két partján, ho
nunk’ két fővárosa csak két hangya-fészeknek lát
szik , a’ természetnek emez óriási — a’ budai ré
szen körösleg felágaskodó — hegyei mellett. Gyö
nyörű erdők, cserjék, ’s közbeeső rétek fedik e’ 
szép hegytetőt, mellynek sima zöld pázsitja olly igen 
kínálkozó , hogy ki — mint ifjú Plinius — a’ sza
badban elmélkedést kedveli, ennél vonszóbb nyugvó
helyet ’s felségesb kilátást nem kívánhat.

A’ Sváb-hegy’ árnyékos ösvényin egész nap 
frakjaikat dalolva vállukon vivő budapestiek, ’s 
napernyővel védett gyöngéd Szépek vonulnak-ált in
nen a’ zugligetbe ’s onnét viszont erre vissza a’ két 
városba, melly látvány e’ tájnak bizonyos elevensé
get ’s több életet ad. Ide fen ez egész környéken 
legtöbb ének és dal hallatszik; mert valóban e’ ma
gas helyzetben nolle-velle elfelejti a’ föld’ fija min
den otthoni munkáját, baját, bosszúságát ’s —  ha 
van — adósságát i s. — Ide jertek hát fel ti honi 
költők! kik hitelt és — szép ideát ott alant nem 
találtok; — ide jőjetek-fel irók! kik a’ várt 1 0 0  

arany-jutalmat másnak ítélve látjátok; — ide ti sze
relmes ifjak ! kik szépeitek’ ablakánál estve más

idegenre akadtatok; — ide ti expectánsok ! kik egy 
vacantiára már évek óta hasztalan várakoztok ; — 
ide ti honi színészek! kik megmosott hibáitokat a’ 
Honmüvészben olvassátok; — ide végre ti mindnyá
jan ! kik élteteket örömmel és vidámsággal fűszerezni 
kívánjátok : — ’s bizonnyal érezni fogjátok, hogy a’ 
ra e g e i  é g ü l é s ’ és t i s z t a  g y ö n y ö r ’ f o r r á 
s á t  egyedül itt, a’ nagy természetben lelhetni-föl!

Szekrényéig.
F U R C S A  V É G - I N T É Z E T .

Bizonyos atyának hét fija volt ’s 4900 forint
nyi értéke. Midőn halálhoz közelíte, az ifjabb fiuk 
unszolák: tenne végrendelést rajok kedvezőleg. Az 
atya ezt megigéré, ’s e’képen rendelkezett: Első 
fiam az egész örökségből vegyen magának előre 1 0 C 
forintot, ’s a’ hátra maradónak nyolczad részét. Má
sodik fiam abból, a’ mi aztán fönmarad, vegyen előre 
200 forintot ’s a’ többinek ismét nyolczad részét. 
Harmadik fiam vegyen előre 300 forintot ’s a’ töb
binek 1/8 részét, ’s így tovább negyedik fiam 400 
ftot ’s a’ t. — Megtevén e’ végintézet szerint az 
osztályt, kisült, hogy mindegyiknek egyformán jutott.

Fabriczy Sámuel.
A P H O R I S M  A.

Minden ember egy egész országot zár magában: 
az értelem mint fejdelem a’ legfőbb ’s bátorságosb 
részben lakik; az érzékek képzik az udvariakat, kik
nek segedelmük nélkül a’ fejdelem’ elibe nem jut
hatni. A’ főbb tehetségek mint akarat, emlékezet
erő ’s a’ t. a’ tanácsnokok ; az alsóbb tehetségek a’ 
népképviselők ; a’ rakonczátlan szenvedélyek — a’ 
hajtogatok, lázitók, kik a’ közcsendet háborítják,

Lécay Lát t ló Ctöngén.

E P I G R A M M Á K .
Férjhez ment, mondják N i n a ;  mindig csak maga van holt.

Hát férjhez ment ő? Nem. Nina házasodott.

Mit hagya néked apád, ifjú? „Ezer ívnyire nőtt pert
’S holtomig árnyában nyugva pihenhetek én.“ —

Hátha nyakadba szakad? —• „Gyámítják izmos ügyészim;
Közjövedelmimből mert velők osztozom én.“

Sz. I.
„Nyálat egyem, mert az széppé tesz“ Lilla tanácslod;

Hogyha igaz: nynlhust Lilla! te még nem evél. —
Putxlay Márton.

R E J T E T T S Z Ó .
Az egész egy mezőváros,

És hazánkban ősi vár;
De lábmetszvé ha kurtítod :

Többnyire haszonnal jár.
Lábában művész van rejtve —
’S végső négye viaszán ejtve,

Mielőtt megszületett,
Apja eltemettetett.

Bérez havi Titador.
A’ 38dik számbeli rejtettszó: T ü k ö r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä 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 .
(Arad vármegyéből. Megjelent az „Alig. Forst- nnd Jagd- 

Journal“ban 1832. 169. lap. 145 sz. alatt.)
Csili uradalom’ erdőszabályozása, ’s uj rend

szeres erdő-gazdasága’ első évi következménye. Fi
gyelműi a’ magyar erdőbirtokos uraknak ajánlva.

Csili uradalom Arad vármegyében O Arad sz. k. 
várostól éjszakkeletre 1 1  , Erdély’ szélétől 2  posta- 
mérföldre fekszik, Wurm űré , ki azt mint egykori 
kamarai jószágot, megvette ; és pedig Csili, és Bo- 
gyesty helységeket 1824ik, Almást 1827ik évben. 
A’ megvétel előtt ezen uradalom nyolcz faluból ál
lott , mellyek úrbéri szabályozásnál fogva részint 
még a’ kamarai igazgatás alatt, mint Plesz , Almás, 
Lunka, Plopp a’ m o s t a n i  A l m á s b a ;  részint a’ 
mostani földesur alatt, mint Alsó-Csill és Szerb, 
a’ m o s t a n i  A l s ó - C s i l l b e ;  továbbá Felső-Csili 
és Bogyesty a’ m o s t a n i  F e l s ő - C s i l i b e  vo
nattak-össze. Ezen három helység most 136 7/8 tel
ket számlál (egy telket 32 holddal, ’s egy holdat 
1100 öllel véve); 908 jobbágyházat, ’s 3347 tel
ket. A’ jobbágyság oláh. Az egész uradalom’ lapté
rét (Flächenraum) azonban szorosan meg nem mond
hatni , minthogy a’ mérés még nincs bevégezve; 
mindazáltal egy négyszeg-mérföldből nem sok fog 
hibázni. Az égöv ollyan , hogy nemcsak minden bel
földi gabonára (a’ kukoriczát sem véve-ki), hanem 
a’ szőlőtőre is igen kedvező. Noha szántóföldben 
nincs hijány , a’ gabonatermesztés a’ saját szükséget 
is alig fedi; mert a’ régi szántóföldek már többnyire 
kimerítvék , minthogy még mindeddig nem trágyáz
talak. Csak utóbbi időkben, a’ külső telkek’ sza
bályozása után kezdék a’ lakosok a’ háznál szedett, 
noha rósz ganajt használni, ’s földeikre hordani; erre 
részint az uradalmi tanyákon vitt gazdálkodás által in
ditatván ’s részint szorftatván is. De minthogy idomos 
marhatartás hibázik, a’ szükséges trágyamennyisé
get sem szerezhetik-meg. A’ vonómarha’ hijánya 
miatt továbbá a’ földeket csak rosszul dolgozzák, 
néha az oláhok’ ismért tunyasága, munkakerülése, 
vagy kevéssel beérése miatt, nem is dolgozzák. Ki
váltkép tengerit (kukoricza, török búza), kétszerest, 
’s zabot vetnek. Mig a’ kétszeres tart, az oláh kenye
ret eszik, később, ’s az év’ szinte nagyobb részén 
tengeri lisztből készült úgy nevezett „malait“ (lapos 
kukoricza-kenyér, vagy vastag lepény, máié). A’ mi 
tengeri hibázik, Arad’ alsó vidékiről, vagy Panko- 
táról hozatik. Ha azonban bár részleg terméketlen

az esztendő, jobbágyait az uraság jóformán saját 
magtárából kénytelen eltartani. A’ burgonyát (ko
lompár) az uj világ’ e’ becses ajándékát, úgy szól
ván még nem is termesztik, noha a’ burgonyater
mesztés — különösen Arad’ hegyvidékin — méltatást, 
buzdítást és segélyezést érdemlene; azonban hogy 
a’ burgonya’ becse elismértessék, talán még egyszer 
szükséges lenne amaz éhhalál, melly 1816 ’s 18l7ben 
itt dühösködött, melly csapástól bennünket Isten őríz- 
zen-meg. Minthogy a’ jobbágyok saját termékeikből 
keveset, vagy semmit sem tehetnek félre, ennél
fogva semmit sem is adhatnak-el, ’s legföljebb egy 
darab sovány marhát hajthatnak vásárra ; minthogy 
e’ vidéken sem kereskedés, sem egyéb ipar nem di
vatoz , hogy kész-pénz-szerzésre alkalom adatnék; 
minthogy továbbá ezen vidék’ oláh lakosi sem tartoz
nak a’ legszorgalmasbakhoz ’s a’ t . : könnyen követ
keztethetni szegénységöket. Kaszálás és aratás’ idején 
tömegestül járnak-le az áldott alsó vidékekre ka
szával , hogy ott kész pénzt szerezzenek ; de kivált 
az erdő szolgál nekik ipar-águl. Ezen emberek t. i. 
különféle műszer- ’s gazdasági faczikkelyt készítenek, 
mint bükk kocsioldalt, nyir abroncsokat, tekenőket, 
petrenczerudakat, kocsitengelyeket, kerékküllőket ’s 
egyéb kerékgyártói fát — ’s azokat a’ fában szűköl
ködő vidékekre, — még Temesvárra ’s környékire 
i s —  elviszik 15—20 mérföldnyi messzeségre; miért 
részint tengerit ’s t. eff., részint kész pénzt hoznak ha
za, ’s imígy képesek a’ nyilványos adókat megfizet
ni , ’s kész szükségeiket födözni. Azonban nemcsak 
ezen vidéken, hanem egész Arad vármegyében ha
talmas lépéseket tőn a’ hazai műveltség (ipar) ezen 
utóbbi időkben, annyira, hogy, a’ ki 15 év óta e’ 
tartományban nem járt, nérnelly vidéket meg sem 
ismerne. A’ k. kamarajószágok legfelsőbb adományo
zás következésében többnyire magányosak’ birtokába 
jutának. Ezek (a’magányosak) az elszéledt helységeket 
’s házakat, hogy a’ jobbágyok a’ közös felvigyázat
hoz közelebb essenek , ’s müveltségökre könnyebben 
lehessen munkálni, összehúzok, ’s a’ hol lehetett, 
az országutakhoz telepítők. Mind a’ belső, mind a’ 
külső telket szabályozák (a’ belső telek , fundus in- 
travill. Aradban 800 négyszeg-öl), ’s az uj helysége
ket mértékarányosán telepíték-meg; szilárd szerű lak
házakat építőnek, mind a’ földesur, mind tisztjei’ szá
mára , ugyszinte számos gazdasági épületeket i s ; az 
országutak is többnyire jól készítvék ’s az utas, ki 
az előtt ritkán akadt tanyára, most majd minden sta*
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tión tisztán ’s kényelmesen készült szobát, ’s még 
szolgálatot is le l; — lerágdalt ’s egészen haszon
talan csalitokat már számosán irtatának-ki, ’s szántóföl
dekké', vagy kaszálókká változtattak-el, vagy, hol a’ 
hely engedé, mint p. o. Pakaréon, Csilien, Bonczes- 
tyen, Sebesen ’sa ’ t., szőlővesszővel ültettek-bé, mel- 
lyek már több év óta igen jó asztali bort adnak ; — hol 
az előtt pákosztos kecskék ’s bojtos oláhjuhok jártak 
a* vidéken, most ott nemes juhnyájak legelnek. Egy 
őszinte honbarát sem fogja tagadni, hogy Arad vár
megye a’ kamara-jószágok’ eladása által műveltségben 
’s iparban igen igen sokat nyert. Én itt a’ főherczegi 
kis-jenői, a’ S i m o n y i  báróhoz tartozó vadász- 
belzeréndi ’s a’ Forray báróhoz tartozó soborsini 
uradalmakat, Aczél urnák boros-jenői jószágát, a’ 
Csilli uradalmat. ’s a’ Csermői közbirtokosságot ho
zom emlékezetbe. Ezen utolsó helység még 5  év előtt 
kamarajószág, ’s valóban igen puszta vidék volt: de 
keressék bár e’ Csermőt most fel, ’s csudálkozhatni, 
mennyit teremtenek itt semmiből olly rövid idő alatt. 
Szép épületek’ felállításában a’ közbirtokos urak ver- 
senygeni látszanak. De már az erdőségekre is kez
dik figyelmüket fordítani, ’s minthogy várhatni, hogy 
az eddigi, műveltség ’s ipar utáni törekvés nemcsak 
hátrafelé menni nem fog, hanem inkább előhaladni: 
hihető, hogy rendszeres népszerű erdőgazdaságra is 
nem sokára ált fognak jutni, honnan meg nem tör
ténhetik majd , hogy az erdők magányos birtok alatt 
gondatlanul kezeltessenek, ’s végre egészen pusztul
janak el. A’ kis-jenői főherczegi uradalom itt is első 
volt: mert már 1 S27ben meghagyatott az erdők’ vizs
gálata, az úrbéri faizás1 (Holzung) szabályozása vé
gett, melly 1830ban teljesen végbe is ment. Rend
szeres erdészet’ behozatása tavalytól fogva munkában 
van. Wurm ur is elismerd erdőinek fontosságát mind 
saját hasznára, mind jobbágyai’ föntartására nézve,
’s az eddigi veszély-hozó erdőgazdaságtól még jókor 
elállott. Forray báróné, született Korompai Bruns- 
vik grófné Arad vgyében birtoka alatti rengeteg er
dőit már bejáratta velem, ’s a’ szabályos erdőgazdaság 
itt is behozatandó szándék. —

Némelly, nem egészen hihető adatok szerint a’ 
Csilli uradalom1 erdőjei 3061 holdra terjednek (1600 
négyszeg-öllel) ’s összefüggésben vannak. Fekvések 
ugyan végig hegyes, de ollyan, hogy részint lóval, 
a’ fő völgyeken pedig ‘s majd valamennyi hegyormon 
(hát v. fok) Ökörrel is eljárhatni. Hogy a’ mellékvöl
gyekbe is lehessen jutni, szükséges leend utakat 
csinálni, a’ mi sokba nehezen kerülend, ’s akkor 
majd mindenhova könnyű lesz a' kocsival juthatás. —
A’ fenékföld (Boden) homokos agyag. Az uralkodó

hegy faj (Gebirgsart) ugyan ős agyagkő, de itt ott 
kavics is találkozik , ’s a1 bogyestyi völgyben ős me- 
szet is vájnak, ’s falmésszé égetik. Továbbá, mint 
a’ vörös-bükk1 magas növése mutatja, a1 föld e1 fa
fajnak különösen kedvez, de tölgynek is kedvezne 
alkalmas fekvése miatt. Ezen erdők’ nagy része ve
res bükköt terem, ’s csak csekély része hoz tiszta 
tölgyet. Egyes, elszórt, inkább vagy kevésbé össze
függő mezdéit v. tarlagit (Blösse) nyírség lepi, mellyek 
csak rósz erdőbánásból támadhatnak. A1 tölgyek kö
zött , mellyek néha vörösbükkel is vegyesen jőnek 
elő, csér, ’s kocsánytalan tölgy is találkozik. Véle
ményem szerint a’ különféle állványok (Holzbestand) 
’s mezdék a’ térhez következő viszonyban állnak: — 
Aörösbükk 2500 hold ; tiszta tölgy 190 h .; nyír 242 
h .; mezdék 129; öszveség 30G1 hold.

Régtől fogva nem volt itt szabályos bánás , ’s 
gazdálkodás. Nem követtek se turnust se más sza
bályt, hanem a’ szükséges fát kény ’s kedv szerint 
vagy az egész erdőből keresték-ki, vagy az alkalmas 
és közelfekvő szép erdőt, mint p. o. a1 mész-égető 
kemenczék körül (Kalkofen) helyenként egészen ki
vágták, honnan nem csekély hézag ’s kopár tarlag 
támadt. A’ szép tölgyet különösen kiszemelték, ’s be
lőle csak kevés, az is többnyire rósz, ágas, és gör
be maradt-meg. A1 sok nyírség közvetlen követke
zése az eddigi gazdálkodásnak. Különösen az utolsó 
40 év óta sokat vágtak k i , mint azt a’ sarjadék 
mutatja, minthogy illyen fiatal helyek 1 évtől 40ig 
közel két ötödét tehetik az egész ösz-térnek. E’ mel
lett csak a’ helységekhez közel ’s alkalmasan fekvő, 
járhatékony erdőket használák, ellenben az ellen- 
végen fekvő Szlatina, ’s Kis-India melletti nehezebb 
hegyes erdők, mint őserdők, elkorhadtanak (über
und abständig geworden, azaz: mikor a’ fa idején 
till állott, ’s elrothadt). Azonban ezen erdőket úrbéri 
fahasználás nyomja, mind épület- mind pedig tűzifára 
nézve, ’s a1 jobbágyoknak szabad — mivel e1 szolga
ság ’s illetőség-arány még szabályozva nincs — he
tenként kétszer hordani tűzifát; a’ legelő sincs még 
kitűzve, ’s az erdők még e1 teher alatt is nyögnek. 
Minthogy ezenfelül, mind a’ tulajdon , mind az ide
gen uradalmak’ jobbágyai a’ környéken több mér
földre szabad úrbéri fahasználással bírnak, továbbá 
közelben sincsenek faemésztő kézmüvek, ’s ipar
intézetek, mellyek az idegen erdei fűzfát élénkül 
keresnék, annak kelete nincs is ; kelete mint emlé- 
tettük, csak az iparfának van. mellyet a1 jobbágyok 
gazdasági szerszámokra , karókra ’s a’ t. fogyaszta- 
nak-el. Mióta azonban a’ mostani földesur azt birja, 
minthogy részint a’ saját szükség a’ sok uj épület



re, tégla 's mészégetésre — ’s a" t. nagy volt, ré
szint félelemből, nehogy mértéken túl vágassanak- 
ki az erdők , de tulajdonkép, minthogy nem tudták, 
mikép fogjanak a’ dologhoz, keveset, vagy semmit 
sem adtak-el. — Az urasági tüzfa-szükség azonban 
bérre , a’ nagy égettszesz-főzésre, tégla- ’s mészége- 
tésre nem csekély. Az eddigi igazgató mellett azon
ban sem az urasági szükségre adott fáról, sem egyéb 
erdőszi számadás nem viteték, honnan az évi fo
gyasztást ki sem lehete tudni, de alább a’ termék
számvitelben 183lről fogjuk azt kimutatni.

Midőn én ezen erdőket 1829ben legelőször be
jártam, az erdőszséget következő személyzettel ta
láltam megrakva: Az egész erdőigazgatást viszi bi
zonyos öreg vasas őrmester, azután 4 summár, (er- 
dőcszősz oláhokból), kik a’ tiszttartó’ parancsára az 
erdőbe katonásan bele vágattak. Teljesen meglevőn 
győződve, hogy valamelly szak’ igazgatása csak ak
kor Ígérhet sükert, ha a’ benne hivatalkodó szemé
lyek — mindenik tisztköréhez képest — megkíván
taié isméretekkel bírnak, ’s hogy tapasztalt őrmes
ter , vagy inasvadász (belvadász, Leibjäger) amaz 
csak a’ gyakorlóhelyen, imez elől vagy hátul a’ 
kocsin állnak igazi helyükön ’s a’ t . : az erdőszabá
lyozás’ első vonását világosan az erdőszi személyzet’ 
megújításával kelle kezdeni. Müveit erdősz azonban 
nem csak idomos fizetést kíván, hanem illő szemé
lyes helyzetet is : ‘s minthogy a’ dolgot az eddigi 
személyzeti költség’öregbítése nélkül akarám létesítni, 
a’ feladás első tekintetre nem könnyű volt. Mint
hogy a’ csőszök (erdőfelvigyázók, Waldaufseher) 
mértéken túl jó fizetést húztak, bérűket valamivel 
megkevesítettem , ’s egyet közülök egészen is meg
szüntettem ; — csak így javasolhaték az e d d i g i  
s z e m é l y z e t i  k ö l t s é g  ö r e g b i t é  s e  n é l k ü l  
nagyobb fizetést az erdőtiszteknefc, mellyből azok 
viszonyaikhoz képest megállhatnak, ’s ezen felül 
még egy erdőszsegédnek is illő díjt. — Most 1 igaz
gató főerdősz, 1 erdősz-segéd, és 2  erdőkerülő
(csősz) jár-el. — Ezenkívül az uraság az erdősz-al- 
kotmány 39dik czikkjében elv gyanánt fogadta-el: 
hogy azon erdősztiszt, ki az uraságra nézve magát 
különösen hasznosnak tfinteti-ki, az vagy illő jutalmat, 
vagy fizetése’ javulását várhatja. ’S miután a’ viszo
nyok ’s a’ t. felett az uj gazdaság’ múlt évéből bő
vebb tapasztalást gyiijthettem, száztól-lerovást ja- 
vaslottam a’ főerdősz’ számára a’ növesztett tiszta 
kész jövedelemből. Növesztett erdőjövedelem mellett 
az erdősz-tisztség az erdővéd-személység’ öregbítését 
is javasolhatja, ha szükséges lenne ; mi azonban az 
eddigi tapasztalás után nem egy hamar történend.— 

(Folytatása következik.)

T Ö R E D É K E K  AZ E M B E R R Ő L .
(Levelekben.)

2 . Múlt levelemre azt feleié Sógor uram , hogy 
mindig jó  h u mo r b a n  v a g y o k .  Igaza van Só
gor uramnak , mi valóban mindnyájan humorban va
gyunk, ’s alig van egy tenyérnyi s o l i d u m rajtunk. 
Különben Sógor uramék mindent a’ jó humornak tu
lajdoniénak, ’s ha az éjjeli őr ablakjok alatt ájtato- 
san énekelget „tizet ütött már az óra“, Sógor uramék 
azt gondolják, hogy az éjjeli őr azért dalol, mert jó 
humorban van ; pedig jól tudom, sokszor inkább vol
na szegénynek kedve a’ sorssal hajba kapni, mint 
Sógor uraméknak híjában dúdolni. De mi közöm nekem 
az éjjeli őrhöz ? ő nagyapáinknak is énekelt ’s még 
sem lettek vigyázóbbak; látom, mi sem sokat hall
gatunk rá. — Múlt levelemben megigérém kedves 
Sógor uramnak, hogy lefogom Írni azon tulajdonsá
gokat, mellyek az emberplanéta és többi planéta 
közt észrevehetők: ím tehát Ígéretemet betöltőm. 
Az ember egy különös s y s t e m  a s o l a r e ,  melly- 
nek — mint múlt levelemben érintéin — középpontja 
az arany, holdjai ezüstdarabok, ’s legközelebbi álló 
csillagi fényes kövek. Ezen systemában a’ számtalan 
ember szinte úgy forog középpontja vagyis napja kö
rül , miként a’ különnevezetü planéták az isméretes 
napsystemában, ’s e’ planétáknak — valamint a’ ré
giek is hivék — az emberplanétára igen nagy be
folyásuk van, ’s vele nem kis rokonságuak. Satur- 
nussal, ki régieknél az időnek, és Jupiterrel , ki az 
egész mindenségnek Istene volt, planétám nem so
kat látszik gondolni. Ceresnek nagyon hízelkedik , 
mert táplálékot kap tőle , azonban háta mögött, ha 
lehet, csúfot üz belőle, ’s mihelyt szerét teheti, 
hogy tőle jó móddal amúgy kéz alatt valamit kicsi
karjon , jó darabig elhever, míg éhe ’s szomja mun
kára nem hajtja. Régente Yestával is barátságban 
volt; de midőn Vénusz lányasszonyt megpillantó, oda lön 
minden kedve Vestával társalkodni, Mercuriussal o 1 i m 
nem igen volt isméretes; de ez mindig kérésé a’ 
kedves emberplanéta’ társaságát, ’s hogy kegyébe 
juthasson, Vénusz lányasszonyt kérte-meg: legyen 
ajánlója az ember előtt; ez csakhamar kész volt a’ 
kérést elfogadni, ’s annak teljesítését a’ Tellus’ 
hátán lakó gyógyászokra ’s gyógyszeresekre bízta ; 's 
azóta Mercurius Venus l á n y a s s z o n y ’ közbenjá
rása által elválhatlan követője az emberplanetának, 
Később Marsszal is barátságot kötött, ’s vele járt 
vitézkedni; de megunt végre ellenével nyilván szem- 
beszállani, ’s azóta Mars’ öldöklő eszközeit csak 
hát megett használja. Tellust nem szívelheti, legki
sebb alkalomkor belében igyekszik turkálni. égy 
borsó-szemnyi fényes kőért képes azt irgalmatlanul
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felboronálni. — Égi jegyek közül a’ kossal, bikával 
gyakran mulatozgat. Az oroszlánt szemközt kerüli; 
de ha valamelly égi állatseregletben bérekesztve 
megtalálhatja , igen szereti a’ szabadságtalant csú
folni. A’ halakkal micsoda összeköttetésben van, 
nem tudom ; azonban gyakran hallottam, hogy „sze
ret a’ zavarosban halászni.“ A’ szüzet sokáig kerül
te ; de egyszer kedve jött belekötni, ’s mondják, 
mióta az ember a’ szűzbe belekötött, azóta már 
a’ szűz más valami. A1 rákkal gyakran láttam a’ 
t e j u t o n sétálgatni, hol kis kocsiban huzogálták 
egymást; azonban egykor mindketten elaluvának, 
hihetőleg a’ téjjel vajjal bővelkedő vidéken igen 
megterhelék gyomrukat, ’s a’ könnyű kocsi a’ si
kamlós utón hamar lezuhant az aljasabb tartomá
nyokba; a’ ráknak és embernek nagyon megtetszett 
ezen módja a’ kocsikázásnak, ’s most, a’ hol csak domb
ra jutn'ak, mingyárt kocsijokba ülnek, ’s kézen fogva 
ereszkednek a’ sötét völgyekbe. Meglehet, más égi je
gyek ’s csillagokkal is vannak közös tulajdonságai , 
mellyeket reményiem idővel fel fogok födözni. Fo
gyatkozásokat igen gyakran vehetni az emberplanétán 
észre, ’s ezek némellykor több századig is tartanak. 
— Többet is Írnék Sógor uramnak; de tudom, a’ 
postapénz-fizetésnek nem igen nagy barátja; ’s az
ért jövőben leveleimet csak p r i v a t  a l k a l o m m a l  
küldendem. Hazucha.

F E N Y Í T Ó - T Ö R  V É N Y I  MA X I MÁ K .
(Beccariából.)

Jobb elejét venni a’ bűnöknek, mint azokat 
büntetni.

A’ törvények’ félelme üdvösséges , de büntermé- 
keny az embernek embertől félelme.

A’ rabszolgák bujábbak, feslettebbek ’s ke
gyetlenebbek is a’ szabad embereknél.

Ha mindannak, mi bennünket bűnre vezethet, 
meg kellene tiltatnia, szükséges lenne az embert ér
zékei (sensi) használatától megfosztani.

Nem igaz, hogy a’ tudományok mindig károsak 
az emberiségnek.

A’ vak tudatlanság kevésbé ártalmas a’ társa
ságnak, mint a’ középszerű és zavart tudomány.

A’ becsület’ pénze mindig kimerítetlen ’s gyű- 
mölcsező a’ bölcs osztogató’ kezeiben.

Császár.

T E N G E R I  C S E P P E K .
Felszólító Ya professor ur Pista diákot, hogy 

előre bocsátott magyarázás után, tagolná ’s fordít- 
ná magyarra szabadon Flaccus’ egyik ódáját. Fölta

lálta végre Pista a’ kívánt ódát, ’s magyarázása köz
ben e’ szavakhoz jutván : „mors aequo pulsat pede“ 
ezeket így fordító: ,,a’ halál ló-lábbal rúg !“

X° urat, ki kedvelt barátjának kora halála ál
tal valósult veszteségét panaszlá , így vigasztaló M... 
ismerőse: „már miért búsul Ön azért? nincs dolog, 
mellyen olly könnyen lehetne segítni mint ezen, jó
jön velem a’ fejér hattyúba, lel ott egy helyett hú
szat is.“ Ttngtry.

H A.
Minden ember egyenes utón járna; — — Ha 

egy jó őszkor minden rósz levél lehullna a’ fáról; 
— — Ha a’ józan észt font számra árulnák a’
gyógyszertárokban; ------- Ha a’ becsületes ember
mindig előre menne, a’ gazfiu pedig hátra; --------
Ha minden ember’ mellén ablak volna; — — Ha a’ 
csók látható nyomot hagyna maga után; — — Ha 
csak az volna okos, kit a’ világ annak tart; — — 
Ha a’ kritika csak a’ jót dicsérné ’s csak a’ rosszat 
becsmérlené;------- Ha nem mosná egyik kéz a’ má
sikat ; — — Ha bizonyos kisasszonyok jobban örül
nének 6 uj ingnek, mint egy nagygalléru köpönyeg
nek ; — — Ha a’ színészek nem haragunnának hi
báik’ olvasásakor;— — Ha minden Ígéret tetté vál
nék ; — — Ha a’ nyílt szivűség divatba jőne.-------

N a g y  Ig n á a z .

D E M O C R I T U S I  S Z Ó K Ö N Y V .
Á l d o z a t :  a’ szeretet’ és barátság’ próbakö

ve. Á r n y é k :  a’ világosság és sötétség gyermeke, 
melly leginkább hű barát’ alakjaiban látható. B e- 
c s ü 1 e t : egy tükör , mellynek üvege a’ rény ; kén
esője az elvek; az állhatatlanok’ lakhelyén nem ta
lálkozik , ’s minden tisztátalan lehellettől elsetétül. 
Bo r :  híres rézműves. Olly ital, melly legtöbbel 
áll-ki. D i c s é r e t :  fényes emlékpénz; gyakran egye
düli jutalma a’ fáradságos munkáknak.

György JiSzsef.

R E J T E T T S Z Ó
1 2  3 4 5 6 7 Minden élő ember irtózik éntólem ,

Pedig csöndes nyughely válhatik belőlem.
1 2  5 Az embert vénebbé teszi.

1 2 3 7  A’ vadász nagy hasznát veszi.
4 5 6 7 illik a’ lánykák’ kezébe ;

1 4 5 6 7 Járok kútba és pinczébe.
3 4 5 Leszek ezzé ’s lettem ebbfil;
6 2 1 Ennyi pénz! ’s a’ lét könnyebbül.
3 7 1 Egy hasas vérszopó állat,

Melly kéz nélkül szőhet ’s fonhat.
Zsitnyánszky István.

A’ 30dik számbeli rejtettszó: Mu n k á c s .

Szerkeszti 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 Á M H O Z .
(Sonett.)

Miként a’ szép alkonynak bíbora 
Bájszint teritre hat keletre á t,
’S arannyal edzi a’ szírt’ bús fokát,

Mellyet boríta felhők’ fátyola:

így hat reményim’ fénye a’ kora 
Szerelmi érzet’ bús egére át;
Oszolva sejtem a’ veszély’ sokát,

*S örömmel int rám éltem’ alkonya.

Győzött az ádáz sors’ hullámain
Sajkám; közelgek a’ vágypart felé;
Komor felhőkből bájfény tönt elé.

'S védcsillagként áll Zágor’ halmain;
Kitárt karokkal vársz, — ölelni ott 
Rózsám a’ sajkást — engem, boldogot.

Ciúizár*

A’ M A G Y A R H O N I  E R D Ő K R Ő L .
• (Folytatás.)

Hogy Magyarországban eddig olly igen kévés 
rendszeres erdőgazdaság állott lábra, re'szint onnan is 
ered, mivel a’ birtokos uraságok látják, hogy an
nál csak művelt erdősz-személyse'g dolgozhatik sü- 
keresen, azt azonban jobban kellene megfizetni, ’s 
így az eddigi személység-költségtől tártának. De ott, 
hol már erdősz-szeme'lyse'g fenáll, csak ritkán fog 
fily szűkse'g bekövetkezni. Az eddig hivatalkodó erdő
sö k , vadászok’ hivatalos dolgai közönségesen semmi 
egyéb nem volt, a’ mindennapos erdővéd-gyakor
lásnál , melly szolgálatot az alsóbb néposztályból is 
megteheti akárki. Ila már most néhány illyen szol
gálat-hely eltörlesztetik, ’s az eddigi erdőszök, vadá
szok helyett erdő-felvigyázók állítatnak-fel, könnyen 
nyerhetni annyit, mennyi egy ismeretekkel bíró férfi
nak, illő fizetésre elég. Ez nekem már néhányszor si
kerűit is. Azonban tán nem kell bizonyítás arra, hogy 
hasznosabb m e g h i t t  emberekből e g y e t ,  mint 
h í v a t l a n o k b ó l  egész sereget tartani szolgálat
ban; mert míg ezek, hova csak nyúlnak, mindent 
elrontanak, amaz haszonnal, ’s több oldalulag nyer
tesebben munkál. —

Minthogy az uradalomban eddig semmi erdőszet 
sem volt, az erdő-rendező mindenek előtt arra volt 
kénytelen figyelmét fordítani, hogy s z a b á l y s z e 
rű e r d ő s z e t e t  á l l í t s o  n - f e l .  E’ végre: erdő- 
alkotmányi elvek , bővebb utasítások erdőigazgatásra 
és ügyviselésre, továbbá egyszerű erdősz-számvitel 
dolgoztattak-ki. Ezen elveknél fogvást az erdőszhiva- 
tál magánállást kivan, nehogy munkálkodásban idegen

beavatkozás által feltartassék, megtévesztessék, vagy 
akadályoztassák. — A’ főerdősz jelen van ugyan a’ 
héti tisztszékeken, de csak azt kell előadnia, mire 
neki a’ gazdatisztek’ közremunkálása szükséges. Az er
dő felvigyázókat az erdőszhivatal fogadja-fel. Ellenben 
felelős az erdőszhivatal minden rendelésiért, és az 
igazgatásban minden rendetlenségért, mellyek azon 
esetben erednek, ha a’ gazdatisztség őt eléggé nem 
segítvén, azt illőleg bejelenteni elmulasztja. Mind
azon esetben továbbá, mellyek a’ neki kimért mun
ka-kört meghaladják, vagy mi felett kétség van, 
’s a’ t. az erdőszhivatalnak egyenesen az urada
lomhoz kell fordulnia, vagy pedig ha van, az Igaz
gatósághoz. A’ kész erdőjövedelmeket a’ számtartó 
hivatal igazgatja ugyan, de az erdőszhivatalnak ab
ba is illő befolyása van. Ugyanaz, következő szám- 
tartást ad, és viszen: — 1 .) Termék-számolást; 
2 .) Deszkafürész-számolást; 3.) Mész-égetés számo
lást; 4.) Atnézési számolást az erdőgazdaságnál és 
kezelésnél találkozó minden készületről és szerszám
ról ; ’s 5.) az őszveséges erdőjövedelera-kimutatást, 
vagy ellenőrszámolást. Végre igazgatási tudósítást 
ad-be hónaponként ’s esztendő’ végén, de csak ösz- 
vest ’s ezt egyenesen az urasághoz, vagy az igazgató
sághoz. Miután alkalmas erdőtiszt vétetett föl, ’s utasí
tás adatott rendszeres erdőigazgatásra és ügyviselés
re , hátra volt még az erdőszabályozás’ második ré
sze , t. i. az erdőhajtást elrendezni, vagy is a’ sarja- 
dékos évi fatermést kitudni, és a’ szükséges gazdál
kodás- és müveléstervet kidolgozni.

Hogy a’ számos felállított úgynevezett, árszabás, 
gazdálkodás- és müvelésterv, vágásrend, főszabá
lyok , az illető árszabóktól sokféle módon elnevezte
tett munkák, — mit immár nálunk Magyarországban 
is többszer megpróbáltak — a’ számos geometriai (fáj
dalom ! többnyire helytelen) kimérésekkel egyetem
ben nemcsak tömérdek költséget okoztak, hanem a’ 
helyesb elveknek a’ felvirágzó műveltség és közjó’ 
kárára, hoszu időre gátot is vetének, — többnyire ezen 
munkák használhatlanságát számba sem vevén — al
kalmazásba sem jövőnek, okát, mint a’ bő tapasz
talás bizonyítja , abban hiszem találni legközelebb : 
h o g y  a’ s z e n i é l y s é g  h i b á z o t t  a’ k i v i 
t e l r e ,  ’s h o g y  s e m m i  s z a b á l y s z e r ű  e r 
d ő s z e t  ne m v o l t  d i v a t b a n .

Az önhitt erdőrendezők czéljokat közönségesen 
azonnal az uj ’s költséges erdőmérésekben keresték, 
és egyes felvételeiket ’s becslésiket nem ritkán er-
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dópusztákra in kiterjesztettek, mellyek ezen időben 
termés-jövedelmöknek (Naturalertrag) negyed re* 
szét sem hozzák; a’ nélkül, hogy azontúl az alkal
mazásra , kivitelre , a’ hivatalkodó személység1 mű
veltségi lépcsőjére, az erdőszet’ állapotjára, a' tovább
adásra , a' szolgaságok' (servitus) állapotjára, a' 
népgazdaságra , ’s a’ t. gondjuk lett volna. Az erdő- 
szabályozásokhoz tehát többnyire visszásán kezdő
nek , 's helyesnek látom felhozni itt azt, mit po
rosz kir. statustanácsnok 's főerdőszmester Harti?O
ur: „Anweisung zur Taxation und Beschreibung der 
Forste“ munkájában (Giessen 1819. 1 . R.) a’ 36 la
pon föltételkép előre bocsát: „Hol az erdőszet — ugy- 
mond, — áltáljában, 's minden részeiben, nincs a' 
legczélszerübben létesítve, és szabályszerű folyam
ban : ott ugyancsak senki se fogjon azon munkához, 
hogy az erdők’ sarjadékos, évi fa-jövedelmét (Holz- 
ertrag) keresse 's meghatározza. A’ becslő illy kö
rülmények alatt becsületét teszi koczkára , 's előbb 
utóbb ócsárlani fogják, ha még olly helyesen vé
gezte is munkáját.“ Hol tehát még nincs személység 
a’ kivitelre, nincs szabályszerű erdőszet folyamban, 
's a’ t., ott nézetem szerint előbb az illető szolgálat
helyeket kell illően megrakni, hogy rendszeres erdőszet 
álljon lábra 's a’ t . ; 's így nálunk az erdőszabályo
zásokat, ha nem mindenütt is, de bizonyosan leg
több esetben egészen ellenkező oldalról kellene kezde
ni , mint Németország' nagy részében , hol a' meg
kívánt személyszámban hijány v. szükség nincs, az 
erdőszet régen ki van művelve, 's az szabályszerű 
folyamban is áll 's a’ t. — Nálunk is van ugyan sok 
igen jeles erdősz; de nem tagadhatjuk: e’ szám er
dőink nagy terjedelmihez képest sokkal csekélyebb, 
hogy sem azzal minden fontos helyet megrakhatnánk, 
pedig erdőkerülő (Revierförster) a' rendszeres gaz
daságra épen olly fontos , mint ügyes és dolgos is
pán a' mezei gazdaságra. Az igazgatási intézetek le
gyenek bármilly megfontoltak 's czélszerüek, a* 
tiszttartó mint elöljáró (Vorsteher) rendelésit bármilly 
pontosan 's jól megteheti, — de ha az ispánok, 
kiknek azokat eszközlentök kellene, nem állnak he
lyükön , czélt teljesen nem érhetni, 's közönségesen 
az történik, mit az ügyes és munkás tiszttartó maga 
eszközlött. Ezzel még nen» akarom azt mondani, 
hogy én a« úgy nevezett becsüléseket (Taxation) 
mellózhetőknek nézem: azt tartom inkább, hogy a’ 
sarjadékos évi fajövedelem’ kitudása , ’s a’ szüksé
ges gazdaság- 's művelési terv, minden rendszeres 
gazdaság’ alapja, következőleg egészen mellőzhet
vén; sőt nagy erdő-pusztá:nkra nézve, hol az évi 
fatermés eladhatás’ hijánya miatt nem hajt tökéletes 
hasznot, illő gazdálkodási elvek’ kitűzését mulhatlan-

nak tartom; mert ki mondhatja, hogy erdeiben Jól 
gazdálkodik, ki nem képes tudni: évenként mit vá
gathat azokból ki í  's nem fog e épen azért, mivel 
e’ gazdálkodás' ágában tervet nem követ, vagy igen 
sokat, vagy igen is keveset vágatni ? (Vége következik.)

ARADBAN A’ MAGYAR NYEI/V’ TERJEDÉSE.
(Levéltőredék máj. 8 ról 1834.)

Arad’ állapotja nemzeti tekintetben naponként 
ßzebben ’s áldottabban derül, bár külön nemzet, 's 
külön vallás képezi egészét. — A’ német (sváb) ma
gyar hangzatu nevet cserél, magyarosodé fiában büsz
kélkedik, nemzetesíti azt magyar iskolában is ; maga 
pedig, ha néhány szót tulajdonává tőn, csörgőket 
kötvén-fel kocsiba fogott négy lovára, magyar fen- 
hangon téríti-ki utjáből szembejövő lakostársát. — 
Az oláh bámul, hallván, mint ejtegeti fogékony 
eszú magzatja a’ magyar szókat; némelly suhancz 
már a' magyar friset is eljárja fölhevültében. — A’ 
rácz bár negédes , vétségnek fogná tartani másoktól 
elmaradtát; polgári katonasága Aradon , bár a’ saját 
egyházi szertartás alatt még lengyel formaruhában 
teszi tisztelkedésit, de magyar parancs-szóval igaz- 
gattatik. — A.' zsidó, hazánkhoz szilárdul ragasz
kodván, semmikép sem engedi a' diadaljelt maga 
elől elfoglaltatni, fiát, jelesül Aradon, nyilványos is
kolában keresztyén tanító által alaposan oktattatja 
a’ magyar nyelvben, miután szó- 's hang-ejtéshez mái 
magyar dajkája korábban simítá ajakit; — és való
ban , ezen kezdő mód minél egyszerűbb, annál na
gyobb sikerű, mert az anya , hogy kívánságát da
dogó gyermekének megérthesse, mintegy kénytelen 
maga is magyarul tanulni. — Édes jutalmul tünnek- 
elő ezek azon, megyei Intézetek' 's némelly honsze
retők’ ajánlatinál fogvást, mellyek honi nyelvünk
nek az idegen ajkúak közt gyarapítását 's tenyész
tését elősegítő eszközökül tétettek: Orczy Lőrincz 
báró, megyei tisztelt főispán ur évenként 1 0 0  pengő 
forinttal; Bacsinszky János korán elhunyt buzgó ha
zafi 1 0 0 0  pengő forint tőkepénzzel; Tököly Sebők 
kir. tanácsos ur, nem különben más urak 's asszony
ságok összesen 80 ezüst forinttal áldoztak nemzeti
ségünk' oltárán ébresztésül 's ösztön-adólag azon 
idegen ajkú iskolás gyermekek' számára , kik mago
kat a' magyar nyelvtanulásban megkülönböztetik , 's 
következéséül ennek már azok között, kiket a’ fel
ügyelő választottságok közelebb múlt év’ lefolyté
ban a’ tanulás- 's írásban jelesbeknek találtak , G5  

ezüst forint ki-is osztatott. — Továbbá a' honszere
tet' tiszta buzgalmából: fentisztelt megyei főispán 
ur Maller Péter oláh-magyar nyelvkönyvéből 1 0 0  

példányt; C s e r n o v i c s  Pál kir. tanácsnok ur ismét 
lOOat. az oláh tanuló ifjúság közt kiosztottakat,
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Önköltségiken szereztettek; úgy folytatólag: rácz- 
magyar grammatikák’ szerzésire is ez utóbb tisztelt 
ur az iskolai főfelügyelőség’ szabad rendelkezésire 
ajánlott 2 1 0  ftot, — ’s ezt mind azon szent czélra tö
rekvésből : hogy nemzeti nyelvünk minden tekintetben 
terjesztessék, hazánk’ gyermekei abban növekedje
nek , kiki tulajdonává tehesse azt, ’s így a* nyelv’ 
egyarányosságával az együtt-érzés, szívek’ szorosb 
összekapcsoltatása, közboldogságunkat létesítő mó* 
dók sikeresen eszközöltessenek. E’ nemes tettek’ 8 

Jó szándékok’ elhintett magvainak annyival bővebb 
gyűmölcsit reménylhetjük, minthogy, segéd-kezet 
nyújt ezekhez a’ görög nemegyesült nemzeti osko
lák főfelügyelősége is ama’ nemes érzésekkel járó 
intézkedésnél fogvást, mellyel az aradi kezdő isko
lákhoz egy külön magyar nyelvtanitó’ alkalmaztatá
sát rendelvén-el, azon hivatalt esztendeig ingyen fel
vállaló Joneszko Demeter urat legújabban tanitó-szé- 
kébe iktattatá. — Mind ezek, alkotmányunk’ erősb 
lábra-állhatásának boldog jövendőjével kecsegtetnek;
— egyedül azt óhajtjuk, hogy az illető elöljárók- ’s
tiszthatóságoknak Intézetink’ üdves foganatját sike- 
resíthető felügyelete, hazafiui tiszta szereteten ’s 
buzgalmon alapuljon. D. J.

E R N S T  M A N S E N ,  H Í R E S  G Y O R S F U T Ó .
(Grat/.i tudósítás apr. 29kérűl.)

Ezen rendkivüli ember Stájerország’ fővárosát is 
meglátogatta ’s előttünk háromszor adá a’ könnyű ’s 
tartós erejű gyorsfutás* próbáját. Utolsó Ízben harmad
fél óra alatt az 1 0 0 0  lépésnyi pályatért 51szer futotta- 
meg; ezen futás, — 5 lépést 2 ölre számítván — 
több mint 5 német mérföldet tesz. Csaknem minden 
hirlap szólott már azon útjáról, mellyet Münchenből
— Salzburgon , Laibachon, Kagusán ’s Janinán ke
resztül — Naupliába folytatott; ezen alkalommal ő egy 
056 órányi tért tizennyolcz nap alatt járt be. Hogy 
ez igaz, kétségen kívül helyezik a’ görög udvartól 
nyert bizonyítványok, mint szinte amaz ut-levelek 
i s , niellyeken a’ görögországi, janinai ’s ragusai és 
minden közbeesett kül- ’s ausztriai tartománybeli ha
tóságok’ jegyzeteit láthatni. Miután 14 napig tartóz
kodott Naupliában, hol a’ királyi udvarnál nyere szál
lást ’s eledelt, hajón ismét visszatért; ezen útjában 
őt az ellen-szelek ’s hosszú veszteglések (Quarantä
ne) feltartóztaták ; ’s ugyan e’ miatt már elvesztőről 
százféle csudálatos hír szárnyalgott. O útját a’ száraz
földön legkönnyebb öltözetben tévé *s illy könnyeden 
öltözve láttuk őt utószór futni is. Egy viaszosvá
szon-övben viselé gondját a’ királyi leveleknek ’s 
pénzbeli assignatióknak; pénzt magával soha sem 
vitt sokat, hanem útjában mindig hol 4  hol 1 0  ftot 
vett-föl. Janinában cseklyéken-futása miatt kémnek

tartatván, az őrök feltartóztatták ’s mint foglyot a’ 
basa’ elibe vezették; ez mindazáltal több évig tar
tózkodván Párisban , mint müveit ember őt azonnal 
szabadon eresztő. Ernst rendszerint reggeli 8  órától 
esti 1 0  óráig futott, majd cseklyéken, majd a’ nél
kül, ’s napjában  ̂3 8 , 40 , 42, sőt egyszer 49 órányi 
utat is bejárt. O a’ néhány éjjeli órát gyorsposta
kocsin töltötte , csakhogy alva is közelebb jöhessen 
czéljához; csupán tojás és tej volt eledele, ’s bort 
is csak akkor ivott, ha magát igen fáradtnak érző.

Ernst Mansen 1799. oct. 19kén született Ber- 
genben Norvégiában, mint 13 esztendős gyerkőcze 
matróz-szolgálatba lépett, tiz év leforogta közben 
sok tengeri utazást tőn, ’s négyszer általment a’ déli 
vonalon. — O beutazta Déli- ’s Éjszak-amerikát ’s 
többször volt Keletindiában. O látta Londont, Pé- 
íervárt, Berlint, Bécset és Párist, különösen útját 
Párisból Moskauig 14 nap alatt végezte bé. Most 35 
esztendős; egyébaránt alacsony termetű, de idomos 
testalkattal bír. Beteg még soha sem volt. Beszél 
dán, hollandi, angol , franczia ’s német nyelven 
nagy könnyűséggel. Már törökül is megtanult. Bir 
sok csillagászi ’s geographiai ismerettel ’s igen nagy 
benne az emlékező-tehetség. Viseletében hajós-em- 
beri nyerseség mutatkozik, de mind e’ mellett őszin
t e , becsületes, jószivü ’s magát kedveltető. — O 
innét (Grützből) Bécsbe utazott, hol igen ritka ügyes
sége és erejéről néhány nyilványos próbát adand ’s 
azután Jerusalembe indul.

L A D Y  C R O M W E L L ’ P A P U C S A .
Cromwell Erzsébet, az angol protector’ nője, ma

gát szűkmarkúság ’s tulságig vitt gazdálkodás által 
tünteté-ki. lső Jakab’ udvarának titkos történetében 
arról néhány — privat közlésekből gyűjtött — vonás 
találkozik. Midőn a’ Lady Londonba érkezett , a’ 
vakbuzgók neki mindenféle éteknemüt küldőnek , 
többek közt westpháliai sódart, Ökörnyelvet, pályin- 
káshordócskát, francziabort, csemegéket ’s t. eff., 
hogy ez által a’ városban ne legyenek kiadásai. De 
a’ protectorné asszony úgy találá, hogy még nagyobb 
gazdaság leend, e’ csemegéket ‘s nyalánkságokat 
készpénzzé változtatni; azért tehát közönséges áron 
egyenként mind eladatá. Öltözete olly egyszerű volt, 
hogy közötte és szobaleánya közt semmi különbség 
sem találkozott. O két vagy három tehenet tartott 
St. James-Parkban, ’s a’ W hitehall! palotában egy tejes 
kamarája is volt, hol saját kezével köpüit ’s készite 
irósvajat, ’s a’ protectori udv ar* asszonyt közt örökké 
csak a’ protectorné’ irósvaja forga szóban. Ezen te
jes kamarában sok első rendű hajadonka sürgött ha
talmas asszonya körül. Nem messzi e’ tejes épület
hez egy fonóházat állított; itt fontak ’s gombolyítot-
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tak a’ minister’ leányai. Serfőzést is akart behozni, 
mivel a’ Londonban divatos serfőzés’ módja neki nem 
tetszett; de ugyan akkor bizonyos morning-dew nevű 
igen olcsó ser jött keletbe , azért tehát ezt hozá-be 
az udvarnál. Midőn a’ protector egykor az ebédnél, 
sevillai befőzött almát kivánt a’ borjusülthez, azt 
válaszold mistriss Cromwell, hogy az sok pénzbe 
kerül ’s nem adhat. Az angol statusok’ hatalmas fejé
nek ezen válasszal meg kellett elégülnie. Vacsorára a’ 
protectorné asszony rendszerint híg tojást ’s más illyes 
csekélységet adatott-fel. így tehát ugyanazon Crom
well., kinek elég bátorsága és ereje volt egy tör
vényszeres király’ tisztét gyakorolni, még csak egy 
becsületes tál-étekre sem tehete szert — ladyje’ pa
pucsa alatt állván szegényke!

A Z  I D Ő ’ B E C S E .
B r o u g h a m ,  e’ legmunkásabb férfi Angliában, 

igen sokszor éjfél után fekszik-le ’s reggeli 4 órakor 
mindig talpon van. Dr. Co t t o n  M a r t h e r ,  az idő’ 
becsét ismervén, egy perczenetet sem akara elvesz
teni; ugyan azért nagy betűkkel ezt irá-fel ajtajá
ra : „Mindent kevés szóval.“ — U r s i n u s , heidel- 
bergi egyetemben tanító , hogy a’ hivalkodó és éret
len fecsegésü embereket eltávoztassa ’s ezek őt dol
gaiban ne háborítsák, a’ könyvesterem’ ajtajára , e’ 
felirást ragasztó: „Barátom ! akárki légy, ha ide be
lépsz , hamar végezzd dolgodat, vagy távozzál.“ — 
A’ tudós S c a 1 i g e r’ szoba-ajtóján ezen felírás, volt: 
„tempus meum est ager meus“ vagyis: „idő az én szán
tóföldem.“ — S h ak s p ea re nek ez volt legkedvesb 
alapmondása: „Az idő ez életnek egy fő kincse. no 
töltsétek azt üres fecsegéssel.“ — „A’ barátok va
lóságos időtolvajok“ monda lord Ba c o n .  Egy éltes 
ügyvivő az alkalmatlankodó védenczeket, kiktől sem
mit sem várhata, illy szókkal harítá-el nyakáról: 
„Kedves barátim! elvesztett időnek nincsen dija.“ — 
„Sire l é g y  szót“ — monda bizonyos katona egy
kor nagy Fridrikhez ’s általnyujt hadnagyi tiszt
ségért egy könyörgő levelet. „Ha kettőt mondasz, 
— válaszolt a’ fejdelem — felakasztatlak.“ „Al á
í r á s t ! “ függesztő hozzá a’ vitéz. A’ fejdelem csu- 
dálkozott e’ lélek-ébrültségen ’s megadó kérelmét.

T Ü K R Ö K .

A’ veszett kutya , mondják, iszonyodik a’ víz’ 
tükrétől; a’ megvesztegetett biró az igazságétól. — 
A’ borbélyoknak nagy kárukra van a’ tükör: mert 
ennek nem létiben sokkal többen szorulunk kínzó 
szerszámukra. — A’ szépnemnek leghívebb barátnéja 
a’ tükör: vele busong, vele örvend, vele sír, vele

nevet ’s vele Öregszik. Itt jegyezzük-meg: hogy a’ 
tükör egy éleleinmódtól fosztja-meg az emberiséget; 
mert ha tükör nincs, némelly dámák szükségkép egy 
arczmázolót járatnak magokhoz, kinek kötelessége 
az asszonyság’ képén egy bizonyos ektyponhoz minden 
reggel protypont fösteni. Ez ügyes mester lehetne 
csak, ’s nagy emberismerő: ne hogy V° kisasszonyt, 
ki kedvese előtt interesszánt haloványon akar meg
jelenni , gondtalan pirosra fesse; és viszont Z-nét, 
ki ma bált adand, epedő színekben; hanem a’ kö
rülményhez képest most epedő, most szomorgó, most 
haragos, most vidor, most desperát ’s a’ t. vonáso
kat, még pedig egész individualitással, tüntessen-ki. 
E’ hivatalon némelly műveltebb szobalányka is kon- 
tárkodhatnék, mint p. o. egy falusi varga csiz
máival, ’s a’ t. N.B. Tükör’ nem létiben alig
ha látnánk festett arczu szépeket; mert magok
ról nem ítélhetvén, vagy önszereretből nem is tud
ván ítélni, hinnének-é társnéiknak ? — A’ szerelem 
hajdan olly tiszta volt, mint a’ tükör; de mióta a» 
ércz-tükröket feltalálták, ő is ebbe tekintget. Az 
igazság-tükröt mint hallom, hasonlóan érczből ké- 
szítgetik néhány tükör-gyárban. — A’ lélek’ tükre 
az itélő-tehetség. Az emberek azért bukdosnak ha- 
nyathomlok ezzel; mert némellyek kicsinyítőt, má
sok nagyítót használnak. — A’ remény’ tükre olly 
tükör, mellyel ha elbukunk is , mellyet durva sor
sunk ha eltördel i s , darabkáiban sírunkig nézdelhet- 
jük boldogságunkat. — A’ szívtükör valami különös 
tükör, hasonlít a’ 45 fokra hajlott tükörhez: benne 
semmit sem láthatni igazi álláspontjában. Az előtt 
tán az üvege volt erény, most csak a’ — karimája. 
Legforróbban ég et, ha a’ szerelem’, kevésbé ha a’ 
baráti, legkevésbé ha a’ felebaráti szeretet’ napjá
nak SUgárit tÖri-VÍSSza. Staihmáry EL

M A G Y A R K A .
Temesvárott a’ puskaporos torony mellett balla

gott haza két falusi suhancz: „ej Peti te! nagy ve
szély érhetné a’ várost, ha ezen toronyba mennykd 
ütne, tán egy ház sem maradna épen“ így szólítá-még 
kenyeres pajtását az egyik. — „Bohó! már miként 
beszélsz illy sületlenül, — felelt vissza Peti, — 
ugyan hogyan üthetne oda a’ mennykő; — hát nem 
látod, hogy i s t r á z s a v a n  m e l l e t t e ? “ —

Hangolányi Dömöitr.

R E J T E T T S Z Ó  
A' szomjast enyhítem , de csak szorultságban ;
’S nagy urak becsülnek , de főképen nyál ban :

Födél alatt ekkor sötétségben találsz;
Ne nézz két végsőmre, a’ midőn rajtam jársz.

l'rbúnyi Jáno* F. fíendtktn.
A’ 40dik számbeli rejtettszó: Ko p o r s ó .

Szerkeszti H e l m e c zy. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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11 A J Ó S ’ K K S E 11 V E.
Zúgó vihar , habzó halál

Verdcste csolnakom’, —
Sík tengeren, nyílt ég alatt 

Nem volt őrangyalom; —
Yigabb jövő, ny;íjasb remény 

Nem tűnt lelkűmbe’ fe l,
Szebb hajnalom’ derült egét 

Sir-éj födö/.te-el.

Evezve í'gj- , evezve bú
’S ezer kétség között,

Reménytelen szürkült az ég,
Sajkám a’ partra jött: —

Kétség oszolt, élet virult 
Hajnal’ sugárinál —

Ah Laura ! révpart hó karod,
’S hajnal te! — ő valál.

Feledni bút, feledni bajt 
Szerelmed’ kéj-ölén ,

Leélni a’ kedves jelent
Mi könnyen tudtam én.

Kebled’ viszon hevülte bé-
Heg észté mély sebem’; —

Szemedből rám örök tavaszt 
Mosolyga nyílt egem.

De jaj múló, de juj rövid
Volt nékem a’ gyöny ör !

Órányi kéj után viszont
Végetlen kin gyötör; —

Végetlen ah 1 mert a’ leányt 
Végetlen éj fedi,

’S e' szívet is, ha majd sötét 
Búját kiszenvedi.

Feledni bajt öröm között 
Nem volt nehéz nekem ,

’S mult mennyemet kinőni’ tüzén 
Mért nem felejthetem?

Add vissza sors! mit elvevél —
’S vad bánatom kivesz ;

De hajh! elhangzik szózatom,
’S nem jó segítni kéz.

Menj sajka! menj — hullámokon 
Vigyed hajósodat —

’S tenger! te szánd-meg őt szegényt, 
Nyissd-mcg hab-sírodat;

Zugó vihar, mint keblemé,
Legyen, melly eltemet,

*S tenger fölött villámos éj 
Gyászolja vesztemet!

Cs. Ormós László. S. Patakról.

A’ CL1MA’ VÁLTOZÁSÁBÓL EURÓPÁBAN.
A’ legközelebb múlt 's több egymásra követke

zett korábbi te'Inek feltűnő langysága a’ természet

tudósak’ figyelmét magára vonta. Bizonyos Fairnbairn 
ur egy angol időszak-írásban közli e’felől szempont
jait 's azok röviden következők : A’ nagybritanniai 
éghajlatban (clima) mutatkozó sebes változást külö
nösen annak tulajdoníthatni, hogy az ős-erdőket Ca- 
nadában ’s az amerikai unió’ éjszaki státusiban rend
kívül ritkítják. A’ nyugoti szeleknek, mellyek az 
éjszaki, atlanti oczeánon általlengnek, huzamosb ural
kodása ’s növekedő melege azon széles nyilásoktul 
ered, miket az ottani erdőkben évenként az irtó 
szekerezék okoznak. Az éjszaknyugoti szelek mind
eddig végetlen terjedelmű erdőhatáron jövőnek ke
resztül , és soha sem voltak szelídítve a’ földből ki
párolgó melegség által; mivel a’ földfenék itt még 
a’ nyári hónapokban is árván maradt a’ nap' sugá- 
ritól. Jóllehet e’ földtáj a’ földközi tenger’ éjszaki 
tartományival egyenlő szélességben fekszik , még is 
Amerikában az utolsó századnegyed előtt, midőn 
t. i. még az erdőket kevésbé ritkították, a’ tél olly 
zordon és kemény volt, mint azt Európában még 
azon tartományokban sem tapasztalak , mellyek 1 2  

grádussal éjszakibblag fekíisznek. A’ jelen század’ 
kezdete óta a’ változás rendkívüli; hó, melly más
kor több hónapiglan elzárt minden utat, sokkal ki
sebb mennyiségben esett; most Canadának némelly 
részein, hol korábban a’ sanyarú tél félbenszakadást 
nem szenvedett, már gyakran olvad és esőzik. A’ 
sz. Lőrinczfolyam most minden évvel későbben fagy
be ’s a’ hajózás minden tavasszal korábban nyilik- 
meg. Gyapot, törökbuza, szederfa és szőlő most olly 
vidékeken is ültetik 's tenyésztetik , hol 25 év előtt 
illy termékek az év’ közép légmérsékletivel meg nem 
férlek volna. A’ földsarki tengereken a’ jégnek el
szakadta ’s az atlanti oczeánon a’ jéghegyek’ képez- 
tetése, a’ mi 25 év óta igen gyakori jelenés, ha
sonlókép nem máshonnan ered, mint a’ Canadnban 
’s a’ szomszéd vidékeken folyvást növekedő melegtől.

De bármilly sebesek ezen változások az ame
rikai szárazföldi égaljban, mind e’ mellett az erdők’ 
további ritkítása, a’ földnek élénkebb művelése ’s 
nevekedő népesedés által a’ clima évről évre még s/.e- 
lídebb természetű lesz, ’s mielőtt egy század lefo
rogna, Lorenzo-folyam már nem fagy-be. Azt fog
ják talán kérdezni: mint lehet e’ elírnának Canadá- 
ban, olly nagy befolyása az angolországi climára ? 
Itt azt adandjuk feleletül, hogy Canadának éjszak
nyugoti szele az atlanti oczeánon ’s az egész amerikai 
szárazföldim; kiterjed ‘s Mexico városában néha egy
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óra alatt a" hévmérőt 70 fokrul (Fahrenheit) 3 5 re
szállítja-le. Ha télen ezen éjszaknyugoti szelek’ hi
dege magát Mexicoban, sőt Keletindiában is érezteti, 
akkor Canada’ pusztáiban, mint kútfejénél, történt vál
tozásokat sziikségkép mindazon tartományban tapasz
talni kell, mellyeknek partjait az atlanti oczeán mos
sa. A’ tengernek erős benyomulását Irlandia’ nyu- 
goti partján a’ növekedő nyugoti szelek okozzák ’s 
az éjszakkeleti váltószél (Passatvvind); ugyan ezen 
okból több grádussal délszak felé nyomatott vissza 
’s most a’ Florida ’s Mexico közti öbölben többé 
váltószél nem is uralkodik. Kereskedők és tengeren- 
utazók azt tapasztalák, hogy Anglia és Skotzia’ nyu
goti partján a’ nyugotiszél csaknem váltószéllé fajult 
által ’s gőzhajóknak segítsége nélkül, mellyek ki
kötőkből a’ hajókat köteleken vontatják-ki, a’ keres
kedés gyakran huzamosb ideig félben szakadna, mi
ből nagy veszteségek következhetnének. Mivel ezen 
okok még sokáig fognak létezni ’s azokat hasonló 
következmények kisérni is : tehát a* canadai erdők’ 
folytonos irtatásinál az angol déli grófságokban , hol 
hegyek a’ nyugoti szelet nem tartják fel ’s azt újra 
meg sem hidegítik, — a’ tél , úgyszólván , egészen 
megszünend.

Bizonyos Schmitz ur ellenben az „Originalien“ 
czímü időszakirásban azt igyekszik megmutatni, hogy 
e’ jelenés az Ecliptika’ szögletének fogytából ered. 
Ó a’ csillagászok’ Írásiból a’ legrégibb időktől kezd
ve egészen a’ jelenkorig vizsgálatokat állit-össze, 
mellyekből, mint mondja , kiviláglik , hogy a’ nap
nak eltérése az egyenlítő vonaltól (vagy is a’ nap- 
utjának szögletétől) folyvásti viszonyban kisebbül. 
A’ következések , mellyeket jövendöl — előre bo- 
csátván, hogy a’ föld, ezen ősz anya , azokat meg
é li,— különösen imezek : t. i. hogy a’ forró égalj egy 
száraz, kiégett homokpusztává, a mérsékletiek hi
deg, ’s a’ hideg égaljak tömött, soha fel nem olvadó 
jégmezőkké változandnak ; szóval: hogy a’ föld min
dig laktalanabb fogna lenni.O ^

A' S Z R R G I . E M E GY K Ö N Y V
A’ világ, Calvisius szerint, már 5783 év óta 

ál l , ’s még nénidig néni tudhatni: mi a’ szerelem. 
A’ szerelemmel úgy van a’ dolog, mint némelly nya
valyával , minden tapasztalás és tudomány’ daczára 
sem bizonyíthatni-be : miasma é az, vagy contagium. 
—- Mind azok közt, kik valaha a’ szerelem’ termé
szetét fejtegették, költők fejtegették azt legjobban. 
Noha a’ költőknek rendszerint nem hihetni, még is 
ezen egy esetben állításuk hitelt érdemel; mert a 
költők a’ szerelem’ titoknoki. Sok költő azt mond
ja , hogy a* szerelem egy növény. Igen, de micsoda 
növény? — Ebben v éleményeik különböznek. — Az

egyik azt állítja, hogy s z e l í d ,  a’ másik viszont hogy 
v a d - r ó z s a ;  gonosz töviseit mindazáltal egy sem 
hozza kétségbe. Egyik a’ szerelmet ezerjófíínek k i 
rágok’ nyelvén: boldogság); a’ másik, harangvirág
nak (balgaság); a’ harmadik ismét angyelikának 
(ihletés) ; egy negyedik viszont páfránynak (ábránd) 
nevezi. — Linnéé maga is zavarba jőne, ha felszó- 
litatnék , hogy mindezen növénynemnek nevet adjon 
s azokat osztályozgassa ; ’s míg a’ világ tart, senki 

sem fogja meghatározhatni: milly növény legyen a’ * 
szerelem. Sőt , en azt mondom, hogy a’ szerelem 
nem is növény, ’s állításom szintúgy nyomhat vala
mit, mert hisz én is egy vagyok a’ költők’ seregéből.

En azt mondom: a’ s z e r e l e m  e g  y 
k ö n y v ,  a b  cz-és könyv, mellyből a’ fiatal em
beriség szotagolást tanult; egy ajándékkönyv min
den földmagzat’ számára ; egy classicus könyv', cum 
notis variorum. — Ezen könyv magába zár minden 
tudományt, kivevén a’ Mathematikát; mert a’ sze
relem és Mathematika ellenlábasak (antipodes), ók 
úgy állnak egymáshoz, mint az enyhítő harmat a’ 
tüzes Siroccohoz. — E’ könyvet az asszonyok isme
rik ’s értik legjobban, mert az asszonyok a’ szerelem’ 
született oktatóji; mi férfiak csupán candidátok va
gyunk, kik az élet’ hosszú iskola-padjain ülünk ’s az 
asszonyi szív’ tanítószékéből magunknak a’ szerelem’ fő 
könyvét magyaráztatni hagyjuk. Még legéltesb koruk- 1 

ban sem engedik magokat nyugalmazhatni. Lord Che
sterfield kérdi vala egykor egy 80 esztendős dámától : 
milly időkorban szünnek-meg az asszonyok szeretni ?
— „Nem tudom — felelt a’ tisztes agglantocska — 
ezt On egy éltesebbtől , de ne tőlem kérdezze.“ — 
Illyenek az asszonyok ; az ő születésük ’s haláluk’ 
órája azon két tábla, mellybe a’ szerelem’ könyve 
kötve van; az ő életnapjaik pedig a’ könyvnek levelei.

Vessünk egy futó pillanatot a’ legközelebb múlt 
századokra, hogy láthassuk e’ könyvnek különös sors
változásit. E’ könyvnek arany időkora a’ középkor 
volt, ekkora’ legszebb betűket, kitörleszthetlen fe
ketemázzal irák a’ fényes pergainenra; a’ kezdő-be
tűk leggyönyörűbb szinekkel valónak főstve *s aran
nyal gazdagon futtatva; még az oldalszéleket is föl- 
ségcs képek díszesíték. A’ troubadourok ’s minstre- 
lek’ énekei adnak hirt e’ könyv’ azonkori fényéről.
’S ím a’ könyvnyomtatás feltaláltaik ’s a’ kéziratok 
megszűnnek. A’ pergamen elenyészik ’s helyébe pa
piros jó. Mind azáltal a’ könyv még folyvást kiada
tott nagy leveleg-idomban. nyomtatva goth-betükkel 
’s diszesítve jeles fametszésekkel ; de csakhamar 
megjelent az negyedrétben, nagy betűkkel ugyan, de 
már rézmetszései ruták voltak; később már nyolczad- 
rétben jöve-ki. közönséges betűkkel ‘s v ignettekkel;
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’s végre zsebkönyv-formában jelent az meg, apró 
kőmetszésekkel. A’ legújabb időben csak tizenket- 
ted rétben látjuk azt, petit betűkkel, rósz papirosra 
nyomtatva , minden kép nélkül. — Czíinlapján nagy 
betűkkel e’ szók fényelgenek: ,.Legolcsóbb kiadás!“ 
—- Valóban, a1 szerelem utóbb még fii 1 értárrá vá
l ik,  ’s úgy jelenend-meg szemeink előtt, mint pulya 
érzelmek’ olla potridája, mint kávéházbeli újság, 
mellyet az ember futólag átforgat ’s ismét félre vet. —

Most ezen szépségre és díszre olly gazdag, nagy 
könyvet föl nem találhatni többé; annak dicső ’s ma
gas értelmét, mellyet csak kevésszámú ’s beavatott 
olvasók’ lelke fogott-fel, most a’ nagy embertömeg 
elcsavarja ’s gúnyolja. — Táhlája — a’ h ű s é g  
volt, mellybe minden szerelemnek kötve illik lenni. 
Ámde e’ könyv még táblájára nézve is ritka sors
változásokat szenvedett. Előszer pergamenbe kötte- 
ték az, azután hal-, azután pedig disznó- ’s továbbá 
borjubőrbe. Később csak félig bőrbe, azután csak 
kemény papirosba ’s utóbb pongyolán (brozsirozva) 
jelent-meg. Legújabb időkben legjobban szeretik, ha 
k ö t e t l e n .

A' N É Z É S '  E R E J E .
Az „ A f r i c a in j o u r n á l “ban (melly a’ jó 

remény’ fokának fővárosában jelenik-meg) egy angol 
ezeket Írja: „Az oroszlán’ ereje valóban irtóztató. 
Annyi bizonyos, hogy a’ legnehezebb ökröt is nagy 
messziségre könnyű fáradsággal elczipeli; a’ lovat, 
szarvast, és más kisebb állatot pedig csak vállára 
dobja, és ballag vele egész kényelemmel. Embert 
nem támad-meg soha, hacsak nem ingereltetik. Azon
ban mégis néha közelít hozzá, szintén kevés lépés
nyire , és komolyan szeme közzé tekint. Máskor vi
szont úgy incselkedik az ember-után, hogy háta 
mögé kerül, mintha vele szembe menni, rá nézve 
valami kiállhatlan dolog volna; és úgy tesz, mintha 
véletlen akarna rohanni az emberre. Midőn aztán 
illy körülmények közt az ember magát vagy védel
mezni akarná , vagy elfutna: legnagyobb veszélynek 
tétetnék-ki. Ellenben , ha annyi lélek-ébrenséggel 
bir, hogy meg nem ijed a’ fenevadtól, hanem bátran 
megáll neki, és félelem ’s ellenes indulat’ jele nél
kül, azzal merőn szeme közzé néz: akkor az oroszlán 
többnyire mindig, kisvártatva, eltakarodik. Az em
beri szemnek oroszlánokat legyőző titkos erejéről 
már sok természettudós emlékezett: de az utazók e’ 
dolgot váltig kétségbe hozták. En pedig mind azok 
után, miket itt az oroszlán-vadászoktól hallottam, 
most már tökéletesen meg vagyok győzetve, hogy 
abban csakugyan van némi valóság. Sőt egy anek- 
doton, mellyet nekem nem rég Mackintosh őrnagy 
elbeszélt, oda mutat, hogy az emberi szemnek azon

bűbájos ereje nemcsak az oroszlánokra hat, hanem 
más fenevadakra is. Indiában történt (úgymond az 
őrnagy), hogy valamelly előtte igen ismerős katona
tiszt egynap kimene sétálni a’ bokrok közé , ’s alig 
ért jól a’ sűrűbe, hirtelen egy szörnyű tigrist lata 
útjában állni. Az összetalálkozás mindkét részről vá
ratlan volt; mindketten veszteg álltának, ’s egymás
sal nagy komolyan szemközt néztek. A’ tisztnél nem 
volt semmi fegyver; de jól is tudta, hogy illy ha
talmas ellenféllel, és életre halálra szolgáló bajvi- 
vásban nála a’ kard úgyis haszontalan eszköz fogna 
lenni. Hanem hirtelen eszébe ötlött, a’ mit ő is va
lamikor hallott, hogy néha még a’ bengáli tigrist 
is vissza lehessen tartóztatni, ha neki az ember me
rőn szemébe néz. Ezt cselekvé tehát. Kevés pillanat 
múlva a’ tigris , — melly reá mármár ugrani ké
szült, — elkezde nyugtalankodni, elczammagott a’ 
tiszt elől, ’s azon mesterkedett, hogy körűié mász
kálván , hátul kerülhessen neki. De a’ tiszt minden
felé utána fordult; szemeit, mellyek elől a’ tigris 
báni látszott, folyvást reá meresztő; mellyre a’ fe
nevad majd befutott a’ sűrűbe , majd ismét más he
lyen jött-elé, ’s így űzte ármányait tovább fél órá
nál, akarván meglepni lelt zsákmányát; miglen végre 
cseleivel felhagyott, ’s a’ tisztnek séta-utját folytatni 
hagyá, ki felől elgondolhatni, hogy visszatért inkább 
mint előre, és hogy egy pillanatig sem késett a’ sá
torokhoz visszahúzódni. — Ha megvalósul , hogy az 
emberi szem illy hatással bir más állatokra, akkor 
megvalósuland , hogy az hatással bir az emberi ál
latra is, és így megszűnnék babona lenni a’ köznép 
nek azon véleménye , mellynél fogvást némelly em
bernek ártalmas szemeket tulajdonít, és némelly 
betegről azt állítja, hogy megverték, vagy a’ szem 
ártott-meg neki. Annyi kétségen túl vagyon, hogy 
felingerültség’ állapotjában az egész ember, szemé
ben van concentrálva; a’ mit tapasztalhatott mind 
az, kinek fontos pillanatokban emberekkel dolga volt.

ISTEN HOZZÁTOK ’S ŰDVÖZ LEGYETEK!
Egy szép, mosolygó tavaszi hajnal kicsalt egy

kor a’ szabad természetbe. Sokáig andalgék rajta it
tas lélekkel s éldelém a’ gyönyör-kedveket, mellyek 
itt olly jóltékonyan szemnek ’s fülnek kinálkoztak. 
Zöldelő mezőkön ’s pázsitos halmokon menők ke
resztül ; megjárám a’ napfényben úszó völgyeket ’s 
árnyékos berkeket; elhaladtam csörge patakok ‘s \ i -  
gan ömledő források mellett; — ’s midőn végre sze
meimet kémlelve körülvetném, hogy fáradt tagúim
nak rövid pihenésül kényelmes helyet keressek , né
hány lépésnyire oldalvást egy barátságos kis hajlé
kot pillanték-meg. melly nekem nyájasan kínálko
zott '» én betértem. — A’ csinos, tág udvarban
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csöndesség uralkodott; még a’ hív házi-őrnek is  ̂
meliy minden jövevényre ugat és morog, elkerülöm 
figyelmét. Most egy tágas terembe lépék. Itt asz
tal' tégén egy férfi ült,  köpönyegbe burkoltan, ar- 
c/.a komor és sötét, egész lénye magába vonult. 
Csak néhanéha szakaszták félbe fajdalomhangok a’ 
körötte uralkodó mély csöndességet ’s egy nehéz 
köny gördült a' halovány arczon alá ! Több jelenvolt 
személy osztozni látszott sötét bánatjában és sirás’ 
árjától vereslő szemeik változtatva majd ég felé, 
majd ama’ szánást-gerjesztő ember-alakra szegültek.

E’ látvány engem is csudásan hatott-meg; keb
lemet feszülni érzem ’s szívem szorongott a’ néma 
fajdalom!ól. ..Kicsoda azon sötét arczu férfi ?“ mondám 
fojtott hangon. „Oh vándor! — válaszolt egyik, ki 
legközelebb álla hozzám — ha te e’ férfit nem ismé
red , úgy nem tudod, mi a’ búsfájdalmas érzés. — 
O — folytató zokogva — az E l v á l á s . “ Ezen pil
lanatban gyorsan emelkedett székéről a1 fajdalom’ 
alakja , szívszaggatva pillantott a’ jelenlevőkre még 
egyszer, mondván: „Isten hozzátok!“ ’s elenyészett.

Mélyen \ iszhangoztak e’ szók megindult keblem
ben, halkan lépdelek az ablakhoz, hogy a’ távozót 
még egyszer utjaban lássam. Emlékezet’ bús képein 
merengve állék sokáig az ablaknál, midőn hirtelen 
a’ teremben mozgást, hallok; megfordultam , és — 
mint irjam-le álmélkodásom'! — a’ jelenést egyszerre 
mint bűbájos vesszőre, elváltoztatva látám. — Az 
ajtó mellett egy csudasze'pségü hölgy áll vala, szelí
den mosolygó arcczal; minden vonalmában a’ bol
dogság’ édes érzelme tiint elő. A’ jelenlevők mind
nyájan nyílt karokkal álltának ’s szemeikben öröm
k ö n n y e k  ragyogtak. Egy megnevezhetlen édes érzés
től mcgkapatva, visznnt felszólalók: „Kicsoda ez égi 
örömek’ árasztója?“ Itt egyik a’ jelenvoltak közül 
megszorító kezemet ’s monda: „(5 a’ V i s s z a t é 
r é s  !4Í — Es „Udvözlegyetek !“ rebeg a’ szépajak, 
melódiái hangon.

Es valahányszor én most jóltevőimtől ’s bará
timtól búcsúzom ’s a’ szív keblemben meghasadni ké
szül , mivel az E l v á l á s  azt sötét bánattal boritja, 
— azon mennyei asszony-alakra gondolok ; ’s midőn 
fájdalmasan kiáltom: „Isten hozzátok!“ egy belső 
szózat felém vigasztalólag ezt susogja: „Üdvöz- 
legyetck!“

A’ V É G S Ó  K É R D É S
Az amerikai egyesült statusokban Ollón ezre

desnek , — ki legvadabb atheista ’s istentagadónak 
tartaték 's a’ vallástalanság’ tanításit nyilván ter
jesztő leányát egy nehéz betegség ágyba sujtá.

November’ 14kén éjjel közelgett a’ szeretett édes 
magzat’ halál-órája. O az atyát szelíden ágyához 
szólító, megfogta kezét ’s imígy szála töredezett 
hangon ’s elhaló szemekkel: „Atyáin ! néhány pilla
nat múlva Isten előtt állok; most szólj: azt higyem- 
e , a’ mire te tanítói engem, vagy azt , mire anyám 
tanított?“ — Anyja igen jámbor keresztyén asszony 
volt. — Az ezredes egy pillanatig mint mennykőtől 
illetve állott, szemei haldokló gyermekén csüggtek , 
görcsös fájdalom rángödott ajakin, aláhajlott ked
ves leányához ’s szála síró hangon: „Gyermekem! 
csak azt hidd, mire jó anyád tanított.“ — Milly 
különös. megrázó utat választott az isteni Gondvise*' o
lés egy atheistának szivéhez !

A N E K D O T A  K.

Bizonyos vendégség’ alkalmával az udvarló szol
ga egyik vendégnek ünnepi dolmányára locsantá 
ügyetlenségből a’ levest; ez keservesen nézi vala 
elpiszkolt köntösét; de az inas vigasztalni akarván 
őt, ezt susogó fülébe: „soha se sajnálja tens uram 
azt a1 kevéskét, hisz van még a’ konyhában akár 
egy fazékkal.“

Bizonyos szerző elkészült drámáját letisztázás 
végett áltadá egy szép írónak ; ez midőn leírta volna 
az egészt, barátságosan mondó az írónak: a’ munka 
nem olly hő , hogy egy est’ óráit képes volna be
tölteni. A’ szerző , ki illy észrevételt nem örömest 
hallott munkája felől, boszankodva nézte körül a’ 
másolatot. „Természetesen — szála nagy tűzzel — 
hogy nem lehet elég egy estvére, ha uraságod a 
olly igen sűrűn irta.“ Greskooits Ágoticn.

D E  M  O C R  I T U  S I  S Z Ó K Ö N Y V .  9 n

Eg é s z :  olly valami, melly, ha tökéletesig’ 
értelmében vétetik — semmi. Én: gyakran egy ma
jom , mellyet az anyai nagy szeretet agyon szorít. 
F á j d a l o m :  só az élet’ étkeiben. Fé r j :  házas
társak’ egyike, mellynek, mivel nagyobb ’s erősb , 
gyakran igen sokat kell hordozni. F ü l :  kapu a’ lé
lek'házában. Yigyázóknál, ‘s könnyelműeknél gyak
ran áiljáróház’ kapuja. G y e r m e k s é g :  ifjúság’ böl
csője, mellyben gyakran idős-koruak is találkoznak.

György Júztef.

R E J T E T T S Z Ó .
Fej nélkül vágysz bírásomra ?

K ö n n y í te n i  is é l t e d e t ;
De szíved’ ne ragasszd hozzám ,

Egy né/./., mint egészemet.
Megválsz tőlem, hídd-el, egykor,

.Mint a’ barom hó-holtakor 
Nem rágja két elsőmet.

S. J. Zala l'^—bál.
A’ 41dik számbeli rejtettszó : Jé g .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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K Ö L T É S Z E T .
D J  L Á N G.

Mig neked tetszeni, ’* te csak értein égtél,
Szép Belíz! lángolt kebelem teérted,
’S érzetrd’ nyájas kegyiért csak hozzád

Vonza szerelmem.

Akkor így volt ez! de mióta szíved 
Mást kegyel, ’s lángod kialutt irántam,
Engem is megszűnt az előbbi láng vész

Érted eme'sztni.

I.’j tűz éled most kebelemben ; nj, de 
Ez harag-láng, melly köszörűm’ világit,
Mellyeket holló-hajaidba tűzök,

Rendre aszalja.
C'»útzár.

A* Z I V A T A R .

Fényét veszti napunk’ tündöklő sárga zománcza, 
Vészt-rejtő felhők gyűlnek az égre, — dörög;

Már omol a’ zápor, villámlik, — tűz rohan; — ég ott 
Egy kastély, ’s falain szikra dühödve ropog.

Oszlanak a’ gyántás felhők, — már dörgeni szűnik, — 
Fénysugár látszik , — ’s íme előbbi napunk. —

Sok viharok dúlják sajkánkat, — süllyed az ollykor;
’S ím’ egy chíroni kar partra vezérli; — kiköt.

Bállá Elek.

TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL.
1. J á t é k s z í n e k ’ h a s z n a .

Csak a/, fogná tagadni a’ czélirányos játékszi- 
V  hasznos befolyását a’ nemzeti életre, nyelvre, 

ei .<ölcsiségre , ki egyszersmind tagadni akarná, hogy 
az emberi kebelben lakik e'rzés és indulat, mellyet 
élénken ábrázolt példák különféle utón jóra, szép
re , dicsőre vezethetnek ’s ébreszthetnek; rosztól el
lenben ’s alacsonytól elvonhatnak, elrettenthetnek. 
De nincs is nemesb és lelkesb mulatság, mint a’ já
tékszín , hol több szép mesterség’ varázs ereje egye
sült hatással bájolja lelkünket, hol a’ legföllengzőbb 
poesist, legműveltebb mimikát, legkellemesb han
got, építés’, festés’, hangászat’ csudáit egy nagy 
egésszé olvadtan láthatjuk, egyszerre felfoghatjuk ’s 
magunkéivá tehetjük. A’ játékszínen egy nemzet’ 
egész műveltségi állapotja, százados iparának min
den gyümölcse, kevés óra alatt szem elébe tüntetik. 
Nincs is *olly élet-kor, nincs olly nem és állapot, 
mellyet e’ nemes mulatság nagyobb vagy kisebb 
mértékben ne érdekelne. Belép a’ fejdelem , látja 
ott föléledni nagy őseit, lát nagy ’s nagyokra lel
kesítő példákat, látja a’ világi történetek’ folyását, 
helyezheti magát hasonló körülményekbe, vizsgál

hatja önbelsejét, hallhat igazságot méltósága’ sérel
me nélkül. így a’ mindenható minister is , kitől mil
liók’ java függ. — A’ mély eszméletü philosophus 
talál ott ezerféle tárgyat elmélkedésre. A’ művész 
vizsga, gyönyörködő szemekkel tekint ott rokon- 
lelkek’ jeles sziileményire, ’s nemes vetélkedésre 
gyűl; a’ most nyíló , még viaszként hajtható ifjúság 
föltárja keblét minden magas, minden szent érzelem
nek; — az öregkor örömmel látja emlékezete’ elibe 
varázsoltatva a’ múltat; még az ártatlan kisdedek is 
édes várakozással ülnek anyjaik’ ölén a’ tarka kár
pit előtt, ’s álmadozva sejtik a’ csudás dolgokat, mel- 
lyek a’ titok-rejtő lepel mögött készülnek. Az élet’ 
bajaitól fáradt, munkás ember vigasztalást, enyhü
lést talál ott; felejti rövid időre élte’ súlyos terhét, 
tanul, mosolyog, a’ látottakról álmodik, ’s másnap 
jó kedvvel veszi gyaluját, tőjét, kaptafáját kezébe.

2 . Játékszín pol icziai  tekintetben.
Azonban e’ nemes mulatság’ temploma, melly 

czélirányosan igazgatva olly sok haszon, olly sok 
gyönyör’ forrása, nem elég vigyázat, nem elég gond’ 
következésiben, művészek’ és közönség’ kölcsönös 
elkorcsulása által annyira lesüllyedhet ’s elalacso- 
nyulhat, hogy szép czélját nemcsak elhibázza, ha
nem illy állapotban lelketlen, sőt veszélyes befolyású 
időöléssé változik. Könnyen elhiszi ezt mindaz , ki 
szemtanúja annak , milly erős és élénk behatással le
hetnek népre az eleven játékszini ábrázolatok. Ha 
tehát a’ játékszín elesik czéljától ’s kivág kitűzött 
köréből, hogy t. i. erkölcsök’ ’s Ízlés’ iskolája le
gyen ; ha például a’ bűnt kellemes alakban ’s győz
tesen, az erényt elejétől végig elnyomatva, üldöztet- 
ve, megaláztatva fösti; ha a’ nép’ erkölcsét, szemér
mét, józan elveit akármikép rongálja vagy annak 
szebb izletét alacsony nemtelen bohózatok , ’s baja/.- 
zói tréfák által korcsitja: — illy esetben a’ játékszí
nek’ káros befolyását gátolni policzia’ kötelessége. 
— A’ játékszínek’ tárgya tehát a’ törvényhozók’ 's 
a’ közfigyelem’ egész gondját érdemli; azt czélirá
nyosan kormányozni ’s a’ történhető visszaéléseknek 
ellenállni fontos policziai feladás. Nem is könnyű 
munka a’ szép művészetek’ gyakorlására megkiván- 
tató szabadságot erkölcsi, kormányérdekü, policziai. 
vallási tekintetekkel szép öszhangzásban tartani. — 
Különféle kormány különböző vélekedést nyilat
koztatott ezen tárgyban. Athene’ falai közt korlátlan 
szabadságban virágzott a’ játékszín, minek legna
gyobb bizonysági Aristophan’ zabolátlan vigjátéki:
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mert ott isteni tisztelet’ része volt a’ játékszin, ’s 
vallás’ védszárnyai alatt állott a’ játe'kszini Muza. De 
különben is a’ görögök az 6  játékszíneiknél nemcsak 
a' közmulatságot vevek tekintetbe, ők más föntebb 
irányra is szegzék e’ tárgyban figyelmöket, t. i. pol
gári alkotmányuk’ respublicai állapotában politikai 
irányzatot is adának játékszíneiknek, ’s azok által 
polgárjaik’ szivében respublikái erényt és szabadság’ 
lelkes szeretetét akartak szintúgy ébreszteni, mint 
folyvást tömjénezni és ápolni. — Aristophan’ kicsa
pongó , fulánkos vígjátéki, mellyeket mostani néze- 
tink szerint a’ színről irtózva zárnánk-ki, mellyekben 
maga a’ nép, a’ kormány, a’ törvények’ szentsége 
kíméletlen szilajsággal gunyoltatik , zálogi voltak a’ 
görög szabadságnak. Plato ellenben a’ maga képzelt 
respublicájában egészen ki akarta zárni a’ játékszint. 
A’ mai kormányok többnyire középutat tartanak e’ 
két tulság közt; szenvedik ugyan , sőt pártfogolják 
is a’ játékszíneket, de bizonyos korlátok közé szo
rítják azokat. Egyedül a’ franczia játékszin dulong és 
s z i l a j k o d i k  kötetlen kény szerint mindenben , a’ mi 
szent és nem szent. —

Első szükség tehát, hogy a’ nép előtt adatandó 
darabok vizsgáltassanak meg: valljon az erkÖlcsiség- 
gel nem ellenkeznek é t  — A’ mi a’ darabokról ho
zatandó ítéletet illeti, az igen nehéz. — Mert sok 
darab egyes részeiben , egyes beszédiben tömve van 
jó szivek’, nemes lelkek’ ömledezésivel, teli van er
kölcsi hőstettekkel, ’s mégis, ha egy mélyebb belá- 
tásu bíráló az egésznek irányzatát tekinti, kitetszik, 
hogy az erkölcsiséggel ellenkezik ; ellenben sok da
rab, mellyek egyes helyekben, jelenésekben az il- 
ledelmet fájdalmasan sértik, ha egész irányzatuk sze
rint tekintetnek , igen czélirányosak ’s dicséretesek 
lehetnek. Ha Aristophan’ vígjátéki e’ szempontból 
tekintetnének, hihetőleg más színben jelennének-meg 
a* világ előtt; ellenben pedig sok siránkozó , erköl- 
esiséget tanítni látszó, pulya, lelketlen dráma, mik
kel századunk el van árasztva, mint ártalmas befo
lyásnak , elvettetnének. — Ezen felül tekintettel 
kell lenni egy gondos policziának a’ színészek’ sze
mélyes magokviseletére ’s charakterére is. Ha egy 
világszerte kikiáltott örömpapné’ ajakiról erényt és 
szemérmet hallunk ömlengni: nevetünk ’s úgy vesszük 
ezt , mint satyrát. — Illő tehát, hogy a’ játékszini 
hősek’ ’s hősnék’ Charaktere ’s erkölcsisége szenytelen 
legyen ; így nevezhetjük csak játékszineinket erény’ 's 
erkölcsiség’ iskoláinak. Ha e’ szabályt jelen játékszi- 
neinkre illesztgetni bátorkodnánk : micsoda resultatu- 
mokra kellene akadnunk ? — A* világ* rósz nyelve szin
te egy azon jelentésűvé tette a* színész’ ’s az erkölcs

telen , kicsapongó ember nevét. Hát vándorló ma
gyar társaságink ? — Nem szólok többet, csak azt 
mondom, hogy közbecsiiltetés emelheti-fel, ’s ne
mesítheti a’ charaktert.

3. J á t é k s z í n ’ e r e d e t e .
A’ mi az emberi természeten épül, ’s az ember’ 

vele született benső szükségivei összefüggésben van: 
— előbb vagy utóbb kifejtik az emberi társaságban. 
Nagy bizonysága ennek a’ játékszín’ históriája. Az 
ember’ rendeltetése munkásság. ez az élet’ igaz el
ve , ez az élet’ élete. — De az emberek’ nagy ré
sze az élet’ körülményi által olly szűk korlátok kö
zé van szorítva , hogy saját munkaköre alig nagyobb 
mint a’ tekeőré , ki egész nap 48ig számlálgat. Nap
jaink álmas egyszinüséggel folydogálnak, ’s álló 
mocsárként poshadnak. Kivált pedig így van ez az 
éltesb koruaknál, kik az ifjúság’ tarka báj-éveit már 
áltfutották, éltök’ elevenebb részét álttánczolták. 
A’ mit tehát az élet nem ad, azt megadja a’ játék
szin. Látnak ott hatni, munkálni, művelni, ha ma
gok nem munkálhatnak. — Az ember maga magának 
legnagyobb, legsajátabb stúdiuma, — önmunkáinak 
fő tárgya; már pedig játékszínen önmagát látja ezer
féle, különböző, majd baráti majd ellenes helyzet
ben , látja ott az emberi erőket kölcsönös harczban, 
hatásban, a’ lehetőségig megfeszülni. Sőt, mit va
lódi életünk csak darabonként, csak hijányos töredé
kekben ’s igen gyéren tíintet-elő, azt a’ költő’ min
denható tolla egy szép tömött egésszé olvasztja, ’s 
így az élet’ ifjú képét, az emberi lét ’s tünemények’ 
legérdekesb kivonatát adja szemünk’ elébe. — A’ mi
mikára hasonlókép természeti hajloma van az ember
nek. Illy mulatság’ szüksége az emberek közt ter
mészetesen maga után voná a’ játékszínek’ szüksé
gét. Mert, hogy az életből merített tárgyakat annál 
élénkebben lehessen előadni: megkivántatott, hogy 
a’ költött személyt ábrázolni akaró élő személy an
nak egész valóját, charakterét, ’s ahoz mért kül
sejét is magára vegye, hogy beszédét illő testmoz
gással is kövesse ; szóval: a’ költeményes tárgyat 
életre költse, ’s a’ nézőkkel felejtesse, hogy játék
színen vannak. Még ezenkivül a’ hely is, hol a’ köl
teményes történet előadatik, hasonlítson azon hely
hez,  hol a’ dolognak valóban történnie kellett, ’s a’ 
színen erdők, szobák, házak ,-hegyek ’s a’ t. jelen- 
jenek-meg, mint a’ dolog’ természete kívánja. Azon
ban , mennyivel érdeklőbb maga a’ költemény, an
nál kevesebb figyelmet fognak nyerni az e‘féle kül
sőségek , mellyek nem a’ dolog’ milétére tartoznak, 
hanem csak arravalók, hogy a’ csalatást (illusio) 
elősegítsék, 's az elragadott képzeletet annál kelleme-
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sebben ringassák. Innét kiviláglik, hogy minden nem
zet, melly műveltségben ’s lelki életben szembetű
nőbb előlépteket tőn, előbb utóbb érzeni kezdé a’ 
játékszínek’ szükségét. T. L.

(Folytatása következik.)

T Ö R E D É K E K  AZ E M B E R R Ő L .
( L e v e l e k b e n . )

3. „Ne bolondozzál öcsém! ’s ismerd-meg, hogy 
ember az ember, nem pedig planéta.44 Ezek Sógor 
uram múlt levelének utolsó szavai. Jól van tehát, 
minthogy Sógor uram mondja, csak elhiszem, hogy 
ember az ember. Azonban megengedjen Sógor uram, 
hogy levelében feladott kérdésére: „mi az ember44 

kívánsága szerint meg nem felelhetek; mert én sze
gény ember vagyok: ember közt pedig és szegény 
ember közt igen nagy a’ különbség. Az ember — mi
ként a’ philosophusok tanítják — szabad teremtés: 
a’ szegény embert a’ szükségek, kívánságok és szen
vedelmek’ tábora mindig kötve tartja; körülmények 
támadnak , mellyek őt kényszerítik így ’s nem amúgy 
cselekedni. — Tőlem tehát ne kérdezze Sógor uram: 
„mi az ember44; — mert én nem voltam Columbus’ 
hajójában, midőn az uj világra kilépett, hogy ott in 
loco az embert megvizsgálhattam volna; — most 
pedig oda is híjába mennék , mert az ember ott is 
elveszté eredetiségét. Mindazáltal ha azt kérdi Sógor 
uram: „mi a’ szegény ember44 erre már könnyebben 
fogok megfelelhetni. Ha a’ szegény ember kalmárnak 
vagy kapásnak született: transit, még ekkor boldog 
lehet e’ mondás szerint: b e a t i  s i m p l i c e s ;  de 
ha olly átkozott sors terheli, hogy üres zsebbel is 
szégyenei kézimunkákat űzni, már ekkor „keserves 
a’ szegény ember’ sorsa.44 Azt nem is említem, hogy 
élni maga kárán tanul, mert azon időt, mellyben 
más’ kárán tanulhatott volna, Latium’ ’s Róma’ ha
tárin tölté-el. Életének leírásába mélyebben nem 
akarok bocsátkozni; csak némelly töredék jelenése
ket fogok az ember’ életéből Sógor uram elibe állí
tani, ’s észrevételeim’ felőle csak r h a p s o d i c e  köz
löm, mert más emberekkel azon közös tulajdonságom 
van, hogy rend és systema után járni igen rest va
gyok ; hahaha ! majd illy bohóságokkal vesztegetem 
én időmet! — Lássa édes Sógor uram! ha zoologus 
(állattudós) volnék , tudósán demonstrálnám, miben 
’s mikép különbözik ember a’ szamártól, majomtól 
*s a’ t. de zoologus nem vagyok; azonban tapaszta
lásból ellenkezőt könnyen demonstrálhatnék. Sógor 
uram’ őseinek egyike fényes tiszti fokon állt, kö
vetkezőleg írni, olvasni, számolni ’s énekelni tudott; 
de megengedjen drága Sógor uram, én kedves fiján 
mégis különös tulajdonságokat fedezék-föl, mellyek

által az inkább szamárra látszik ü t n i ,  mint nagy 
status-emberre; p. o. Peti önkényt nem tesz semmi jót, 
valamint füles vágytársa; ’s ha a’ szükség valaminek 
végezésére ostorozva kényszeríti, restül ’s lustán te
szi azt, miként vágytársa; füleit csak akkor moz
gatja midőn égi háború következik, ’s akkor is 
csak azon van, hogy azt elfordítsa nyakárul; legki
sebb tekintettel sem lévén arra, hogy levegő’ tisz
taságára égi háború is szükséges. Koránsem állítom 
azonban, hogy Petiben némelly különös tulajdonok 
ne volnának, mellyek nem minden „utón útfélen te
nyésző szamarakban44 vannak m eg; például: ő kapa
dohányával úgy teli füstöli szobáját, hogy abban 
más becsületes szamár, tán mégis túladna; holott ő 
csak itt ül legnagyobb kényelemmel: ő mindennap 
megiszik 4 , 5 itcze bort , ’s legalább egyszer egy 
hétben torkig tömi magát. — Lássa jó Sógor uram, 
illyekre nem mindenki képes ám. — — De ugyan 
mi szégyen az, szamárra üt n i ?  mi szégyen , sza
márnak lenni ? hisz a’ szamarak mind régi, mind mos
tani világban igen nagy becsben voltak; — s azt 
gondolja Sógor uram! a’ szamaraknak nincs minden 
hazában iskolájok? van bizony; ’s mai világban akár- 
melly szamár még a’ legtudósbval is úgy eldisputál, 
mint annak a’ rendje, ’s végre is nem a’ szamár ha
nem a’ tudós szégyenli-el magát. El nem mulaszthatom, 
hogy egy monologot, mellyet minap egy szamár de- 
clamált, ide ne rekesszek; így okoskodék ő : „oh , 
én ügyefogyott szamár teremtés ! nekem nem lehet 
zabálni, részegeskedni, dőzsölni! ki gyógyít-meg, 
ha beteg leszek? annyira igyekszik viseletemet az 
okos és oktalan állatok közül mindenki követni, hogy 
végre magamat ki sem ismérhetem közülök. Végre
nevem alatt fog díszleni az egész állatország.4 4-------
Mondja most Sógor uram, hogy a’ szamár nem tud 
okoskodni? — Többet a’ monológból nem hallottam 
ugyan, de k ö z h í r b ő l  értésemre esett, hogy di
cső monologistám több társával együtt i n c o g n i t o  
utazni ment, ’s vándorlása’ czéljaűl Londont, Pa
rist ’s más európai fővárosokat vévé, hová mar ne
mének több individuuma utazott. — Jó utat a’ ván
doroknak ! — Haxucha.

MUTATVÁNYOK EGY ANGOL TORY’ SZÓKÖNYVÉBÖL.
L i b e r a l i s m u s :  — Demokratái zsarnokkény ; 

megvetése minden régibb intézvénynek, bármi jók 
is azok; halálos gyülölség ezek’ oltalmazóji ellen, 
bárinilly tiszteletre méltók ‘s jó gondolkozásuak le
gyenek is ; nyugtalan ösztön, minden javaslóit újítást 
támogatni ’s tekintelbe hozni; nem különben szenve-r 
délyes és vadmakacs kirohanás az újítást ellenzőkre.



172

L i b e r á l o k :  — Republicanus újítók; baráti 
és pártolóji mind azoknak, kik a’ püspököket képek
ben megégetik ; kik a’ vakbuzgóságot ’s visszaéléseket 
irtani ’s a’ religiót előmozditni gondolják, ha a’ 
papságot becsmérlik ’s tizedet nem fizetnek; kik 1o- 
vábbá az elöljárók’ folyvásti megsértése által adják 
az engedelmesség’ gyönyörű példájit ’s egy jó kor
mányt, felsőség ellen intézett czimborás oppositióval 
támogatnak.

R e f o r m á t o r o k :  — Palástolt támadók ’s re- 
volutzióra törekvők. Republicanusok elvből, de va
lósággal népzsarnokok; saját házukban despoták ’s 
házukon kiviil anarchisták.

S z a b a d s á g :  — Jog, azt tehetni , a’ mi ne
künk tetszik; ’s másokat gátolni, hogy azt tegyék, 
a’ mit akarnak.

E g y e n l ő s é g :  — Az embernek önszemélyét 
a’ világi tekintet ’s méltóság’ fensőbb fokára rugtat- 
ni, ’s porba sújtani mindazokat, kik föntebb állanak.

R a d i c a l o k :  — Egy tudatlan tömeg, melly 
a’ változásnak homályos kívántából minden fen-álló 
intézetet felforgatni akar, a’ nélkül, hogy talento- 
m a, tudománya és hivatása volna, azok’ helyébe 
jobbakat állítni; emberek, kik Phaedrus’kutyájaként 
a’ húst elejtik ’s árnyéka után kapkodnak.

Az u j p h i l o s o p h u s o k :  — Szabadon gon
dolkozók , féltudósak, kik azon ürügy alatt, hogy 
helyzetünket javítják ’s isméretink’ mezejét széles- 
bítik, minden régi fogalmunkat a’ religiórul ’s er
kölcsről kitörleszteni szándékoznak; pártolóji és szó- 
vivőji egy elérhetlen optimismusnak; ámitó, hazug 
tanítók , kik isméretink ’s intézvényinket olly tö
kély-pontra vinni Ígérik, melly soha el nem érhető; 
hacsak az emberek egyenest ellenmásaivá nem lesz
nek ezen agyafúrt, felületes tanítóknak, kik csupán 
önhasznukat keresik, midőn a’ közjót előmozdítani 
állítják.

S z a b a d s á g - s z e r e t e t :  — Vonzódás az en
gedetlenséghez; divatos szójárás a’ demagógok’ szá
jában , hogy a’ népet a’ törvény ’s rendszeres kor
mány ellen lázítsák.

E l ő l é p  é s e k  a’ m ű v e l t s é g b e n :  — Felü
letes isméretek’ terjesztése, dagályos elbizottság az 
egyoldalú ’s félszeg tudásban, ’s kevély megvetése 
a’ valódibb tanulmányoknak ’s mélyebb tudományos
ságnak.

P o l i t i k a i  e g y e s ü l e t e k :  — Szövetséges 
dictatorok, veszélyes egyesülései a’ theoretikus spe- 
culatorok és velőtlen újítóknak, kik mindent felfor
gatni ’s lerombolni buzognak, mit az évszázadok’

bölcsesége alkotott, ’s ezek’ helyébe valami jobbat 
ígérnek; — emberek, kik meggyőző okok helyett 
erőszakkal élnek, ’s kik — mint valódi pórhad-refor- 
matorokhoz illik — a’ hijányos észt fenyegetésekkel 
pótolják.

H a z a s z e r e t e t :  — Onszeretet; zajgó kiál
tozás a’ közjónak előmozdításáért, melly által az ön
haszonvágy’ lángszomja födöztetik ; folyvásti törek
vés a’ néplázongást táplálni, ’s önszemélyét feljebb 
rugtatni; hő kívánság, a’ politikai forrongásoknál 
felül úszni, mint minden más forrásnál a’ haszonve- 
hetlen tajték úszik.

B U D A I  C S E P P E K .
Sokrul vádolják sokan a’ nő-nemet, és pedig 

sokszor igazságtalanul. Leginkább azzal szoktak elő- 
állani a’ szépnem’ ellenségei: hogy az m i n d e n t  
utánozni szeret; ezen állítást én kereken tagadom: 
mert nem régiben egy fiatal nő , férje’ halálán bán
kódván , fajdaluktól elnyomatva, meghalt. — ’S 
valljon h á n y  nő utánzá ezt?? —

Külföldi hírlapok szerint, nem sokára egy asz- 
szony — születéshelye Marokko — fog Budapesten 
megjelenni, ’s ritka optikai mutatványokat adni; 
ezenkívül csudálkozva említik a’ referensek, hogy 
ezen müvészné, noha nyelv nélkül született, még is 
tisztán beszél ’s énekel. Ezt én épen nem csudálom, 
vélekedésem szerint nagyobb csuda volna az, ha egy 
asszony — nyelve lévén — hallgatni tudna.

A’ rágalmazó hazug embereken leghathatósban 
állhatunk bosszút, ha róluk igazat mondunk.

S u g y  Ig n á ct.

A R A B  K Ö Z M O N D Á S O K .
Sokat csevegő szomszédodnak súgd fülébe, hogy 

a’ nyelv nem ritkán nyakat szeg. — Ha barátod 
mé z :  azért egészen meg ne edd. — Ha egysze- 
müek’ országába utazol, légy te is egyszemű. — Ha 
valami elfáraszt farkánál, fogj hozzá fejénél. — A’ 
szájadon kiejtett szó rajtad fog uralkodni, a’ ki nein 
mondottan pedig te fogsz. — Igaz barát’ keresésén 
ne izzadj soha; ezt a’ végzés jegyzi-ki. — Ha a’ 
ritkaságot olly nagyra becsülöd, az erény előtt alázd- 
meg magad’. —- Ha már kalapács lettél: üss vité
zül ; ha pedig üllő : tűrj békével. — Az idő tanítja 
azt , kinek mestere nem volt. — Ki hagymaföldön 
utazik, hagymaszagú lesz. — Ki éhen fekszik-le, 
adósság nélkül ébred.

R E J T E T T S Z Ó
E ls e j e  p á r t o t  ü t ö t t ; d e  u tób b  é l t é v e l  a d ó z o t t .

l . á b a  h e g y e s ;  ’s  az  e g é s z  t ö b b n y ir e  g y á v a  m ű v é s z .
Bércthuvi Tivador.

A’ 421ik számbeli rejtettszó: F ü s t .

Szerkeszti H e l m e c z y. — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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A’ V E S Z T E T T  I D E Á I. H O Z.
- Messzi tőled elszakadva ,

Künn a’ baj’ hab-árja nyom;
Lankad szívem hervadozva —

Benn emésztvén fájdalom.
Nincs, ki lángzó érzemányein’

Mint rokon, viszonzaná,
Nincs, ki vonzó bájkeg3'ével 

Árva keblem' áldaná.

Míg pihenve karjaid közt —
Kéj malasztid’ ízlelem ,

Míg körödnek édenében
Földi mennyemet lelém :

Hah, mi boldog én! — reményem 
Milly mosolygva fejlede

Minden óra kéjt ’s szerelmet 
Nyújtva, — vígan tűne-le.

Túl e’ földi láthatáron
Lengtek isten-álmaim.

Ah, be boldog én! Szerelmed 
Teljesítő vágyaim’.

Ah ! de földi éltem’ üdvét 
Durva kényü végezés

Szétrombolta — ’s a’ letűnt azéj>
Edent váltja könnyezés.

Bú-üzönhe elmerülten
Visszaesdem a’ tavaszt,

’S bár havaz künn , édes emlék 
Visszahínizi nékem a zt;

’S búm’ ködéből felderülnek 
Néha néha érzetim;

’S mult örömek* háj-ölébe 
Szendét ülnek képzetiitl.

Ah 1 de szívem1 bánatára
Nem mosolyg-le szép remény !

Szív-epedve, búslakodva 
Élni kínos érzemény.

Ah ! ohajtni ’s nem találni:
Eltünelgő fájdalom ;

Ámde lelni ’s elszakadni
Ebből kél a’ sírhalom !

Tanúrky Viktor X. Kárif&fc.

J A V A S L A T  
e g y ,  részvényeken alapult borkereskedő társaság iránt, 

melly az e’ végre Mádon egybegyiilt küldöttség* elibe 
terjesztetett, S z í r  may  J á n o s  által, e* folyó május* 

lsőjén.

Tagja leven, a’ nm. m. Helytartó tanács’ pa
rancsolatjára , as. Zemple'ny vármegye által, Yécsey 
Pál báró ur’ előlülése alatt, azon czélra rendelt kül
döttségnek, m e l l y  a’ m o s t a n i ,  f e l s ő  ma
g y a r o r s z á g i  b o r k e r e s k e d é s ’ a k a d á l y  i t

k é in 1 e n é - k i ’s ezek’ elhárítása által a’ már csök
kenő borkereskedést virágzásba hozná , bátorkodom 
véleményemet a’ részvényeken alapult borkereske
dési társaság iránt, inellynek felállításában alázatos 
tudósításunk’ végén közönségesen megegyeztem , 
annálinkább újra előterjeszteni, mivel a’ ns. megye, 
azon köz elvre támaszkodván , melly a’ kereskedés
ben gátolatlan szabadságot enged, eszközlők’ (tőzsé- 
rek) elrendelése ’s az általunk meg nem engedett, 
hegyaljai boroknak idegenekkel való egyvelítése iránt 
telt véleinényinket, alapjában meggyöngítette.

E’ környülállásban , a’ hegyaljai bortermesztők’ 
egyesületét, 400 részvény, öt öt hordó, csinált, 
tulajdon termesztésű bor által , még fontosabbnak 
találom, hogy ez által a’ külföldi vevőt, kinek mind
eddig egész Hegyalját, sőt a’ szomszéd megyéket is 
bé kelle járnia, ’s tulajdon veszedelmére , a’ borter- 
inesztők által, kik Hegyalján kivül termett boraikat 
hegyaljai aszúval jobbítják , a’ kiforrás’ első idejé
ben elámíttatott, vagy pedig hivatlan tőzsérek által 
megcsalatott, — a’ borkereskedési egyesület’ alapí
tása által, olly középpontra lehetne utasítani, hol 
igazi, tiszta , minden minemüségü hegyaljai borokat 
kaphatna. — De mivel minden kezdet, tőkefogyat
kozás miatt, sok akadálynak van alávetve , sőt azon 
gyanakodás miatt is, inellynél fogva még járatlanok
nak tartatunk a’ borbánás-tudományban (pínezézet- 
ben), ’s ezeknek palaczkokba v. nagyobb edényekbe 
lehuzatásában , hozzá járulván még a’ súlyos ellen
őrség (controlle) is , melly alá, hiba esetén minden 
kárpótlás’ reménye nélkül van olly számos birto
kosnak vagyona vetve: igen kételkedem , hogy míg 
e’ felől megnyugtató útmutatást nem kapunk , ezen 
társaságnak olly széles terjedelmű hatáskör adatnék , 
melly belátás és tapasztalt tulajdonság’ hijanyában 
mindent bátorságba helyezne. —

Meg vagyok azonban győződve, hogy ha az 
egyesület’ felállításánál, inkább személyes tulajdon
ság , mint az egybetett tőke’ mennyisége fog vezér- 
pontul tekintetni, minden bortennesztő, ki azon mér
tékben becsüli termése’ minemüségét, a’ mint eddig, 
részint a’ borfelvigyázók’ csalárdsága iránt viseltető 
gyanakodás miatt borait a’ vásárhely’ színéről cltá- 
voztatván, részint remény és szükség által ös/.tönöz- 
tetve, magát a’ tőzsérek’ kapzsi (mindent mohón ra
gadó) kezeikbe vetvén, borait a’ Hegyalján hagyó; 
ezentúl hogy egy részről másoktól el ne váljék, más 
részről pedig, hogy borait meghamisítástól mentse-
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meg,  borainak egy részét,, termesztési áron próbául 
szívesen általengedi az érdemes egyesületnek, hogy 
legalább, tett egybehasonl/tások által, termésének 
nagyobb hírt szerezzen. — Ezen czél-elérésre az 
egykor felallandó borkereskedési társaságot egyedül 
a’ hegyaljai termések’ hordószámra leendő eladására 
terjesztem , ’s azt óhajtanám, hogy Pesten mint ha
zánk’ középpontján , minden minemüségíí borainkra 
terjedő borkereskedő társaság létesülne, mellyel a’ 
miénk összeköttetésbe jöhetne.

Ezt előre bocsátván, legyen szabad, ezen egye
sület ’ szerkezetének alap-rajzát ide mellékeznem; 
mindazáltal körülményesb taglalatját egy , sors ál
tal választandó, elölülőre ’s ehez segédül adandó kül
döttségre bíznom, mellynek munkálata elfogadás és 
követés végett az egyesületi tagok’ elibe terjesztet
nék azután. E’ munkálat előterjesztése előtt azonban 
e’ következő elveket ajánlom a’ t. küldöttségnek 
mélyebb megbirálat és fontolat végett: 1 .) Az egye
sület’ helyszínéül Má d o t  ajánlanám, hol nem csak 
több nyereség-vadász gyül-össze. mint másutt, ha
nem szüretkor is számos csoportozások történnek; 
hol nov. lső napjáig, ha t. i. addig mind a’ 400 rész
vény egybegyül, egy vagy két pinczéről kellene 
gondoskodni, hogy a’ bort mingyárt szüret után ál
tal lehessen venni. — 2 .) Minden részvényes, nevé
nek kiégetett bélyege ’s tulajdon pecsétje alatt, jó 
vas abroncsu hordókban, küldené-be részét; a’ ter
més’ árát igaz lelkiien nyilatkoztatná ki , ’s a’ pin- 
czeügyelő tisztségtől, a’ hordók’ mennyiségéről szóló 
nyugtatványt venne , mellyben a’ pénz-mennyiség is 
feljegyeztetnék. — 3.) A1 bor-általadáskor szük
ség lenne, hogy minden részvényes, az előre kidol
gozott költséglajstrom szerint, a’ bor-gondviselésre 
kivántató költséget is befizetné, hogy ez által a’ 
borok’ rendbentartására szükségesek meglennének.—
4.) Hogy minden részvényes, borainak igaz gondvi
seléséről meggyőződve legyen , kiki , a’ toltögeté- 
sig, tulajdon pöcsétje alatt adhatja-álfal a’ köz fel- 
vigyázásnak borait; a’ töltogetéskor is, mellyhez 
egy különös küldöttség választatnék, a’ kóstolás és 
borok’ elintézése végett, minden birtokos próbául a’ 
hordó’ szájába, tulajdon pecsétje alatt függeszthet 
egy kis üveget, melly által bora’ minemiiségéről 
mindenkor meggyőződhetik. — 5.) Az első eszten
dőben az aszuborok semmi esetre sem adatnának-el, 
*s így a’ tulajdonos’ pecsétje sértetlen maradna; a’ 
©sekélyebb osztályúak pedig, 2 , 3 , 4  puftonosak, 
mellvek arány szerint a’ részvény-számadásba jöhet
nének , az előbbi rendszabás szerint május isőjén, 
ögy gyűlésben, hol legalább 1 2  tagnak kellene jelen 
lenni, mcgbecsültctvén azok eladókká tétetne'nek. —

6 .) Hogy a’ köz-tőke esztendőnként szaporodjék, ’* 
illy módon a’ társaság bor- és aszuvétel, ’s az ela
dott borok’ kiváltása által csinált borok’ szaporításá
hoz is foghatna ’s igy hatásköre tetemesbülne , egy 
részvényes sem vehetné-ki a’ társaságból részét ti 
esztendő’ lefolyása előtt : ellenben , hogy a’ társa
ságra bízott tőkéje egész haszon nélkül ne marad
jon, azon esetre, ha boraiból valami eladatnék, az 
eladás’ napjától kezdve, azon részen kívül, melly 
neki kilépténél jutna, egész 6  esztendő alatt, az lső 
évben 3; 2ban 4; 3ban 5; 4ben 7; 5ben 8 ; 6 ban9 
kamatot kapna beadott tőkéje’ százától. — 7 .) De 
hogy ezen munka’ eszközlése jobban egyesíttessék , 
azt kellene meghatározni, hogy azon részvényesek
nek , kik nevezetes mennyiségű tőke által nyújtot
ták segedelmoket, — a’ mi szótöbbség által határoz- 
tatnék-meg — helyök és szavok lenne a’ közhasznú 
szándék’ végrehajtásában; a’ többieknek pedig, kik 
tőkéjüket hat esztendőre bízták a’ fennevezett egye
sületre, csak tanácsadó szavok legyen.

M Á J U S  1 s ti j e P A Jj Á N K Á N.
Hivatalom minden évben szabad kényemre en

gedvén néhány hetet, leghasznosbnak véltem, azo
kat utazásban tölteni; nem a’ külföldön ugyan, __
mit jövedelmem’ középszerűsége is némileg . de leg
inkább elveim tiltanak — hanem szeretett honom’ 
külön résziben , hogy magamnak róla bővebb ösmé- 
reteket szerezhessek , mintsem az iskolákban szerez
ni képes valék ; mert vélekedésem szerint külföldön 
valódi sikerrel nem utazhatik az, ki hazáját tökélete
sen nem ösmeri ; pedig vajmi sok kívántatik arra !. 
’S valljuk meg őszintén — vajmi keveset tudunk 
még hazánkról, ennek külön részeiben uralkodó kü
lönféle szokásokról, mulatságokról, különösségekről 
’s ünneplésekről ! — (Jeographiai könyveink vannak, 
az igaz, — kielégítők é vagy nem? azt meghatá
rozni ’s feszegetni nem czéloin; — de honfitársink 
sajátságiról ’s életmódjukról , sötétségben élünk ha
zánk közepeit i s , holott más szomszéd, sőt távo
labb nemzetekéit ösmerjük. — Mi ennek oka ? min
den sajátiság’ bélyege nélkül volna e a’ magynr nem
zet? nem hihetem. Egy nemzetet, melly annyi sze
rencsén és szerencsétlenségen ment keresztül, mint 
ez, minden kitüntető vonás nélkül gondolni, lehetet
len. Egyedül az a’ hiba, — csekély belátásom sze
rint, — hogy senki, vagy csak igen kevesen gondol
kodnak nálunk Hlyekről, ’s azokat— mint véleményük 
szerint csekélyeket — említésre, vagy vizsgálatra 
méltóknak sem tartják: pedig sokszor egy paraszt 
lakomán előforduló szertartások több világot árnszt- 
nak egyes történeti jelenésekre, mint két,  báróra^ 
száraz értekezéssel töltött foliant. Minden müveit
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nemzet áltlátta, a’ népszokások’ szorgos följegyzé- 
sinek megbecsiilhetlen hasznát a’ haza’ re'szletes tör
ténetire nézve; miért maradnánk tehát egyedül mi 
hátra, holott történetink’ felvilágosítására, valóban 
nem csekély szükségünk van ? — A’ hazának szol
gálni szent kötelesség, ’s a’ buzgó hazafi előtt ennek 
teljesítése , már magában is elég jutalom. Azért el- 
tökélém magamban, évenkénti rövid kirándulásim- 
ban, csekély tehetségem szerint, élénken tudako
zódni , a’ nép közt uralkodott ’s uralkodó szokások
ról, ’s azokat idő ’s alkalom szerint, nyilványra 
hozni. Hogy vállalatom hasznos , arról meg vagyok 
győződve; de meg arról is , hogy annak sikeres ki
vitelére , mint hivatalhoz kötött egyes ember, elég
telen vagyok. Reményiem azonban, hogy többen fog
ják példámat követni, és a’ tudtokra esett eféle nyil- 
ványos népszokásokat az olvasó közönséggel közleni, 

E’ folyó évben Rács vármegyét választóm nyo- 
mozásim’ czéljaul, ’s több érdekes népszokásról tu- 
dósítattain. Többek közül ez alkalommal csak egy
ről fogok említést tenni, t. i. május elsőjéről Palán
kén , mellynek szemtanúja voltam.

Április’ utolsó napján érkezem Palánkéra, hol 
megállapodni eleinte szándékom se volt; de fölséges 
fekvése annyira elbájolt, hogy utazási tervemet meg
változtatván , — a’ korcsmába hajtaték. Ezt épülő
félben lelém, ’s már szállás-keresésről gondolkoz
tam, midőn az ottani igazgató tiszt (Palánka a’ fens. 

*kincstáré), ki épen a’ folyamatban levő építést vizs
gáló, nyájasan közelítvén hozzám, csakhamar ismé- 
retségre lépett velem , ’s megtudván utazásom’ czél- 
já t , ősi magyar szívességgel ’s vendégszeretettel , 
ajánla szállást tulajdon lakásán; kocsimat, mielőtt 
ellenvetést tehetnék, oda parancsolta, ’s karöltve 
mentünk, a’ Duna’ partján kerülve, ugyanoda. Út
közben szives örömmel monda, hogy soha jobbkor 
nem érkezhettem volna, mert épen holnap, azaz: 
május’ első napján , szemtanúja lehetek egy népün
nepnek , melly csak a’ hónap’ negyedikén, azaz, 
vasárnap veendi végét, ,,’s így — végzé beszédét—- 
jövő hétfőnél előbb ki nem szabadul On házamból.“ — 

H azánkban sok szép tájék van , és valóban Pa
lánka sem utolsó ezek közt. Szép , lombos erdőkkel 
hintett síkságon fekszik az, utczái tiszták, tágasok, 
’s a’ csinos alakú házak előtt gyönyörű eperfa-sorok 
nyúlnak végig; mellette pedig a‘ Duna’ szőke hullá
mai hömpölygenek , partjait pusztítva. Ha valahol 
szükséges ezen folyamot regül ázni, úgy bizonyosan 
itt , hol szélessége rendkívüli; a’ legközelebb lefolyt 
negyven évben , legalább húsz ölnyi szélességű föl
det sodrott-el házakkal ’s templommal együtt; és fél
hetni méltán, hogy fél század alatt az egész szép

mezőváros áldozatjává lesz féketlen dühének. Épen 
általellenben állnak büszkén a’ hajdan erős, és még 
most is nem nagy erővel njra megerősíthető Illők' 
falai, egy tágas szerzetes kolostorral, Odescalchi 
herczeg’ roppant palotájával és számos szerb lakossal. 
Onnan nem messzi, egy magas bérczen, Scharen- 
grádnak omladéki emlékeztetik a’ halandót, hogy 
minden múlandó. —

Palánkén két szép templom van, egy az óhi- 
tűek’, másik a’ római vallást követők’ számára, ’s 
azon felül egy synagogája az igen számos zsidóság
nak. Az egész város, három részre oszlik, t. i. 0 - , 
Német- és Ujpalánkára. Opalánkát, melly legnagyobb 
rész , nagy számú óhitű henye ráczság lakja , ezek 
voltak Palánka’ első lakosi, ’s határtalan gyülölség- 
gel viseltetnek , az újabb időkben oda költözött né
met- ’s ujpalánkai szorgalmas német lakosok iránt. 
Legcsinosb a’ Német- (teuto) palánkai rész, hol a‘ 
kincstári tisztek laknak, ’s a’ héti és országos vásá
rok tartatnak ; ott vagyon a’ selyrem-gyár is. Ebben 
nyáron által közel száz szerb leány dolgozik , han
goztatva az épületet csinos nemzeti dalaiktól; a’ 
felügyelő tiszt pedig valódi basa-tekintettel sétálgat 
fel ’s alá köztük; ’s a’ fiatalság — talán néhány 
öregebb ur is? — nem  ritkán látogatja a’ hatalmas 
és koránsem féltékeny basát, díszes háremében. —

Elérvén lakásához, az igazgató ur’ derék családja 
legnagyobb szívességgel látott; szelíd nője azonnal 
rendeléseket tőn elfogadásomra , gyermekei pedig — 
egy tiz évii szép kék szemű szőke leányka, ’s ennek 
pajkos, árpádvérii öccse — bizodalmasan fogák-meg 
kezeimet, kérdezősködtek Pestről 's mutogaták já- 
tékikat, az első bábjait, az utóbbi pedig derék lo
vát,  mellyet nem győzött eléggé dicsérni, kiváltkép 
azon jó tulajdonságot magasztala benne , hogy soha 
sem eszik ’s még is olly serény. Boldog gyermek
kor! — A’ legkellemesb estvét nyugtalan éjszaka 
követte. Hozzá vagyok ugyan a’ városi zajhoz szok
va , de nem — a’ kürtszóhoz; ablakom alatt t. i. a’ 
szorgalmas éjjeli-őr, minden óranegyedet hangos 
kürtöléssel jelentett, mi nyugalmamat nem kevéssé 
háboritá eleinte ; azonban fáradság ’s ifjúságom nem 
sokára diadalmaskodtak a* botránkoztató kürtölésen 
— ’s elaluttam, és pedig késő reggelig; épen ál
modéin: hogy Budapestet állóhíd köté-össze. és hogy 
Ar g ó  gőzhajón röpülék Konstantinápoly’ kikötőjé
be, az álgyuk dörgének; — nem bizony, csak a’ 
kis Károly zörombölt ajtómon ’s kiáltott: bácsi, 
kelj-fel már, nézd csak mi van itt kinn.“ — Örülve 
szép, kétségkívül valósulandó álmaimon, — mert 
azt haliam , ha valamelly háznál először alszunk . az 
akkor álmodott dolgok beteljesülnek, — ’s hosszan-
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kodva, hogy a’ napnak fölkelesét látni elmulasztot
tam , kiugróm ágyamból ’s néhány perez múlva fel
öltözötten lépék-ki — kis barátomtól vezettetve — 
a’ ház’ elibe, hol azonnal szemembe tűnt, egy leg
alább kilencz ölnyi, magas fenyüszál, melly az ablak 
előtt le volt ásva. Tetején különféle szalag ’s virág 
közt, függött egy palaczk bor. Kis vezetőm már nyi
tó száját a’ dolog’ összefüggését elbeszélendő, midőn 
anyja , ki azalatt hozzánk lépett, kezét szájára tet
te , ’s nyilván kimondó: hogy vasárnapig, midőn az 
egész dolog ki fog fejlődni, semmit sem szabad tudnom. 
Látván módnélküli szives elfogadtatásomat, öröm
mel engedek, ’s kiváncsilag vártam a’ vasárnapot.

A’ még hátralevő három napot, részint helyben, 
részint Illokon töltém-el. Bejártam a’ kolostor’ han
gos kereszt-folyosóit ’s török sírjait; meglátogatóm 
szent Kapisztrán’ laktermét, ’s hallgatóm a’ róla fön- 
niaradt mondákat, megmutaták a’ jámbor szerzete
sek azon kutat is, mellyben ezen sz. férfi, a’ tiizbe- 
szédíi Kapisztrán , ’s felejthetlen Hunyady Jánosunk’ 
barátja, több napig rejtezett a’ pogányság’ dühe elő l; 
’s végre egy darabka , durva szőrszövetet ajándéko- 
zának emlékül , azon megjegyzéssel: hogy az Ka
pisztrán’ öltözetéből maradvány. Sok öltözete lehetett 
a’ jámbor szerzetesnek, gondolám magamban, midőn 
hallottam, hogy minden utas szokott illy ajándékban 
részesülni. — Szombaton estve , fölhevülve ’s derül
ten , a’ szeretni tűzborok ’s hires carlovitzi ürmös
tül , — mellynek Pesten a’ nagy pipánál, csak nyo
morult surrogatuinát isszuk — énekszóval evezénk 
a' csendes Duna’ sima hátán által a’ nyájas Palánká- 
ra , ’s vigan mulatónk éjfélig. Vasárnap templomba 
mentünk — ’s a’ leánykákat lorgnettiroztuk ; „tűk“ 
mondom , mert nem csak mi nagy városiak , hanem 
a’ palánkai petit-maitre-k is tudnak ám a'hoz. —

Épen a’ negyedik visontai palaczknak néztünk 
fenekére — intra parenthesim legyen mondva , hogy 
kevés pinezét tudok , melly a’ tisztelt igazgatóéval 
mérkőzhetnék — midőn az ablak alatt megrendült a’ 
musika, ‘s „éljen a’ budapesti vendég“ hangzott ma
gyarul a’ német lakosság’ ajkiról. Meglepetve léptem 
az ablakhoz, — szívesen köszönvén a’ nyájasan mo
solygó házi asszonynak, ezen gyöngéd megkülönböz
tetést, mert ő adó ajkaikra ezen szavakat, — ’s 
láttam, hogy az egész német lakosság, csinos va
sárnapi köntösben lepé-el a’ tág utczát; a* fiatalság 
vígan tánc/.olá körül az óriási májusfát, ’s midőn ez 
elfáradott, és Pharao’ barna nemzetsége vonóját ’s 
gégéjét kéné ‘s nedvesítő, akkor a’ potrohos duda 
szólalt-meg. ’s a’ már említett harem’ szultanáji

kezdek körtánezukat. Ez tartott egész alkonyaiig; 
ekkor a’ táncz megszűnt , ’s előlépett négy német 
legény, kurta, fekete bársony mellényben, hátat 
verő lesimított hajjal, szűk vászonnadrágban ’s me
zítláb , követé ezeket egy más fiatal ember, egy csi
nos menyecskét — nőjét — vezetvén kezénél, ’s ka
lapjáról egy háromszinű szalagbokrot, a’ beletűzött 
virággal együtt, levevén, azt egy asztalra tette ’s 
félreállott; ez volt a’ tavalyi király. Most a’ már 
említett négy legény sorsot húzott, ’s a’ szerint rend
be állának; az első közülök tüstént kezde a’ sima 
fára mászni; de alig jutott három ölnyi magasra, 
már kénytelen volt visszafordulni, ’s lesütött szem
mel veszett-el a’ sokaság közt; a’ második hason
lóul járt; de a’ harmadik szerencsésen fölért az üveg 
borhoz, ügyesen eloldó azt, és a’ jelenvolt tiszt 
urak’ egészségire köszöntvén, kiitta ’s földhöz csap
ta. Pakkor a' musika megzendült, ’s ezer torok kiál
totta: „éljen a’ májusi király !“, melly kiáltások alatt 
a’ napnak hőse szerencsésen lejött, az elődjétől le
tett szalagbokrot kalapjához tűzte , ’s piruló kedve
sét megfogván kezénél, büszkén ment a’ víg fiatal
ság előtt, hogy a’ szerencsés és örömteljes napot 
a’ korcsmában illőn befejezhesse ; követé őket egy 
— hordó bor az igazgató ur’ pinczéjéből. — Jusai 
ezen diadalmas legénynek egész évig tartanak, ’s a’ 
következőkből állnak: ő minden mulatságban első ’s 
vele kedvese is; neki szabad minden leánnyal tán- 
czolni , nélküle semmi vigalom nem tartathatik; 
szóval az egész község őt tiszteli, ’s szavát az egész 
fiatalság tartozik teljesíteni, ’s mi több, egész év alatt 
májusi királynak neveztetik. Azoknak pedig, kik a’ 
mászást elkezdik, de bé nem végzik , kötelességük 
a’ fát kiásni ’s elvontatni; és egész év alatt a’ köz
ség’ ’s leányok’ gúnyaitól üldöztetnek.

így végződött május’ első napja Palánkán, ’s 
mondhatom, hogy azon néhány nap, mellyeket a’ 
tisztelt igazgató ur’ házában volt szerencsém eltölteni, 
életem’ legboldogabb napjai közé tartoznak; ’s leg
forróbb óhajtásom, még több illy boldog napokat 
élhetni a’ szives család’ nyájas körében S —

N a g y  Igná a r.

R E J T E T T S Z Ó .
Élő állat’ tagja elsőin,

’S megjelölve nyughelye 
Ennek fele vont lábomnial

Több munkásnak műhelye.
Egészen egy vad’ fegyvere,\ isszán méhek’ eledele r

’S ha az még egy betűt rear.,
Oedip ! miilyen nemzet lesz ?

Hub A n ta l .
A’ 43dik számbeli rejtettszó: Ko n t á r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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45. szám P est, juuius’ 4dikén 1834.

Ö M L E N G É S .
Elmerülve néma bánatomban,

Blikkjeimnek nyugszom árnyain,
Édesen, mint bájos, tünde honban 

Rám mosolygó lányka’ karjain.

£ Képzetemben feltűnnek borongva 
Sejdite'sim’ titkos álmai,

Bárha boldogságom eltapodva —
L’jra égnek e’ szív’ vágyai.

Ó az! ő az ! kit rég elveszítve 
Képzelt e’ kihamvadott kebel!

Forró hévvel mostan őt ölelve —
Titkaimról oszlik a’ lepel.

Égi pillanattal int szerelmet,
Bájmosolygás kelvén ajkain ,

*S én feledve régi bút, sérelmet —
Égek ideálom’ karjain.

Vérző búból égi vígalomra
Kelnek itt repesve érzetim ;

Honnan, honnan nem várt boldog óra?
Vagy ti játsztok csalfa képzetim?

Játsztok! és te, képzetim’ szülöttje 
E’ rideg föld’ puszta kebliből,

Mint az égnek megváltó küldöttje 
Szállsz utánad esdő hív elől.

Szállsz! ’s veled minden dicső reményim :
A’ boldogság ’s égi nyugalom —

Mért nem inkább kínzó érzeményim?
Vagy te mélyen vérző fájdalom ?!

Beülhy Mihály.

TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL.
(Folytatás.)

4. J á t é k s z í n e k ,  k ü l ö n f é l e  ne m’z é t né l .
Már a’ görögöknél, e’ minden szép művészét’ 

első ’s mindeddig felül nem haladhatott mesterinél, 
voltak játékszínek, a’ miéinktől ugyan mind külső 
alkotásukra , mind egész irányzatukra nézvést külön
bözők. A’ régi nemzetek közt csak az ő játékszí
neik érdekelnek , csak ők vannak befolyással jelen
korunkra. Ok a’ magok’ színészetét semmi más nem
zettől nem loptak ’s el nem tanulták, hanem azt ön
erővel, magokból, saját nemzetiségükből fejtették- 
ki. Ok, valamint mindenben, úgy játékszíneikben is 
egyszerűk voltak, ’s a’ természettől eltávozni nem 
szerettek. — A’ rómaiak csak a’ görögök’ majmolói 
vagy fordítói, ’s gyakran elég szerencsétlen és czélt 
elhibázott majmolok. Az aegyiptusiaknál nincsenek 
játékszín’ nyomai , de az etruskoknál igen; ’s a’ his- 
trio név, mellyel ma is élünk, etruski eredetű. Az

indusok gazdag drámai literaturával bírnak , 's szin- 
játékaik közül néhány már európai nyelvekre is van 
fordítva. Míg India európai jármot nem Ölte-föl, a’ 
delhi udvarnál folyvást játékszín volt. — Persia, 
Arábia hasonlókép dús drámai literaturával dicsek- 
hetnek. de játékszíneik nincsenek. Chinában álló já
tékszínek vannak , hol a’ színművészek az udvarisáe’ 
minden szabályait európaiak előtt hihetlen chinai 
pontossággal merítik-ki. Utazók’ bizonysági szerint 
vad nemzeteknél, tenger-ölelte szigetekben is találni 
holmi durva , műveletlen játékszini mulatság’ nyo
maira. —

Az újabb játékszín’ eredete a’ 15ik századba 
esik. Mert a’ görögök’ ’s rómaiak’ theátromait a’ ke
resztyén vallás’ bejövetével lassanként elterjedő fo
nák kegyeskedés eltörleszté. — Azonban nem le
hetett el az emberiség hasonnemü szellemi eledel 
nélkül , ’s játékszínek’ hijányában vándor trouba- 
dourok jövének helyükbe, kik épen úgy otthono
sak hazánkban, mint más országokban. Később 
az idő’ lelke az által akará a’ játékszíneket a’ 
vallásossággal megbékéltetni, hogy játékszínek vol
tak ugyan , de azokba csak vallásos irányzatú , alle
góriái , szent tárgyak vétettek-föl. — A’ spanyol 
és angol játékszínek egészen eredetiek, nemzetiek, 
’s a’ régi értelemben vett classicitastól eltávozok; a’ 
francziák ’s olaszok ellenben az antik szomorujáté- 
kok’ helyre állításán {igyekeztek. Legújabb időben 
származott csak Francziaországban az uj romantikái 
iskola , mellynek hősei Hugo Viktor és Dumas Nán
dor. — A’ német játékszín legújabb a’ többi közt , 
de semmi saját, ’s őt egyebektől elkülönző charak- 
tert nem visel; rajta Lessing, Schiller és Göthe tiin- 
döklenek, mint az angolok közt az egyetlenegy 
Shakspeare , spanyoloknál a’ mindenek fölött eredeti 
Calderon. — Magyar hazánkban igen uj még a" szí
nészi művészet és szorgalom; közép századokban 
nálunk is, mint egyebütt, vándor lantosok ’s éne
kesek pótolták-ki a’ játékszínek’ helyét, kikről az 
akkori írók dicsérettel említik, hogy nem, mint 
egyéb nemzetek’ lantosi , csak puha kéjt és sze
relmet , hanem vitézi lángra gyújtó ’s nagyra és ne
mesre lelkesítő költeményeket daliának. A’ múlt szá
zad’ végén történt először, hogy néhány férfi egy 
Pesten leendő magyar játékszín’ alapítására összeál
lóit. De honunkban a’ viszálkodás’ l elke. a’ nie«:/  ' c?
alig fölállott társaságnál mutogatta magát, ’s azt bim
bójában elfojtotta. Ennek ’s a’ gyönge nemzeti ügye-
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kezet iránti hidegségnek tulajdoníthatni , hogy az 
17í)0ben kezdődött játékszín I795ben újra megszűnt. 
Nagyobb volt ’s a’ művészi tökélynek is magasabb 
polczára hágott az erdélyi társaság, melly 1792ben 
származott, ’s 1806ban 30 tagból állott, de későb
ben ismét több csapatra oszladozott-fel. — így szár
maztak lassanként többes vándor csoportok , mel- 
lyeknek száma most honunkban mintegy 16ra megy 
’s mellyek hazánk’ népesb ’s magyarabb városiban 
bujdosó csillagokként föl-föltünnek ’s ismét elenyész
nek. Múlt 1833ik évi September’ elején lett Budán 
magyar játékszín , melly most a’ pesti nemes megye’ 
pártfogó szárnyai alatt bennünket méltán szebb jövő
vel biztat. Mióta vándor játékszini muzánk orszá
gunk’ szivében maradandó lakhelyet talált, ’s színé
szink’ örömmel tapasztalt haladása eddig is már szem
betűnő: azóta sok kebelben ébredt vágy a’ nemzeti 
játékszín’ előmenetét eszközleni. Ezt bizonyítja szá
mos áldozat, mellyeket a’ szépre lelkesült hazafiu- 
ság olly nemes bőkezűséggel hint; ezt bizonyítja 
számos törekvés, mellyek azóta toll alul kikerültek, 
’s kivált a’ m. tud. Akadémia’ anya szárnyai platt 
hihetlenül szaporodnak. Azonban azt meg kell valla
nunk, hogy iiteraturánk még e’ tekintetben nagyon 
terméketlen. Darabjaink, miket a’ színen látunk, 
többnyire fordítások, azok is gyakran elég silány 
fordítások, mellyek eredetiség’ büszke bélyegét nem 
viselve , se közérdeket nem indíthatnak, se hosz- 
szabb életet magoknak nem ígérhetnek. Valóban nem 
nagy munka eredeti színdarabjainkat sorban elő
számlálni. Ha Kisfaludy Sándor és Károly’ igazán 
nemzeti szellemű színdarabjait, Vörösmartynk’ shaks- 
peari vonatokkal írt müveit, ’s a’ vígjátékok’ nemében 
Kovács Pál’ élettel ’s elevenséggel teljes újabb szer
zeményűt megemlítettük: alig van több említni va- 
iónk. De hála korunk’ szellemének! most van az idő, 
midőn nemzetiségünk uj életre ébredez, ’s minden 
következő év nagyszerű reményekkel terhes. — 
Benső élettel biró, önállásu, önérdenüi játékszíne 
csak ollyan nemzetnek lehet, mellynek nemzetisége 
van, minden más nemzetekéitől különböző nemzeti
sége ; már pedig nekünk ez van , ’s így lehet vár
nunk , hogy a’ nemzeti erő ’s lélek , melly eddig 
ugyan szunnyadozott, de mindig megvolt, olly jeles 
ömledésekben fog mutatkozni, mellyeknek összesége 
„magyar színészet44 nevet érdemel; így lehet vár
nunk , hogy olly saját, önállásu , ’s inasok’ majmo- 
lásától tiszta, magyar szinészelünk fejlik-ki, mint a’ 
miilyen az angol és spanyol a’ maga nemében. — 
Adjon védszellemünk hazánknak minélelőbb egy 
Shakspeart, adjon egy Calderont, egy Schillert, egy 
Molikret! —

ó. Görög vagy ant i k,  és uj vagy romános  
i skola.

A’ drámai literaturának két egymással szemközt 
tett nagy ága van, u. m. a’ c l a s s i c a  vagy an
t i k ,  melly magát görög példák után irányozva a’ 
hely’ és idő’ egységét szorosan megtartja ’s az egy
mástól különböző materialékat soha össze nem ke
veri p. o. a’ tragicumot a’ comicummal; és a’ ro 
m á n o s ,  melly a’ régieknél olly híven követett egy
séget merészen elmellőzve, szomorút víggal, termé
szetet mesterséggel, költeményest prosaicummal , 
komolyságot tréfával, valódi világot képzeményessel 
összeolvasztva, a’ legtarkább szinvegyületben, a’ leg- 
ellenkezőbb különnemüek’ összekeverésiben gyönyör
ködik , ’s így az életet úgy festi, a’ miilyen; fé
nyes és árnyas oldalaival, minden jó és rósz, fölsé- 
ges és ulacsony’ összeségét. Amazt a’ képfaragás
sal, ezt a’ föstéssel tehetnők egyenközbe. A’ miilyen 
egyszerű szép ’s nagyszerű az, olly színes, olly 
tarka, olly phantasiát legeltető , olly érzéssel teljes 
ez. — Az antik iskola az egyszerűt, a’ természetet 
mindenütt örömest követő görögöknél volt honos. 
Újabb időkben a’ görög nyelv’ elterjedése által uj 
életre ébredvén a’ régi literatura’ szeretete, ’s a’ 
régi, ujdonlag fényre hozott költők’ munkái a’ könyv- 
nyomtatás’ föltalálása által köz haszonvehetőkké té
tetvén: az emberi lélek uj munkásságra serkent. De 
a’ régiség’ dicséretes stúdiumával is lélek-ölő vissza
élés űzetett; mert a’ tudósak, kik annak birtokában 
voltak, mindent, mi nem régiség’ inajmolása volt, 
pedant ízlettel vetének-meg, ’s a’ müvek’ érdemét 
nem azok’ benső becsétől, hanem a’ görög formák
kal egyező vagy nem egyező külsőségektől kezdék 
mérni. így az irók két részre szakadtak, mert ha 
képzelt kötelességöknek tettek eleget, úgy a’ régi
ségben gyönyörködő tudósaktól becsültettek, de nép* 
kedvenczi nem lehettek, ’s nép’ lelkére nem is hat
hattak ; ellenes esetben, ha a’ régi formákat meg
vetve a’ bennök lakó láng elme’ sugallásit, ’s ön 
géniuszuk’ vezérletit követték , nép’ kedvesi lettek 
ugyan, de a’ száraz, külsőségeket kereső tudósak
tól megvettettek, kik a’ legdicsőbb elme-szülemé
nyeket is , ha azok a’ régi ízlés’ kivánatinak meg 
nem feleltek, mint barbarusi, korcs müveket nem be
csülték. De a’ puszta majmolás mindig gyümölcstelen 
’s érdektelen, ’s ha mit másoktól veszünk is, annak 
bennünk újra kell születni , ’s önelménk’ bélyegét 
viselve uj alakban megjelenni. A’ művészet nem áll
hat-fen természet nélkül, ez amannak alapja. — 
Innét azon lelketlen , képzelt kötelességből ’s fonák 
észfogalmakból származó erőködés’ következése lett, 
hogy fellengző nemes poézis helyett, holt, velőtlen,
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száraz iskolai gyakorlások származtak, mellyek egy 
részről csudáltatják ugyan velünk a’ szerzők’ kime- 
rithetlen béketürelmét, de más részről lelki eledelt 
nem adnak ’s érzésre nem hatnak. Azonban akadtak 
mindig nagy lelkek, kik az illyes előitéleteken felül 
emelkedve magok szabtak magoknak pályát, ’s az ural
kodó babonás Ízlés’ daczára nem a’ régiség’ mérték- 
letten tiszteletét, hanem ön géniuszuk’ Ítéletét vet
ték müveik’ zsinórmértékéül, ’s ön lelkeik’ eredeti 
bélyegét sütötték elme-sziilöttikre. Hlyen volt Tasso 
az olasz nép’ kedvencze , illyen Dante , Ariost, ’s 
Portugál’ lantosa Camoens ; ’s épen ez teszi müvei
ket olly közélettel dicsekvőkké, — míg sok száraz 
lelketlen, görög kaptára szabott erőködés, níellye- 
ket a’ tudósak classicitás’ remekiül magasztaltak, 
régóta felejtve vannak. T- L.

(Folytatjuk.)

A’ SZERELEM’ NYAVALYÁJA ’S IDŐSZAKAI.
(F. C. B. után.)

Minden embermagzatot, legyen az nagy vagy ki
csiny , szép vagy rút, e’ földi életben egyszer ha 
többször nem , megcsíp a’ szerelem’ darázsa. Min
den leányszem ekkor ragyogó nap, minden asszonyt 
szózat föntebb sphaerák’ hangja, minden bécsi selyem
haj fürt alul egy szerelemke — amorette — pillong; 
’s illyenkor értelem ’s Philosophia isten hozzátok!. 

j Igen hasznos e’ különös, de nem ritka betegségnek, 
melly által az elménczek butákká, büszkék alázato
sakká , dúsak koldusokká lesznek , symptomáit bő
vebben megismerni, hogy a’ vak pogányistenkének 
gonosz nyilaitól némileg óvakodhassunk. Valamint a’ 
cholera — úgy a’ szerelemkórság is, járványraga
dós — epidemico-contagiosus — -természetű, ’s va
lamint annak, úgy ennek is vannak stádiumai, mel- 
lyek közül az utolsó fok mindig legveszedelmesb. — 
Azért iíjak! halljátok a’ nyomos symptomákat, ’s 
éljetek mentő-szerrel , míg gyökeret nem vert a’ 
gonosz.

El s ő  i dő s z a k .  (Stadium.) Az ember egy le
ánykát megpillant. Kögtön érez valamit, de magasé 
tudja, mit. Elpirul ’s szemeit földre süti. — Különös 
álmai vannak, és keblében bizonyos fészkelődés. Az 
ember minden leányt angyalnak, de különösen e- 
g y e t  i s t e n a s s z o n y  nak hisz. — (Első jelen
sége az elme-zavarnak). — Folyvást azon ház felé 
néz, mellyben az imádott lakik, ’s gyakran el-elmegy 
arra. Sokszor olly társaságokba jár, hol őt feltalál
ni gondolja; szólni akar vele, ’s néma mint egy hah 
Történetből ruháját vagy karját érinti, ’s van-é bol
dogabb? — Má s o d i k  i d ő s z a k .  Az ember a’ sza

bót égre földre kéri, hogy a’ megrendelt ruhát leg. 
újabb divat szerint készítse. Fejét hajfodrász’ kezébe 
adja, ’s ha lehet, bajuszt visel. A’ nyakkendőt a’ 
la  m o r b l e u  koti-fel. — Az emberkét szót vált a’ 
kedvessel, ’s szíve megelégült; vagy talán merész 
egyszer kezét is megszorítni, ’s im magát harmadik 
égben gondolja. (Második jelensége az elme-zavarnak.)
— H a r m a d i k  i d ő s z a k .  Az ember egy guitart 
vesz, ’s Himfiből egy dalt énekel. Paripát bérlel to
vább, ’s a’ kedveske’ ablaka előtt nyargal-el. Az 
álom elmarad. Az ember verseket akar gyártani, ’s 
pukkad mérgében, ha a’ muza nem kedvez. Az em
ber felhagy a’ munkával, ’s foglalatosságit mulasztja ;
— végre azon gondolat kél agyában, hogy a’ ked
ves nélkül több boldogság e’ földön nincs. (Harma
dik jelensége az elmezavarnak.) — N e g y e d i k  
i dő s z a k .  A’ jelenségek mindig kétesbek ’s több 
több gondot adnak. Az ember most a’ kedves’ nevét 
majd fába metszi, majd homokba vájja. A’ kedves 
egy rózsát, vagy szalagot földre ejt, az ember fölveszi 
azt, kontár verseket énekelget róla, ’s kebliben 
hordja. — Az ember a’ holdba hunyorgat, és son- 
neteket farag. A’ kedves csak egyszer pillant reánk 
egy kissé nyíltabban — ’s hiú képzelődés ! azt véljük , 
hogy halálig szerelmes belénk. Szörnyű gondolatok, 
ha a’ kedves mással beszél. (Ez negyedik jelensége 
az elmezavarnak.) — Ö t ö d i k  i d ő s z a k .  Nagy 
forró-láz, 33 foknyi hidegnél. — Holdkórság, ’s éji
kóborlás’ jelei mutatkoznak, az ember bátorságot 
vesz, ’s a’ kedves’ lábaihoz hull. (Ötödik és legve
szedelmesb jelensége az elmezavarnak.) —

A’ b e t e g s é g ’ f o r d u l a t a  (crisis). E l s ő  
es e t .  A’ kedves nevetni kezd: az ember méreg ’s 
gyilokrul beszél. A’ kedves kosarat ad: szélütéses 
állapot. Az ember minden asszonyt, ’s leányt elát
koz , ’s örök haragot esküszik e’ csalfa nemnek. — 
(Jele , hogy már az elme szenvedett.) — Az ember 
egy lovat agyon nyargal: előkövetje a’ közelgő esze- 
lősségnek. — Az ember tűnődik , mikép szállíthatná 
•magát legkönnyebb utón a’ másvilágba: — kész az 
őrült! — A’ betegség’ vége: A’ patiens agyon — 
nem lövi, hanem akasztja m agát------- egy másik
hoz. — M á s o d i k  es et .  A’ kedves igen kegyes, 
és örül. Mindkettő egymás’ karjába omlik. Kézfo
gás. Az ember nyilt utczán is csókolja őt. Örvend ’s 
mindent, kit előtalál, megölelni kész. A’ szerető 
pár magát egymásért alkotottnak véli , ’s azt gon
dolja: hogy a’ házasságnál nincs boldogabb élet. —- 
(Jele, hogy az elme már szenvedett.) — Az ember 
szerelemféltő lesz, ’s néhanéha a’ kedvessel koczó- 
dik. Gyors megbékülés. Az ember költői érzést nyer,
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sok bolondságot üz , ábrándozik, sóhajt, sir, ’s ne
vet egy huzamban. — Kész az őrült!

A’ betegség’ vege: a’ patiens megházasodik, ’s 
ne'gy hét múlva eszére jő. Gretkooits Ágotton.

A Z  Ő R Ü L T S É G ’ L’ J  N E M E .

Lord K *, mond egy angol hirlap, a’ három 
egyesült királyságban a’ musikának legszenvedélyesb 
bolondja volt; házában minden héten a’ legjelesb 
hangmiivészeknek kellett összegyülniök. Egy estve 
kihirdeté, hogy nem sokára egy rendkívüli hangver
senyt adand. Vendegeit a’ kitűzött napon egy fekete 
bársonnyal bevont tágas teremben fogadá-el; a’ te
rem’ négy szögében egy egy lámpa égett, halavány 
fényt terjesztve. Az orchestrum egy mellékteremben 
volt, meilyet a’ vendégektől csak egy függöny vá- 
Jaszta-el. Kiki csodálkozott e’ különös ötleten; 
mindazáltal a’ dámák, észrevevén, hogy fejér bőrük 
e’ barna teremben mint alabastrom fénylik, békén 
várták-el a’ hangászat’ kezdetét. Végre az orches
trum megzendüit a’ híres „stabat maíer“re l; ezt kö
veték a’ Lesuer által szerzett halotti miséből a’ leg
jelesb darabok. Erre csakhamar puskadörgés hallat
szott ; az egész társaság legnagyobb zavarba jött, de 
lélekzetét ismét visszatarts, midőn Mozart’ hattyú-da
la , az ünnepélyes komoly requiem hangozni kezde. 
Minden szívet bus szorongás szálla-meg; végre a’ 
terembe rohan egy házi szolga ’s jelenti, hogy ura 
agyon lőtte magát. A’ vendégek sietnek a’ szobába 
's a’ lordot a’ pamlagon kinyújtva találják. A’ kan
dalló fölött egy levélke volt illy tartalmú sorokkal: 
..Unalmat érzek ; én imádom a’ muslicát; akarom, 
hogy legédesb harmónia közt haljon-el vég sóhajtá
som. En megparancsoltam a’ hangászoknak, hogy, 
ha puskadörgést fognak hallani, requiemet játszanak, 
ük adák hírül halálomat ; ha a’ hangászok kívánsá
gomnak nem engedelmeskedtek, ne kapjanak fizetést.

M  E S E T  M O N D  O KI
Dániában Helsinghör mellett van bizonyos hajós 

kapitánynak egy örökbe fogadott leánykája, kinek 
elme-fogékonysága mindenkit áíméiásra gerjeszt. E’ 
leányka jelesül földisméretre ’s csillagászatra , mint 
atyjának hivatáskörébe tartozó tudományokra, sző
ri tátik ’s már múlt esztendőben a’ négy világrész’ 
csaknem minden tartományának ’s jelesb városinak 
fekvését a’ földabroszon csodás hamarsággal és té- 
vedés nélkül nmtatta-ki; ő még azt is megmondd, 
hány óra legyen ugyanazon időpontban, p. o. Madei
ra , Kopenhága, Paris, Peking ’s egyéb városokban. 
Ustve a csillagos égbolton hiba nélkül mutatott min
den főcsillagra , melly iránt kérdeztetek. És midőn

a’ leányka mindezeket tudta, csak t i z e n h á r o m  
h ó n a p o s  volt; most már 2  esztendős. — (B. v. U.)

H A  É N  M E G Ö R E G S Z E M .
Mindenek előtt fiatal leánnyal nem lépek házas

ságra ; ’s egyáltaljában fiatal emberekkel meghitt tár- 
salkodásba ereszkedni nem fogok. — Nem leszek sze
szélyes, nem féltékeny, nem zsémbes. — Más ember’ 
viseletével, életmódjával ’s különösségivoJ mit sem 
fogok gondolni, ’s a’ divat, korszellem ’s uj szók 
nem lesznek gúnyom’ tárgyai. — Egy történetet 
egyszernél többször, ugyanazon embernek el nem 
mondok. — Nem leszek fösvény. — Kerülni fogom 
a’ tisztátalanságot, ’s régi szokásokat nem magaszta- 
talok; mert az első undorodást, a’ másik pedig unal
mai szül. — Ifjakról teendő itéletim nem fognak 
szerfölött szigorúk lenni. — Cseléd’ pletykáinak nem 
adok hitelt, ’s a’ konyhában való pántolódást szor
gosan kerülendem; mert ez nőmet bizonyosan bo- 
szantaná. — Tanácsomat erővel nem fogom senkire 
tolni. — Magamról ’s jelesül ifjúkori kalandhnról 
ritkán teendek említést, ’s nem fogok hajdani deli- 
ségemmel, erőmmel ’s szerencsémmel a’ szép nem
nél dicsekedni. Ha valamelly ifjú, kedvesével sétál
ván, annak kecseitől elragadtatva kalapját előttem 
levenni megfeledkezik, azt neki bűnül nem tulajdoní
tom , és azért üldözni nem fogom. — Soha sem fo
gom magammal elhitetni, hogy ősz hajfiirtimben 
egy fürge leányka gyönyörűséget találhat. — Az 
örökség-vadászokat ablakon röpítem-ki. — Kimon
dott véleményemet nyakasan védeni nem fogom, ha 
más velős okokat hoz-föl ellene. — Ha az ifjúságot 
ínulatozni látom, nem fogok a’ világ’ romlásáról si
pítani. — Barátimat szerető szívvel ölelem-meg, ha 
ezen pontok’ szigorú megtartására figyelmeztetnek.

' Nagy Igná t-

D E M O C R I T l l  SI  S Z Ó K Ö N Y V.
H á l a d a t o s s á g :  váltópénz, majd arany, majd 

ezüst — majd — hamis. Ha, mint adósság , kíván
tatik, nincs böcse. H í r :  felírás minden ember’ élet
módjára. H ó : sok ígéret’ állhatatosságának képe. 
H o l l ó :  sok költész’ munkatársa. I dő:  sok fölté
tel’ akadálya. I g a z s á g :  vezér az élet’ zivatar
ban; — a’ jólélekisméretnek anyja; — nap, melly- 
be csak ép ’s meg nem romlott szemek nézhetnek.

György Jö tte f.
R E J T E T T S Z Ó .

Vég betüjit vesztvén az egész, fesz dísze fejünknek,
A’ vizeken szállong, hogyha nem áll, az egész.

Első tagja ha megfordul, egy gyönge fohászt tesz.
Másika mindenkor jó vala — és soha rósz.

Szegedről.
A’ 44dik számbeli rejtettszó: M—a g y a r .

Szerkeszti H e l me c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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É P Í T Ó  I G A Z G A T Ó S Á G  B TI DÁN.
O Felsége 2 dik József császár, ki kőztudomas 

szerint a’ tudományok, művészetek ’s közjó’ lelkes 
buzgalom előmozdítója volt, Budán az országos kor
mányszéknél a’ viz-épitésre nézve egy különös hiva
talt hozott életbe, melly azután „hajózati hivatal
osztály“ (Departamentum navigations) nevet nyert. 
Ezen királyi tisztség akkor egy igazgatóbul (Director) 
2 segédből (adjunctus) , 4 ingenieurből, kik magok
nak már a’ viz-építésben elég ügyességet szereztenek, 
’s néhány gyakornokból (practicans) állott. E’ fon
tos Intézet’ elosztása ’s rendezése következő egyes 
pontokra volt alapítva (Rescript, ddto 9. jan. 1786.) 
1 .) Mind az, mi az országban viz-építés’ tárgya, 
ezen hivatal’ igazgat ásátul függ. Ha tehát arról van 
szó, hogy folyóvizek tiszti'tassanak, vízi utak vagy 
csatornák nyittassanak, folyam’ partjai a’ magas 
fáktól ’s bokroktul szabadítassanak-meg, az áradás’ 
vize korlátoztassék, végre hogy posványságok szá- 
rítassanak-ki ’s t. efF. minden illy ’s ezekhez ha
sonló munkákat ezen Intézet vegye szigorú vizsgá
lat alá ’s jóváhagyásul az országos fő-kormányszék
nek terjessze-föl. 2.) Ezen királyi hivatal a’ n.m. 
magyar kir. Helytartó-tanácsnak van alárendelve s 
az ne tekintessék úgy mint különös hivatal, hanem 
mint egyik ágazata az érintett Kormányszéknek. 
Ezeknél fogvást az alsóbb hivatalokkal folytatandó 
Írásbeli közlekedés is azon dolgokban, mellyek ezen 
tisztség’ tárgyait teszik, egyenesen a’ kir. Hely
tartó tanács által történjék, ’s ide küldessenek a’ hi
vatalos jelentések ’s javaslatok; onnan pedig rövid 
utón kerüljenek a’ departementhoz. 3.) Az Intézet’ 
elöljárója’ igazgatásától függnek a’ hivatalbeli dol
gok, mellyeket ő az alattas tisztek közt feloszt, ’s 
mindent, mi ezen hivatal-körbe vág, azok’ segítsége 
által megvizsgál. 4.) Az országban levő. viz-építés- 
hez értők, nem különben a’ kerületi ’s megye-föld
mérők is ezen hivatal-osztály’ igazgatóságától függ
nek , a’ viz-építési dolgokban. 5.) A’ keríileti *s me
gye-földmérők azon utasítást nyerék, hogy az egész 
év’ leforgása alatt véghez vitt dolgozalikat foglalják 
írásba ’s az imént érdeklett utón a’ hajózati hivatal
osztálynak kíildjék-be. Ezen hivatalnak kötelességül 
szolgált, az egyes előlerjesztvényékből egy egészet 
alkotni , mellyből kivehető: mi történt Magyaror
szágban a’ viz-építés körül egész esztendőn által ’s mi 
marad még végezendő a’ következő évre. 6 .) Egyéb
iránt valamint a’ kerületi, úgy a’ megye-földmérők is

kötelesek ama’ dolgokat kivinni, mellyek előfordul
nak azon kerületben vagy megyében, honnan fize
tésiket húzzák; ’s a’ királyi biztosnak és alispánnak 
mint elöljáróiknak engedelmességgel tartoznak.

Az építvényekre nézve is egy különös hivatal- 
osztály állíttaték-föl Budán, hova mindazon tárgy 
küldetett, mellyek királyi ’s köz épületeket érdek
lének. Ezen kir. Tisztség egy architektus, 2  adjun
ctus és 1 rajzolóbul állott. A’ tárgyakkal-bánás e’ 
departementban hasonló volt az előbbenihez.

A’ hivatalos dolgok’ évenkénti növekedése ’s a’ 
munkáló kezek’ nem elégsége természetesen azt oko
zók, hogy kegyelmesen uralkodó koronás Fejdelmünk 
némi változást engedett-meg , az ország’ virágzóbb 
állapotba juthatása végett. A’ n.m. magyar kir. Hely
tartó tanácsnak dec. 9kén 1823, 30,422 szám alatt 
bocsátott decretuma által tudtára adaték az építő hi 
vatalnak a’ legfensőbb helyről jött resolutio: melly 
szerint a’ hajózati departement ’s így az egész építő 
hivatal is 1824ben uj regulatiót, *s reá következő czí- 
met nyert: „Magyarországi királyi fő-építő kormány“; 
’s 4 szakaszra osztaték-föl, úgymint: architekto- 
niai, hydraulikai, ut ’s hid-építési és hajózati depar- 
tementra. Ezen regulatiótul fogva az egész kir. Tiszt
séget illy számú személység viseli: 1 igazgató, 3 
igazgató-segéd, 2 adjunctus, 2 ingenieur, 7 rajzoló, 
1 protocollista , 3 Írnok, 2 rationista, 3 stipendiatus 
gyakornok. A’ hajózási hivatal-osztálynál van t in
spector, 3 hajózási ingenieur, 2 ellenőr, 1 műszer- 
számvevő , 2  viz-építő mester. Ezen, eddig felho
zott fizetéses helybeli tiszteken kívül vannak még or
szágszerte felállítva: igazgató ingenieurök, ’s archi- 
tektusok , alájok rendelt más tisztekkel; mindezek
nek tisztül szolgál: müterveiket ’s geometriai fölvé
teliket bírálás és felsőbb helyre terjesztés végett a’ 
királyi Fő-építő-Igazgatóságnak beküldeni ’s az épít- 
vényeket az ott áltvizsgált, vagy pedig újon dolgo
zott tervek szerint létesítnL

A’ nagy terjedelmű posványságok, mellyek a’ 
nevezetesb folyamok ’s folyóvizek’ mellékin több
száz négyszög mérföldet elborítnak ’s az egész tájé
kot nemcsak egészségtelenné, de haszonvehetienné 
is teszik, okozzák: hogy a’ kormány ügyes vízépítő 
mesterekre (Hydrotectus) már régóta fordíta figyel
met, ‘s azokat, kik e’ tudomány-ágnak szentelék ma
gokat, mindenkép gyámolítja , ’s még a’ növendéke
ket is annak tanulására ösztönző, mellyet következő 
értesítmény bizonyít: A’ pesti kir. Egyetemnek 180&
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évi bőjtmás hava’ 4kén költ felsőbb rendelés által 
tudtára adatik: O cs. k. Főherczegsége , országunk’ 
Nádora’ kegyes bözbejárulta által fölséges Urunk ke
gyelmesen meghatározni méltóztatott, hogy a’ pesti 
Egyetem’ 2  fiatal honfitagja, vagy pedig a’ bécsi 
cs. k. ingenieur-akademia két növendéki a’ só jöve
delemből köz költségen küldessenek külföldre, hogy 
ott az ország’ jövendő szolgálatára, mellyhez tar
toznak. ezen fölötte szükséges viz-építésben művel
jék magokat.

Valamint a’ Tisza’, úgy a’ Duna’ töltésinek el- 
szakadtával is csakhamar érezteti nálunk e’ hatalmas 
ellenség, pusztító habjait. Szomorúság ’s mély bánat 
szállja-meg a’ lakosok’ szivét, kik siránkozó szemek
kel kénytelenek lakjaikat elhagyni — az árvíz’ vad 
hullámi által száműzetve. Pirul a’ nemes keblű honfi 
azon gondolatra: hogy olly hosszú idő leforgása alatt 
mutatkozott kártékony áradások se buzdíthaták nem
zetünket e’ folyamok’ kicsapongásinak sikeres gát
lására. Bármint mondogassák is magoknak hízelked
ne ’s másokat ámitgatva a’ vak encomiaszták , hogy 
hazank boldog: mind e’ mellett is fájdalom ! igaz 
marad azon mondás : hogy mindenben még hátra va
gyunk — nyugoti nagy szoinszédinkhez képest !

Xotúk Dániel arc/iitektut.

A J Á N D É K .
S z é c h e n y i  I s t v á n  gr. egy mester ecsetű ’s 

remek gyártató rámába foglalt 8  lábnyi széles ’s 1 1  

labnyi magas képpel ajándékozá-meg a‘ magy. nemz. 
tudom. Akadémiát ülésteremé’ diszesbítésére. E’ képen 
a‘ civilisatiót v. culturát allegoriailag ábrázoló gyö
nyörű hajadon a’ feléje mohó vággyal repülő sasnak 
(itt a‘ vad és szilaj erő’ példajelének) nyújtja fentar- 
tolt jobbjában arany nektárkelyhét, baljaban arany 
paizst tart, mellynek közepén országunk’ czíinere (a’ 
né<ry folyam 's kettős kereszt nemzetünki szin-három- 
ságaban) szemlélhető, nagyobb világosságul pedig a’ 
jobbon álló Minerva a’ czimer fölött általnyulván, az 
ennek balján mintegy veszteg ülő Pannóniának arcz- 
leplét tárja fel. A’ paizs’ körén végre magasdad műben 
Atila Roma-elleni ’s előtti táboroztának azon szaka ’s 
momentuma ötlik fel, midőn II. Leo pápa kérlelőleg 
e’ nagy hóditó hunn fejdelem elibe járul. A’ kép ol
dal v. hátrészén távolbul derengő kékben nyildokolva 
tűnik elő Magyarország’ keleti határfoka (Vaskapu 
melléke), hol Dunánk sziklaszorosai miatt olly bajos 
hajózhatásu. A’ vidék v. a’ fő kép’ tájköre zordon. A’ 
paizs alján: ..BORLRA DERE. 1831.“ olvasható, mint 
jelszava nemz. tudom. Akadémiánknak, melly e’ kép
letet minden attributumival 1831 óta pecsétén viseli.
A' deli szűz v. fiatal nember-alak (a’ Civilisatio) kel
lemes arc/.an szelíd báj ’s kecses komolyság ömlik-

e l , hajfürtözete csinos, kedves pongyolaságai fejér 
taláriszát bal válláról könnyed simulattal jobbra len
gő igen jeles redőzetű biborszin-palást derékon öved
zi. A’ színezet, árnyéklat, szóval az egész mestermü 
harmóniája meglepő édes hatású. E’ nagybecsű aján
dék számos ezrébe került a’ nemeslelkü Grófnak, ki 
mint törzsök és fő alapító még ezzel is tetézni szives 
volt pártfogó gyámkegyeit e’ hazai zsenge intézet 
iránt. A’ képet Ender János akad. művész ’s fösté- 
szeti prof. ecsetje alakító. Hála ’s tisztelet a’ hazafi 
keblű Festetőnek, méltó érdem ’s becsület a’ művész 
Festőnek!.

E GY  É J S Z A K A  A’ M E Z Ó-P tJ S ZT Á B A N.
Audubon, természetvizsgáló, e’ következő ka- j 

landot irja-le ,,Orinthology“ czimfi legújabb munká- i 
jában: A’ felső Missisippitől visszatértemkor azon 
láthatártalan pusztán kelle keresztül vándorlanom , 
melly az egyesült státusok’ e’ részében legjelesb, 
és ezen tájéknak valami különös uj és regényes te
kintetet ad. Az idő igen kellemes volt, ’s a’ mező- 
térek mint a’ tavasz’ legszebb napjaiban, a’ termé- j 
szét’ leggazdagabb diszköntösét viselték. — Vadász- |  
tarisznyám , és fegyverem volt minden , a’ mit ma- j 
gammal vivék; egyetlen kísérőm pedig hív kutyám. I 
Minda'mellett, hogy mokassinjaim (indus félcsiz
mák , vagy inkább topányolc vadbőrbiil) legjobb ál
lapotban valónak , csak lassan haladék mégis előbb
re ; mert gyakran, és sokáig meg-megállék, a’ min- I  
denünnen reám mosolygó virágok’ báj színét, 's az jj 
anyjukat vigan körüliejtő deli szarvas - bocsokat I 
szemlélgetni. Leáldozott azonban a’ nap , a’ láthatár |1 
hamvasodni kezde , ’s én még semmi kalibára , sem- R 
mi hajlékra, szóval semmi enyhelyre , de még eui- I; 
béri nyomra se akadtam az elláthatlan mezőségben, jt 
A’ gyalog ösvényen, mellyen haladtam rézbőríieknél 
(Rothhäute) egyéb nem járt; az éj' homálya már II 
bámulni kezde , ’s én is már aggódva kémlekedék 
valami bozót, vagy bokor után, melly hálásra be
fogadna. Minthogy azonban farkas-vonítást hallék a’ ' 
távúiból, bátran lépdelék előbbre, reménylvén, hogy 
nem sokára elérendem a’ gyanított erdőt. — Egy ; 
két pillanat múlva nagy tüzet látok a’ távolban *s 
én a/.on helyet egykét, itt kalandozni szokott, in
dus’ telepének tartáin. Közelebbről azonban észreve- 
vém, hogy a’ tűz valami kicsiny viskóban ég, és | 
egy deli termetű asszonyszemély , mintegy ház körül 
foglalatoskodva, siirög forog körötte. Feléje tarték 
tehát, ’s kérdétu a’ küszöbről: nem adna-é éjjéli 
szállást? érthetlen mormogás volt a’ válasz’ kezde- I. 
te. és behivatásommal végződött. Csak most tűnt sze- 
membe az asszonyalak' ijesztő rútsága , rongyos öl- 1  

tü/.ete ’s elidegenítő külseje, midőn közelebbről mér



183

hettem rendre utálatosságit. Demit  volt tennem? — 
Elő vettem egy székecskét, ’s a’ tűzhöz telepedtem. 
Itt egy fiatal iztagos induson akadtak-meg szemeim, 
ki fejét kezeire , könyökit pedig térdeire támasztva 
szinte a’ tűznél ült. Rendkívüli nagyságú ijja a’ fa- 
kunyhó’ falához volt támasztva , nagy számú nyilai 
lábainál hevertek, számos borz-bőrökkel együtt. Az 
indus meg sem mocczant, sőt még lélekzeni sem lát
szott. Tudván azonban már ezen nemzet’ hidegségét, 
mellyel szokta az idegen utast fogadni, megszólítám 
francziául, melly nyelvet e’ tájék’ lakosi többnyire 
beszélik. Erre fölveti fejét a’ rézbőrü, újával egyik 
szemére mutat, melly csupa vér volt, a’ másikkal 
pedig reám egy sokat jelentő éles pillanatot vet. 
Arczája is csupa vér volt, és integetésiből azt vehe- 
tém-ki , hogy ijjával sérté-meg magát illy rútul. —

Éhes, szomjas és fáradt lévén, kérdem az öreg 
banyát: kapok-é nem sokára valamit vacsorára. Sem
mi ágyhoz hasonlót se láték magam körül a’ kony
hában , csupán egy sarokban felhalmozott tömérdek 
medve- és bivalbőrt. Kiveszem mellényem alul órá
mat , ’s mondom gazdasszonyomnak, hogy már késő 
az idő , és én enni ’s nyugonni szeretnék. Alighogy 
megpillantá ezt az agg nő, mintha ébresztő villám 
csapott volna beléje, olly eleven és vidám lön egy
szerre. A’ legszelídebb nyájassággal adá azonnal 
tudtomra , hogy van vad és besózott bivalhusa , és 
ha a’ hamut nem röstellem előttem elkotorni , elle
tem azalatt egy kukoricza-pogácsát. Órám mindazál- 
tal annyira megbájolta az öreget, hogy kíváncsisága’ 
hevével nem bírván , azt közelebbről kiváná látni. 
Levevém tehát az arany lánczot, mellyen függött, 
nyakomról ’s kezébe adám. Leirhatlan lett most az 
asszony’ boldogsága; szemei szinte belé tapadtak az 
órába, mellyet fölötte erősen szoríta markába, ne
hogy valamikép leejtse. Miután jó ideig bámulta an
nak szépségét és elragadtatásával tovább nem birt, 
értékét tudakozván, fekete nyakába akasztá, ’s fula- 
dozva rebegte boldogságát, mellyet illy kincsnek 
bírásában érezne. Én sohajtásira, és csacsogására 
nem ügyelvén tovább, minthogy enni kaptam, éhez 
láték, hív kutyámról sem feledkezvén-meg.

Ez alatt fölkelt az indus , ’s mintha fájdalmával 
nem bírt volna, föl ’s alá járdáit, ’s egyszer olly 
igen megcsípett, hogy szinte fölkiálték belé. Reá 
nézek, szemeink egymásba ütköznek; de az ő ar- 
czán olly irtózás mutatkozott, hogy egész valómat 

{ hideg borzalom futó el láttára. Leül ismét helyére , 
’s egy nagy vadászkést huz-ki tokjából, de bizonyos 
elégületlenséggel ismét visszadugá, és szüntelen nyo
mós pillanatokat vetett reám , valahányszor a’ gaz- 
dasszony észre nem vévé őt. vagy hátat fordított

Én viszonzám a’ jószívű indus’ jelbeszédét, ’s meg
győződtem , hogy, bár kik legyenek is azon titkos 
ellenségek, kikkel talán nem sokára mérkőznöm kel
lene, ő bizonyára nem leend azok’ számában. — 
Visszakérém azonban az asszonytól órámat, és idő- 
kémlelgetés’ ürügye alatt puskámat magamhoz ve- 
vén , kimenék. Itt golyót tevék mind a’ két csőbe , 
megvizsgáltam a’ kovákat, a’ serpenyőket újólag föl
poroztam , ’s miután láttam , hogy minden jó karban 
van , visszatértem a’ kunyhóba; letelepedtem egy 
medve bőrre ’s egy párt összegöngyölten fejem alá 
helyezvén, lefekiittem ; hű kutyám mellettem, fegy
verem kezemben. így elkészülvén , néhány perczcnet 
után tetteiéin magam, mintha már mélyen alunnám.— 

Nem sokára kívül emberi szózat hallatszék, és 
belép két deli termetű fiatal ember, rúdon egy dám
vadat hozván vállaikon. Ezek a’ gazdasszony’ íijai 
valának. Levetik hozott terhöket, és viskyt (szeszes 
ital) kérnek ’s belőle hosszú kortyokat hörpölnek. 
Midőn engem a’ sarokban észrevették , kérdik any
jukat: ki volnék ’s mit keresne itt a’ szegény indus. 
Ez utóbbit angolul kérdek, jól tudván, hogy az in
dus igy nem fogja őket érthetni. Anyjok azonban 
int, hogy halkabban beszéljenek, ’s egy kél szót 
ejtvén órámról, a’ tőlem legtávolabb eső sarokba 
vonult ’s hoszasan értekezett fiaival. Könnyű volt 
beszédök’ tárgyát kitalálnom. En tehát kutyámat 
meglököm, hogy fölébresszem , mozgatá is azonnal 
farkát, ’s én leirhatlan örömmel láttam mint veté 
majd reám, majd azon nyomorultakra szemeit, kik 
szüntelen sugdostak a’ kunyhó’ hátuljában. Ebem 
már sejdíté a’ fenyegető veszélyt, az indus az egyet
értés’ utolsó pillanatját veté felém. A’ két jó fiú 
azonban annyira megszíta magát viskyvel, hogy a’ 
viadalra már képteleneknek tartám őket. Ámde el
képzelhetni , milly hideg borzalom futotta-el minden 
tagomat, midőn a’ pokolbeli boszorkányt irtoztató 
késsel a’ köszörűköhöz járulni, és vizet öntvén, a’ 
kést köszörülni láttam. Halálveriték ütött-ki rajtam, 
noha eltökélém, éltemet olly drágán a’ mint csak 
lehet, adni-el. A’ csúf asszony meg-megérinté a’ kés’ 
élét, és végre elég élesnek találván visszatért fiai
hoz, kiket már lábai alig birtak, és „rajta ! — ugy- 
mond — dologhoz fiaim! én hamar kész leszek; ti 
pedig — folytatá az indusra mutatván — lássatok 
a’hoz , és azután az órához látunk mindnyájan.“

Én lassan megfordulók, felvonóm csöndesen két
csöves fegyverem’ kakasait ’s megsimogatván hív uti- 
társamat, a’ként helyezem magam’, hogy villám-se
besen fölszökhessem , ’s az elsőre, ki életem’ meg
támadja, tüzet adhassak. — A’ szörnyű pillanat kö
zelgőit már, és ezen éj hozta volna meg végső áramat,
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ha a’ dolog váratlanul meg nem fordul. — Minden 
készén volt; — közelíte már felém lassú léptekkel 
az utálatos vén , kezében a’ megköszöríilt nagy kés 
’s azt látszott csak kémleni , hol ejthet legbizonyo
sabban ’s egyszerre halálos sebet rajtam. Több ízben 
akartam már fölriadni ’s az elvetemült gonosz asz- 
szonyt egy óngolyóval utamból mozdítani; de nem 
igy kellett megbünhödnie; mert hirtelen benyilik az 
ajtó ’s két vándor, — mindegyiknek vállán hosszú 
puska — toppan-be. Villámként termék előttük, ’s 
áldván jöttüket, elbeszélém röviden a’ veszélyt, melly- 
ben forogtam. A’ következést könnyű képzelni. A’ 
két elázott rézboríit, bősz anyjokkal együtt minden 
tombolás és makacs ellenszegülés’ daczára is erősen 
megkötöztük. A’ szegény indus ugrált örömében a’ 
dolog illy váratlan kimenetelén; és értésünkre adá, 
hogy, mivel fájdalmai úgy sem engedik őt nyugonni, 
helyettünk kész virasztani a’ foglyok mellett; mind- 
azáltal gondolhatni, hogy nekünk sem igen jött álom 
szemeinkre, hanem inkább utazási viszontagságink’ 
kölcsönös elbeszélésivel töltők az időt hajnalig. A’ 
két vándor is már hasonló veszélyben forgottnak je
lenté magát. De már pirult a’ hajnal, ’s vele a’ bün
tetés’ órája is bekövetkezett. Föloldók tehát foglyaink’ 
lábait, de annál szorosabban kötöttfík-meg kezeiket; 
meggyujtottuk kalibájokat; a’ bőröket ’s élelem
belit az indusnak engedtük; a’ jó virágokat pedig 
mély sűrűbe vezetvén, kegyetlenül megostoroztuk.—

Csnjúghy C. S.

UJ S Z É P  Í R Á S I  D Í S Z P É L D Á N Y .
T a u b e r  I mr e ,  ki szépirói képessége által 

már tavaly alkalmat nyújtott, hogy Társalkodónk’ 
96dik számában „ s z é p i r ó i  j el  e s s é g 44 czim alatt 
róla kedvezőleg emlékezzünk , most legújabban egy 
nagy regal -íven, melly 1 láb, 11 hiivelknyi magas, 
és 2 1. 11 hüv. széles, a’ szabályszerinti to  11 t a r 
t á s t  és t o l l m e t s z é s t  tünteti élőnkbe. A’ pél
dány kőre van metszve, a’ rajzok csinosak , a’ ma
gyar ’s német nyelven előadott szabályok egyszerűek, 
világosak; szóval: az egész egy d í s z p é l d á n y ,  
melly nemcsak szép külseje, de hasznossága által is 
ajánlkozik. Ara 1 pengő forint. Megszerezhetni Pes
ten a’ kiadó urnái (váczi utcza, Gabler ház) ’s a’ 
szépmíí-árosoknál. A’ följebb nevezett Taubernak, 
ki a’ pesti nemzeti főiskolában szépirás-tanító, kö
szöni Pest a’ boltok fölött most díszlő újabb ’s iz- 
letesb czímirásokat is , jelesül a’ szép s z a l ag -  ’s 
különszínü ’s árnyéklatu nagy betűket. — O most 
ismét egy hasznos-czélu uj, honi diszmüvet ’s iskolai 
példairatokat (Vorschriften) készít. Vajha honunkban

ezen ifjú ’s magyar művész, de általánfogva az ezen 
nembeli művészet iránt élénkebb részvét nyilatkoz
nék. — A’ szép, tiszta ’s olvasható irás nem utolsó 
érdem, a’ külföld azt méltánylani ’s becsülni tudja; 
’s reményijük, hazánkban is méltánylani fogják 
mindazok, kik levelekben ’s egyéb iratokban ( ’s ez 
nem ritkaság!) a’ szókat ’s betűket mint megannyi 
hieroglyph-jegyeket, fejtegetni kénytelenek.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Az ú j s á g í r ó k  Ame r i k á b a n .  Egy hírlap’ 

kiadója Shawneetownben tudósító a’ publicumot, hogy 
ő előfizetés’ és beiktatási díj’ fejében f a g g y ú t ,  
v i a s z t ,  t o l l a k a t  és s z a l o n n á t  is elfogad.— 
Egy másik, Massachusettsben, ki előfizetőit megké
rő , hogy neki készpénz helyett fát küldjenek, hír
lapjának egyik későbbi számába ezen jegyzést ikta
tó : „Ne küldjétek nekem fát, mellyet az ördög sem 
hasíthat-el.“ — Egy harmadik, ki újságának azon 
egy személyben tulajdonosa , szerkesztője, kiadója, 
szedője és nyomtatója is, tüzfa’ dolgában nagy szük
séget szenvedvén , szomszéd szerkesztőjének fölebbi 
jelentését saját lapjaiba is fölvevő, csak ezt ragasztó 
még hozzá: „Mi örvendenénk, ha olly tűzifánk vol
na , mellyet az ördög sem hasíthat-el; mi a’ széjjel- 
hasítás’ terhét is szívesen magunkra vállalnák.44 — 
(New-Vork Sentinel és Boston Traveller.)

V é g r e n d e l é s :  Egy toulousei kereskedő, — 
neve Goudelin — halála előtt magához hivató a’ vá
ros’ nyolez leghiresb jegyzőjét, ’s kijelenté nekik, 
hogy ő unokaöccsét minden javaiban örökösének te
szi, de egyszersmind szándéka, hogy ezen végren
delés csupán csak egy szóban foglalkozzék. A’jegy
zők mindnyájan öszhangzólag állíták , hogy ez lehe
tetlen , és hogy a’ törvények által szabott formali
tásokat el nem mellőzhetni. „Ti mindnyájan semmit 
sem tudtok — válaszolt a’ beteg — én mingyárt 
megmutatom nektek, hogy törvényes erővel biró 
testamentumot e g y  s z ó v a l  is Írhatni.“ Ekkor 
magához szólító unokaöccsét, ’s eg y , ágya mellett 
fekvő zacskót, mellyben az ő jogczímei, kötelezvé
nyei, hitelező levelei ’s a’ t. foglalkoztak, általnyujta 
neki e’ szóval: „T i é d.“ — „Ez az én végrendelé
sem — monda a’ jegyzőkhez fordultán — ’s úgy 
hiszem: ünnepélyes és komoly, mert az urak mind
nyájan tanúk.“

R E J T E T T S Z Ó  
Három első nem hagy szabad tetszésedre;
Visszán némellyik lop, — fut pedig többnyire.
Végső hárma zordon, kivált hegyek között;
Fordítva legbecsesb a’ halandók előtt.
Ki egészre került, vagy két lába alá —
Jó, ha bűnös lelkét Istennek ajánlá / ’.

A’ 45dik számbeli rejtettszó: H a j ó

Szerkeszti H e 1 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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É L E T - F O R D U L A T .
Mint a’ setét styx’ zsibbadozó ere ,
A’ bus ködöknek néma homályi közt 

Rideg mezőkön ’s zord kopáron
Mászva bolyong tunya görgedéssel:

Így folytak-el mindekkorig életem’
Tavaszra nyíló napjai; szívemen

Ónbánat ült, melly ifjúságom
Rózsavirágit emésztve dúlta.

Nem! most nem ig y ! Hogy fényre derült egem'
Kékjén Erosz’ bájcsillaga tündököl;

Hogy hív Ilonkám’ csókja rózsás 
Ajkairól ajakimra csordult:

Körűlem Éden fejti virágait;
A’ víg tavasz rám zöld koszorút kötöz;

Regényes ösvényem’ vidámság’
Tiszta folyamja körülszökelli.

Szép aetherében szívem örülve leng,
Mint a’ szerencsés fiilmile, melly vasas 

Zárát lerázván, tarka galyról
A’ ragyogó eget üdvözelli. —

Ti Alkotónknak bájkecsü művei!
Ti gyenge szüzek ! csak ti teremtitek 

A’ pásztor-órákat; ti szórtok
Rózsavirányt vadon utainkra.

Ifjú korunknak thesszali berkei,
A’ víg mulatság’ tánczpalotáji, és 

A’ játszi tréfák’ zöld tanyáji,
Nélkületek — sivatag magányok

Ktctktmétröl Királyi Károly.

G Y A P J Ú -  K R Í Z I S .
A’ következő levelet Anglia’ jelesb kereskedő 

hazainak egyike a’ continensi gyapjukereskedőknek 
kíildé széllyel:

London, máj. 9ke'n 1834. Közelgetvén az uj 
nyirés’ ideje, nem leend talán Uraságtoknak kelle
metlen, ha az itteni gyapjuvásár’ állapotjárói nyílt ’s 
részrehajlatlan tudósítást, egyszersmind az ezen nem
beli kereskedés’ reme'nylhető további folyamatjárói 
véleményt adunk; ’s midőn mi a’ jelen sorokban 
Uraságtokat a’ mondottakról értesítjük, eleve is saj
nálnunk k ell, hogy mint igazság’ hívei a’ közelgő 
nyiréshez olly örvendetes kilátást nem nyithatunk , 
mint miilyen tavaly ez időtájon a’ dolgok’ akkori 
egészen más helyzetéből fejlett-ki. — Mint szállott
fel az utolsó nyirés óta itt és Uraságtoknál a’ gyap
jú ára, milly kedvező szerencse mosolyga nekünk e’ 
ezikkelyre nézve múlt évi nov. végéig, az a’ tapasz
talásból eléggé tudva van, ’s mi arra csak azért sem

akarunk visszatérni, nehogy az összehasonlítás, mel- 
lyet amaz időszak ’s vásárunk’ mostani állása ’s jö
vendőre nyíló inai kinézetink közt tehetnénk, ben
nünket kedvetlen elmélkedésekre vezessen. London
ban tavaly illyenkor rakházinkban csak mintegy 3000 
bál német ’s 600 bál spanyol gyapjú találkozott; en- 
nélfogvást az újabb szállításokra elég tér-mező vala, 
egyszersmind a’ fogyasztás közvetlenül biztosítva. — 

Ila tehát a’ gyapjú, mellynek olly sokáig nem 
volt kelete, becsben némikép emelkedett, az, ezen 
körülményből természetesen folyt; mindazáltal két
kedve hisszük , hogy a’ gyapjú-mennyiségnek a’ fo
gyasztáshoz képesti azonkori kedvező állása olly 
nagy árszökkenést, mint miilyent Uraságtoknál múlt 
ősszel valóban tapasztalánk, idézhetett-elő, hacsak 
egy szélesen elágzott speculatio a’ gyapjú-árnak, vé
leményünk szerint, természet-ellenes irányt nem adott 
volna. Azonban speculatio ’s vélemény valamelly fog
lalkozásnak (Geschäft) természetes folyását csak bi
zonyos ideig gátolhatja, de nem állhatatosan, és a’ 
visszahatás , mellytől mindazok eleve tártának , kik 
a’ dolgok’ helyzetét ép ’s nem vakított értelem ’s 
figyelemmel tekinték, mint látjuk, már ama’ rendes 
következésekből elő is tűnt, mellyek valamelly czik- 
kely’ árának nagy ’s nem egészen józan felszökken- 
tét kisérik : úgymint egy részről a’ fogyasztás’ meg- 
csökkentéből, más részről pedig a’ behozatal’ növe- 
kedtéből. Hogy nálunk a’ fogyasztás vagy consumtio 
az utóbbi hat hónap alatt tetemesen csökkent, meg
győződésig be van bizonyítva, ’s okát főkép a’ durva 
czikkelynek módnélkül felrugtatott árában kell ke
resni , mellyel a’ posztók ’s gyapjúszövetek’ ára meg 
nem fért; ennélfogvást a’ gyármüvesek az élénkebb 
gyártásbeli szorgalommal felhagyni kénytelenitteté- 
nek. — Az imént mondottban a’ megcsökkent fo
gyasztás’ fő okát tekintvén, még itt néhány más kö
rülményről sem kell megfelejtkeznünk, mellyek a’ 
gyapjú-kelésnek ’s árának egy előre nem láthatott 
módon tetemes kárt szültek ; ezek különösen az utób
bi rendkívüli lágy tél , ’s az amerikai egyesült stá
tusokban uralkodott pénz-krisis , melly tőlünk onnan 
már több hónap óta minden megrendelést elvon.

A’ behozatal, mellyet a’ magasra szökkent ár 
olly élénkké tőn, igen nagy — ’s ahozképest, mit 
annyiszor a’ szárazföldről gyapjú’ szűke ’s a’ t. felől 
hallanunk kelle — igen váratlan mértékben a’ \ilág’ 
minden részeiről növekedett; rakházink illy módon 
’s az utóbbi hónapok alatt olly igen korlátozott
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fogyasztás mellett annyira megtelének, hogy 3000 
bál nemet es 600 bál spanyol gyapjú helyett, men
nyi t. i. tavaly illyenkor meg rakházinkban vo lt, 
most csupán Londonban mintegy 13,000 bál ne'met,
11,000 bal spanyol es 3000 bál egyéb gyapjút, ösz- 
szeleg tehát mintegy 27.000 bál mindennemű gyap
jút mutathatunk-elő ; ezenkívül Yorkshireben is arány 
szerint hasonló nagy mennyiség találkozik. — Azon 
jó vélekedés, mellyben a’ kereskedési czikkely múlt 
évi nov. utoljáig állott, illy, mindig fel-feltűnőbb 
mostoha viszonyok közt azóta lassanként, az utóbbi 
két hónapban pedig igen észrevehetőleg csökkent, 
’s a’ gyapjú-birtokosak (Eigener) most hajlandóknak 
mutatkoznak jóval alábbszállított áron a’ gyapjún túl
adni , csak akadnának vevők. Gyárosink ellenben 
azt hiszik, hogy a’ reductio vagy ár-leszállítás, mire 
most a’ kereskedők készséget mutatnak, még korán- 
sem áll azon alsó fokon, mellyet a’ dolgok’ állása 
szükségkép kijelölt: ennélfogva úgy látszik, hogy 
az ő különben is csekély gyapjuszükségök mellett 
mindaddig kerülni akarják a’ vásárt, míg csak az 
utolsó bál gyapjút föl nem dolgozzák. Ezen körülmé
nyek ’s viszonyok közt a’ német gyapjúra nézve 
már néhány hónap óta nincs semmi kereset; mert 
azon egy két bál, mellyet itt vagy amott eladnak, 
alig méltó említésre, ’s így a’ gyapjú’ rendes árát is 
nehéz meghatározni. Mindazáltal csaknem bizonyos, 
hogy, ha e’ jelen pillanatban vevők mutatkoznának, 
azok igen könnyen a’ jóféle gyapjúnak fontját 3 
shil. 3 den. egész 4 d. és gyapjút 3 shil. 3 den. egész 
4 shil. 6 den. fontjával, a’ tudvalevő utolsó octoberi 
áron alul vehetnék-meg. — Ezen leszállítás 4 dénártól 
6 den-ig (a’ gyapjú’ fontját értve) a’ legmagasb fokra 
vitt árhoz képest, mint már említők, nem igen akar 
a’ vevésre kedvet gerjeszteni, ’s az idő majd meg
tanít: ha valljon a’ gyármüvesek fognak é később 
bennünket előzőleg megkeresni, vagy pedig, hogy el
adást indíthassunk, mi leszünk kénytelenek még to
vábbi áldozatokat is tenni. — A’ mi szempontunk 
az, hogy, mi előtt gyapjúnknak az elkelésre gyor
sító , rendes ut nyílnék, az árnak még alább szálltát 
is meg kell szenvednünk ; ’s midőn mi Uraságtoknak, 
mennyire az röviden lehetséges, a’ fönérintettben 
vásárunk’ mostani állásáról szempontunkat kifejtet
tük , Uraságtok könnyen által fogják láthatni, hogy 
mi jövendőre nézve kedvező véleményt nem táplál
hatunk. Az uj szállítások nem fognak többé , mint 
tavaly, megürült rakhelyet ’s a’ fogyasztásra köz
vetlen vásárlást találni, hanem inkább, mint koráb
bi időkbül sajnosán tudjuk , egy nagy, régibb gyap
jú-halmazzal jőnek veszedelmes concurrentiába; melly 
esetben mindenki, csakhogy a’ régin túladhasson,

az uj gyapjú’ kárával is örömest kész áldozatot tenni. 
Mi tehát ennélfogva barátinknak, uj vállalataikhoz 
a’ legszemesb vigyázatot nem ajánlhatjuk eléggé. 
Ezen vigyázat még azért is különösen szükséges, mi
vel némelly körülmények azt gyaníttatják, hogy a’ 
gyapjúnak ára nyiréskor könnyen valamivel föntebb 
állást nyerhet, mintsem a’ dolgok’ valóságos hely
zete azt megszenvedheti. — A’ vevőknek minden 
tájról összesereglése , kik közül egy sem tér örö
mest üresen vissza, következéskép egyik a’ másikat 
magával ragadja, sokszor a’ gyapjuvásárnak nem ér
demlett élénk tekintetet ad; ezenkívül sok vevőnek 
érdekében fekszik, hogy a’ gyapjuár eddigi állását 
megtartsa, mivel itt tetemes gyapjuhalmazaik, amott 
igen drágás contractusaik vannak, *s végre mivel 
a’ pénzre kevésbé szorult juhtenyésztők is nem haj
landók alantabb árt elfogadni.

Illy álláspontból indulva-ki, megtörténhetik, 
hogy a’ gyapjú’ ára junius és júliusban Uraságtoknál 
bizonyos állapodást mutat, mellyel az tulajdonkép 
nem bír ’s mellyet a’ kereskedés’ rendes folyamatjá- 
ban fen sem tarthat, főkép — ’s erre figyelmeznünk 
illik -— mivel az idén bizonyosan 15 pcenttel fizetőbb 
lesz a’ gyapjunyirés , mint 1833ban; ezt pedig on
nan következtethetjük, mert ezen esztendőben a’ 
juhok közt dögvész nem uralkodott ’s a’ gabona’ si
lány ára mellett a’ juhbirtokosak nyájaikat még mag
gal is táplálták, legalább azok, kik szállításra kö
tött contractusnál fogva inkább azt tekintik: men
ny i  a’ gyapjú, mintsem mi nő .  — A’ silány fajú 
gyapjú, véleményünk szerint, még viszonyképesti 
legftlacsonyabb ár mellett sem érdemel figyelmet; 
mert rósz egy nyiretű és tépett (Rauf-Wolle) gyap
júval rakházink jelenleg tömvék és gyármüvesink 
bármi silány áron sem akarják azt elfogadni. — 
Szintolly kevéssé ajánlhatjuk a’ m o s o t t  fürtös 
gyapjú’ beküldetését, mivel ennek csak akkor van 
kelete, ha, mint p. o. tavaly történt, nincs elég 
rendesen válogatott gyapjú. Legtöbb figyelmet fog 
érdemelni a’ nemesített gyapjú , mellynek fontja 2 
shil. 6 den. — 3 shil. 9 den.; mivel abból az itt ta
lálkozó mennyiség a’ közönséges halmazokhoz képest 
nem igen nagy, ’s a’ fogyasztás abból mindig leg
élénkebb maradand.

B Y R O N  ÉS  R O U S S E A U .
Byron beszéli emlék-iratiban , hogy ót az ango

lok , francziák, olaszok, németek és spanyolok kü
lön alkalommal majd Rousseauval, Goethével, Jung- 
g a l, majd Aretina ’s athenei Timonnal ’s egy belől 
megvilágos/tott alabastrom edénnyel, majd az ördög
ge l , majd meg Shakspeare, Napoleon, Tiberius, 
Aeschylos, Sophokles és Euripidisszel hasonlítók
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össze; de még ennyi sem elég, benne még egy Pier
rot’, Sternold’ és Hopkins’, VlIIdik Henrik’, Che
nier’, Mirabeau’, Angelo Mihály’, Raphael’, továbbá 
Diogenes’, Child Harold’, Lara’, a’ beppoi gróf1, 
Milton’, Pope’, Dryden’, Burns , Kean’, Alfieri, sőt 
még egy Harlequin’ és piperkőcz’ hasonmását is vé
lek feltalálni. „Anyám — mond Byron — , még mi
előtt 20 esztendős voltam , egyáltalában azt akará, 
hogy Rousseauhoz hasonlítsak; Stael asszony 1813- 
ban ugyan-ezen összehasonlítást tévé; ’s az Edim- 
burgh Review is ezzel egyező véleményt nyilatkozta
tott. En magam közöttünk a’ hasonlatosság’ leggyön
gébb árnyékát sem találom-fei. Rousseau prosában 
irt: én versekben; ő polgári osztálybői eredeti: 
én nemesi rendből; ő philosophus volt, a’ mi én 
épen nem vagyok; ő első elme-szüleményivel 40dik 
évében lépett-föl: én 18 esztendős valék, midőn első 
munkámat kiadám. O első munkája által nevének 
fényt szerzett: én kudarczot vallottam. O feleségül 
vévé gazdasszonyát: én saját nőmmel se férheték- 
meg. O azt hívé, hogy az egész világ ellene össze
esküdött : az én kis világom pedig azt látszik gon
dolni, hogy én folyvást terveket gyártok nyugalmá
nak megháborítására; legalább abból, a’ mint felő
lem beszélnek ’s imák , illyes valami világlik-ki. O 
barátja volt a’ füvésztudománynak: én a’ virágokat, 
bokrokat ’s fákat szeretem, a’ nélkül, hogy azok’ 
nemeivel ’s fajaival ’s a’ t. törődném. O sokat irt a’ 
musikáről : én e’ művészeti nemben csupán annyi is- 
mérettel bírok, mennyit füleim által szereztem. En 
soha sem valék képes, sőt nem is akartam valamit 
szabályok szerint tanulni, még nyelveket sem. En 
mindent csak gyakorlás fül és emlékezet által tanul
tam — ’s ez, Hodgson költész’ állítása szerint — 
legjobb. — Rousseau lassan dolgozott ’s fáradság
gal : én hamar írok ’s többnyire elmefeszités nélkül. 
O a’ lovaglás , úszás és vívásról még csak hallani 
sem akart: én ellenben jő üsző vagyok, tiirhetőleg 
jő lovagló, ha mingyárt nem igen bátor is (18 éves 
koromban egy versenylovaglásban behorpasztám egy 
oldalbordámat), ’s a’ kardviadalban sem vagyok ügyet
len. Szóval: Rousseau az ő életmódjára, szokásira 
és charakterére nézve olly kevéssé hasonlít hozzám, 
hogy alig foghatom-meg: mint teheté okos ember a’ 
föntebbi állításokat. — Még azt elfelejtém említeni, 
hogy Rousseaunak gyönge szemei voltak: enyéim el
lenben élesek és pedig olly igen élesek, hogy a’ 
bolognai nagy színházban a’ legtávolabb szinerkély- 
ből (Loge) is olvashatám a’ szinkárpit melletti fel
írásokat, mig ugyan azon szinerkélyből más legjobb 
szemű ifjú személyek egy betűt sem vehettek-ki, ’s 
kik ennélfogvást azt gondolák, hogy velők tréfát

űzök. — Mindezt összevevén , joggal mondhatom, 
hogy az összehasonlítás csak egy pontban sem hite
les. Rousseau nagy férfi volt, és ha ezen összeha
sonlítás igaz volna, úgy általa magamat megbecsül- 
tetve kellene érzenem; de én nem kívánok magam
nak ál-ideákban tetszeni.“

OROSZORSZÁG’ ARANY MOSOVÁNYAI 

Csudálatos valóban, hogy a’ gyep alatt csak 
alig néhány ujnyi mélységre olly tömérdek kincsek 
annyi század óta rejtezhettek, az Ural’ vidékin gya- 
nittatlan egész az 1814ik évig, midőn a’ katalinvári 
bányák’ igazgatója Schluyew az e’ vidékbeli homok- 
síkságon felfödözte a’ mosovány-aranyt, melly itt 
a’ fövény közt apró levélkékben ’s kisebb nagyobb 
szemekben találkozik. Eleinte csak lassan haladott 
a’ keresési ’s mosási szorgalom, miglen 1819ben a’ 
magányos lakosoknak is megengedtetvén saját föld
jeiken az aranymosás, a’ kezdeményt több tűzzel 
folytatták; 1822ben 20 pud (1 púd 40 font) aranyt 
nyerének a’ homokból, mi is az országiás’ figyelmét 
annyira fölébreszté , hogy 1823ban egy bányász biz
tosságot külde az Uraihoz az ottani arany-termés’ 
viszonyinak kinyomoztatása és szorosb vizsgálata vé
gett; a’ biztosság azt leié: hogy a’ mosovány-arany 
az Uralhegynek koránsem helybeli feliszapulási ’s le- 
mosódási után eredett rakványt képez, hanem a’ 
hegységnek mindkét oldalán, jelesül pedig a’ kele
tin , ezer verstnyi hoszaságban a’ vizözöni homok és 
agyagos üledékek azon tanyák, mellyek az arany
nak fekhelyül szolgálnak, ’s ezen egész térvidék bi
zonyos mélységig mindenütt több vagy kevesebb rao- 
sovány-aranyat tart keblében. — Ezután újabb he
lyeken nyittatának mosoványok, ’s 1824ben már
12,000 ember foglalkozott az arany-mosással, ’s mél
tán bámul mindenki, midőn itt 10—20 font nehézségű 
tiszta arany gördiilékeket lát heverni a’ homok-iszap 
közt. Miask mellett a’ Czarevo Alexandrovszky özö- 
vényben az Ural’ déli oldalán egy csekély téren 1S25 
és 1826ban 10 darab gordülék találkozott, mellyek 
összesen 2 púd 34 fontot (199} marca) nyomtak; 
ezen gördülékek közt egy darab volt 26 fontos 69 
zolotnik (43} marca), egy 24 fontos, egy 16 fonto*, 
kettő 13 fontos ’s a’ t. Humbolt’ tudósítása szerint 
az utóbbi években az uráli mosoványok következő 
mennyiségű tiszta aranyt szolgáltattak : 1826dik évben 
232 pudot; 1827ben 282 p .; 1828ban 291 p .; és a* 
1829ki év’ első felében 142 pudot; most pedig Orosz
ország esztendőnként 22,200 marca aranyat nyer-bé. 
Ezen tömérdek mennyiség az arany érték’ mérle
gét egész világon aligha nem billenti meg, ha hogy 
épen ez időkorban déli Amerika’ arany bányáji, akár
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a' belső zavarok, akár más természeti akadályok 
miatt meg nem csökkennek vala.

Az Ural’ vidéke aranyon kívül évenként még 110 
púd platinát is álh't-elő, melly Nischna-Tagilsk és 
Goroblagodánál az arany mosoványoktól jóval külön
böző viszonyok alatt a’ Chlorit- és Simag-palán, 
Syenit, zöldkő és Serpentin töredékek által befödve 
találkozik. Az első európai gyémántokat is az Ural 
hegysége szolgáltató a’ nagy világnak, mellyek a’ 
szén-anyaggal megterhelt, ’s fekete hegyi kristályo
kat viselő Dolomit hegyfajok’ közelében a’ poluden- 
kai patakban és Nisne túrái töbörben lS29ben mo- 
sódtak-ki. így tehát Oroszország váratlan sebesség
gel jutott-fel azon hatalmas országok’ sorába , mel
lyek az egész világ’ tőkepénzére olly nagy befolyás
sal bírnak. Gyulay Sándor.

T Ö R E D É K E K  AZ E M B E R R Ő L .
(Levelekben.)

4. Nem is képzelheti drága Sógor uram, milly 
bohóságok’ végbevitelire képes az ember. Minap azt 
találta egy kuruzsló vénasszony Jakabnak mondani: 
„A’ ki jókor kél — aranyat lé l ;“ — ’s Jakab az 
istenadta, három hétig szüntelen utczán várta haj- 
nalhasadtát, ’s vizsga szemmel kereste az aranyat. 
Azonban midőn megexplicálám neki: mikép kell az 
arany mondást értenie, nagyot sóhajtott szegény, ’s 
az elmulasztott reggeli álom felett töredelmes szá- 
aásbánást vitt véghez , és azóta csak úgy hentereg 
9 óráig ágyában, mintha az arany mondást soha sem 
hallotta volna. Jaj édes Sógor uram! mai világban 
ingyen az ember csak egy gombostűt se kap, csupán 
jókorkelésért, ha összetett kézzel sétál az utczákon; 
dolgozni kell kedves Sógor uram, ’s az aranyat mun
kával érdemelni m eg; mert bizony mondom Sógor 
uramnak, még azon egy giránkat is elveszik , mellyel 
bírunk, ’s vagy sequestrumot tesznek rá, vagy elad
ják licitando, ’s végre is azé lesz, kinek már 10 gi- 
rája van; attól pedig semmit se tartsunk, hogy az 
illyennek kedve jőjön giráját szegény embertársival 
megosztani. —-

5. Az emberek közt édes Sógor uram, azon bo- 
hós közmondás uralkodik : „de mortuis aut bene aut 
nihil“, az az: ,,a’ holtakról vagy jó t, vagy sem
mit.“ Egész alázatossággal kérem tehát drága jó Só
gor uramat, valamikép meg ne haljon, mert úgy tö
kéletesen hallgatnom kellene minden társaságban Só
gor uramról, minthogy igazság-szerető vagyok. — 
Ezen közmondást leghívebben követik a’ hízelgő tör
ténetírók ; pedig én épen nem tartom helyesnek, 
sőt úgy hiszem: az igazság, melly különben is csak

országszélen kóválygott, ezen sententia által egészen 
ki van tiltva körünkből; mivel ha még halottakról 
sem mondhatunk igazat, kiről mondunk tehát? élők
ről csak nem lehet; mert hiszen — uram bocsássd! 
— úgy befogják szájunkat, hogy sokszor évekig 
még azt se mondhatjuk: kukk ! — Hazucha.

E G Y V E L G E K .
K u ty a ’ h ő s é g e .  Balbekben — igy beszéli-el 

Frankland — a’ törököket igen megbotránkoztató 
azon jó indulat, mellyel kutyám iránt viseltetéin ’s 
ők tudakozók tőlem: mi okozza hajlandóságomat illy 
tisztátalan állathoz. En Johnson’ szavaival válaszo
lók : ,,A’ kutya már négy ezer év óta legszorosb 
barátja ’s kísérője az embernek ’s tőle (az embertől) 
még egyetlen egy hibát sem öröklött-el“ ; ’s még 
azt tevém hozzá, hogy ezen állat egy különös — 
legtöbb emberben idegen — tulajdonsággal bír, t. i. 
h ű s é g g e l .  — A’ törökök ezen válaszom által 
meglepetni látszattak ’s közösön kiáltának fel: „Nagy 
az Isten !“ *

„Mondd-el Jóska az öt érzéket.“ Szóla növen
dékéhez a’ tanító. „En látok — igy kezdé a’ fiú — 
a’ szememmel, hallok a’ fülemmel, izelek nyelvem
mel , és érzek az egész testemmel.“ Itt hallgatott. 
,,No — szól közbe a’ tanító — egyet kihagytál, 
nemde orroddal szaglálsz?“ „ H o l n a p  talán — fe
lel a’ fiú — de ma nem : mert igen n a g y  n á t h á m  
van!“ H.

V** tanítvány Corneliusból Themistokles’ VIII. 
fejezetét fordítván, midőn c’ szavakhoz ért: „ te s -  
t a r u m s u f f r a g i i s  e c i v i t a t e  e j e c t u s , “ 
azokat így magyarító: „ k i v e t e t t é k  a’ v á r o s 
b ó l ,  mi n t  a’ c s e r e p e  t.“ L ig e t f y  Andor.

Régibb időkben a’ londoni színházban nem volt 
szabad, asszonyszemélynek föllépni. Midőn a’ hosz- 
szu várakozás Ildik Károly’ béketürését kifárasztaná, 
a’ színész-igazgató azzal mentegeié magát, hogy 

királyné még nincs megberetválva.“
B U D A I  C S E P P .

Mindenféle erőmüveink vannak már, mellyek a’ 
kezeket kímélik, úgyhogy nem sokára látni fogunk 
önmagoktól szántó ekéket, önmagoktól arató sarló
kat, nem különben szekereket, mellyek a’ gabona 
kereszteket ’s takarmányt önmagoktól hordják csűrbe 
V t. eff. Csak egy gondolkozó gépely’ híjával va
gyunk még. Xagy Igná' *

R E J T E T T S Z Ó .
Érczet vonva szerez; dárdúr rövidítve egészem,

Ó de fejem’ le ne üssd : tilted’ adója vagyok.
Hu/t A nta l .

A’ 4Gdik számbeli rejtettszó: K ö tál .

Szerkeszti H e l r a e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
I g a z í t á s :  A ’ T á r s a lk o d ó ’ 4 6 d ik  sz á m á b a n  1S2 la p . 2  sz e l. 37d . s o r á b a n :  k é m l e k e d á k  h e ly e t t  o l r .  k á m l e k e d á r o
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EGY JÓLTEYÓ TALÁLMÁNYRÓL
a z e gé s z  emberi  nemzetre nézve.

Tudván , hogy olly atyáskodó kormány alatt ’s 
olly nagylelkű adakozók között, millyekkel hazánk 
dicsekszik, a’ közéhség’ idejére szolgáló k öz-é l e t 
t á r  ak’ fölállítását, nem annyira a’ gabona’ ösz-  
s z e s z e r z e ' s e ,  mint annak költséges , fáradságos , 
szerencséltetett ’s bizonytalan e l t a r t á s a  gátolja: 
ez előtt két évvel, midőn országunk’ Főkanczellárja, 
gróf Reviczky Ádáin O Ex ja , a1 több törvényható
ság között a’ ns Jász-Kiín kerületeket is (mellyek- 
nek akkor is hivatalos szolgájok valék), egy olly 
tervnek határozására fölszólítani méltóztatott, melly 
illy hasznos és szent czélra legalkalmasb lenne — 
mingyárt kedves kötelességemül tevém, egész igye
kezetemet oda intézni , hogy egy olly czélirányos 
tervet alkothatnék, melly a’ g a b o n á n a k  mi 
né l  h o s s z a b b  i d ő r e ,  m i n é l  b i z t o s a b b a n ,  
m i n é l  o l c s ó b b a n  l e e n d ő  e l t a r t á s á t  1 é- 
t e s í t n é ;  — ’s ezt annyival inkább, mivel a’ köz 
éhségből folyó számtalan köz nyavalyáskodásnak , ’s 
nagy halomásnak minden lehető módon távoztatá- 
sára munkálni, hivatalos kötelességemnek ösmértem.

Melly tervet azóta uj meg uj oldalról fontolgat
ván , minden gördíthető nehézségből kifejtve , me- 
teorikos, — minero — phyto — zoochemikos, geo- 
gnostikos, phyto — és zoophysiologikos elvekre 
építve , egyéb ösméretes buzatartás-módokkal tett 
egybehasonlítás után , olly tisztán elrendeltnek tar
tok , hogy a’ terv’ sikerüléséről legkisebb kétségem 
sem marad fen.

Távol azon dicsekvő híresztelésektől, melly ék
kel sokszor a’ csekélységeket szokták az ámítok a’ 
hiszékeny emberiségre kötni: hazánknak akármelly 
törvényhatóságát, vagy akármelly földnek dús bir
tokosát, tehetős kereskedőjét bátor vagyok felszó
lítani, hogy, ha valaki akár köztárból, akár össze
tett erővel, a’ valaha éhség’ torkába eshető sze
génység’ számára, ’s ön dicsőségére, — akár tulaj
don, fölösleg termett, vagy boldogabb időben ol
csón szerzett gabonáját ön hasznos kinézésére, az 
egy évtized , vagy huszad alatt rendesen elkövetkező 
drágaság idejére e l t e n n i ,  ’s b i z t o s a n ,  s o k á 
i g ,  o l c s ó n  eltartani szándékoznék: ezen szándé
ka felől engem rendes lakásomon , a’ helybeli pos
tán bérmentes levelével tudósítni, vagy meghatal
mazottjával velem élő szóval értekezni méltóztassék, 
— melly utakon, némelly szükségesekről, ’s a’ köl

csönös szerződés’ pontjairól szorosan egyezkedhet
vén, a’ biztos eltevés’ vállalatát, számára elfogadhat
nám. — Addig is pedig, míg valaki csekély szemé
lyemet e’ fontos tárgyban bizodalmával megtisztelné : 
e’ következőket tartom szükségesnek, köz tudomásul 
előrebocsátni:
1. E’ t a l á l m á n y ’ k ö z h a s z n ú s á g a  ’s a j á n l h a 

tó s á g a.
A’ gabonának ezen módon leendő eltevéséf , 

F a  g o t  híres bnzakíirtője v. csője felett, mellyet 
Xográd megye’ lelkes Rendei szent czéljokra válasz
tónak , ezen tulajdonok ajánlják: 1.) N a g y  o l 
c s ó s á g a .  Mert 10,000 (tízezer) pozs. mérő’ élte
téséhez kivántató készület 300 forintra alig megy ; ‘s 
idomlag annál kevesebbe kerül, minél nagyobb mennyi
ség tétetik-el. Azonban e’ készület’ nagy része , ha 
már egyszer kikerült belőle a’ gabona, újra hasz
nálható. 2.) B i z t o s s á g a .  Mert a’ gabona minden 
elem ’s vész ellen biztosítva van. Tűz, víz, p. o. eső, 
áradás, zsuzsok, egér, patkány, — doh, penész, rot
hadás, mind kikeríilvék. Sőt még a’ mennykősujtás, 
’s rósz emberek’ erőszaka elől is szinte egészen bá
torságban. 3.) Á l l a n d ó s á g a .  10, 20 , 50 sőt 100 
esztendeig is épségben marad a’ gabona , ’s ment 
minden idegen ’s kelletlen szagtól. 4.) A 1 k a I m a z h a- 
t ó s á g a .  Minden nemű gabonának, lisztes, hüvelyes 
terméknek, úgymint, búza, rozs, árpa-, kukoricza, 
zab, hajdina, köles, mohar, bab, borsó, lencse’ el
tartására alkalmas. 5. A l k a l m a s  l é t e .  Semmi 
személy, vagy oktalan állat’ fölvigyázását, körüJtei 
fáradozást, mint forgatást, szelelést ’s a’ t. nem kí
ván, sőt még csak őrzőt sem igen. Azonban többféle- 
mennyiséghez alkalmazhatni, 500 pozs. mérőtől szinte 
100,000ig.
11. A’ g a b o n á n a k  e z e n  mód s z e r i n t  l e e n d ő  

el t éréséről .
1.) Mivel az egész terv inkább tudományon, 

sokféle ösméreten, ’s az eltevő’ körülményes ügyes
ségén , szemességén, mint csupa titkon- alapul: ezen- 
egész foglalatosságot csak egyedül személyes elinté
zésem , rendelésem ’s fölvigyázatom alatt tétethe
tem. — 2.) Némelly előkészület kell, ’s  a’ többféle
körülményhez képest más és más. Ugyan azért 3.)) 
A’ velem értekezés, a’ dologba kezdés előtt, múl
hat lanul szükséges. 4.) A’ helynek , hol a’ gabona; 
eltétetik (azon esetre, ha a’ tájék előttem ismeret
len) színről színre látása, rs általam előre megviasgal- 
tatása megkrvántatik. 5.) Az egész gabonamennyK«g-
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nek, melly eltevésre van szánva, minőségét, meg 
kell előre vizsgálnom.

III. A z e g y e z é s '  f ö l t é t e l e i r ő l .
1.) Fáradságom’ és gonddal teljes találmányom’ 

jutalmául, csak az eltett gabona’ bizonyos procentu- 
juát kívánnám; ’s azt is cautidul egész a’ búzának 
elővételéig benhagynám, olly föltétel alatt, hogy ha az 
ejtett gabonának baja lenne, azon lekötött jutalomtól 
is egészen essem-el. Csupán csak 2.) az eltevés 
,ideje alatt töltendő ne'hány napéit kívánnék valami 
csekély diurnumot. 3.) Ötezer (5000) pozs. mérőn 
alul semmi vállalatot nem fogadok e l : többet pedig 
vég nélkül. 4.) IVlint a’józan okosságtól kormányzott 
gazdálkodás és takarékosság is , de ezen dologbeli 
tudományos elveim is kívánják, csak tökéletesen 
tiszta, u. m. vadócz , konkoly, repcze , varjuborsó, 
‘s minden fűmag, kalász, polyva, föld, por, ’s több 
effélétől a’ lehetőségig megválasztott gabonát vál- 
lalnék-föl eltevésre. 5.) Az eltett gabona’ elővétele 
(különös sürgetés eseten kívül) 3 év előtt nem tör
ténhetik. Azon túl pedig, annak elővételére az időt 
teljesen az eltétető birtokos, vagy annak Örökösi 
önkényes tetszésük szerint határozhatják 20 eszten
deig. De azon tú l, az alulirt, vagy annak akármi 
lehető örököse, vagy engedményese, a’ szerződés 
szerint, fáradozása’ dijában őt illető részét, a’ neki 
legalkalmasbnak tetsző időben, a’ birtokostól kíván
hassa. — Költ Kun Szent-Miklóson , jun. 5. 1834.

Bal ogh József  m k.,
orvos doktor cs ns Kis Kiín kerületi 

rendes phjrsikus.

TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL.
6. G ö r ö g  J á t é k s z í n e k ,  r é g i  T r a g o e d i a  ’»

C o in o e d i a.
A* görögök’ játékszínei igen különböztek a’ mi- 

éinktől. Már csak azok’ építése is egészen más né
zetek és czélok szerint vala elintézve; de egyéb el- 
különző jelek is vannak, miket jelen játékszíneink
ben föl nem találunk: például az álarczokkal-élés. 
A’ mi pedig a’ görög színdarabok’ belső mivoltát il
leti, annak saját bélyegi az előadás’ idealitása , ’s a’ 
bennök uralkodó sors. — A’ görögök’ egész művelt
sége , a’ szépnek minden nemében egy nagy ösz- 
bangzó , egy alapra épült, egy elvből kiinduló egész 
volt; ’s a’ görög tragoediai hősekről, mint megan
nyi félistenekről, csak annak lehet élénk képzelete, 
ki a’ görög képfaragás’ teremtményivei, az antik 
szobrok’ egyszerű nagy izletével ismeretes. — A’ ki 
a' görög játékszinekről, mellyeknek körülményes le 
írásukat Yitruviusban ’s más írókban találhatni, ma
gának helyes fogalmat óhajt, igen jól cselekszik, 
ha elméjét egészen elvonja jelen színházainkról. — 
Mert először: a’ mi színházink födelezvék , a’ görö

gökéi pedig fölülről nyitva voltak, ’s játékaik sza
bad ég alatt adattak , mint isteni tiszteletük’ alkat
részei. A’ szabad görög lélek nem tiirheté, hogy Is
tenei s isteni hősei szűk falak közé zárassanak, ’s 
inkább akará ollykor a’ változó idő’ szeszélyeit, a’ 
közbejövő záport vagy förgeteget elszenvedni, mint 
magát kőbörtönökbe szorítni, ’s így a’ játékszini co
lossál benyomást megsemmisít™, vagy legalább meg- 
erőtlenítni. — E’ játékszini hatás’ emelése’ tekinte
téből örömest kellemes fekvést választottak színhá
zaiknak ; a’ reájok mosolygó égnek kék kárpitja, a’ 
köriilettök virágzó természet, voltak legkedvesebb 
diszítvényeik. — Másodszor: a’ görög játékszínek, 
a’ miéinkhez hasonlítva, colosszusi nagyságúak vol
tak , ’s hozzájukképest mai legnagyobb játékszíneink 
is szűk börtönök vagy fogházak. Szörnyű embertö
meg talált azokban helyet. A’játszóhely’ ezen idora- 
talan nagyságából természetesen következett, hogy 
rajta a’ föllépő színészek igen apró állatocskáknak 
tetszettek, ’s az épülethez mért viszonyban csak úgy 
tüntek-elő , mint egy ív papiros’ közepére írt fölki
áltó jel. Ezen ők magassarku cothurnok által akar
tak segítni, ’s így levének a’ cothurnok Tragoedia’ 
czimjelei. Más rósz következése volt az épület’ óriási 
nagyságának, hogy akkora távolságban a’ mimika, 
melly mai játékszini előadásink’ fő érdeme, egészen 
elveszett; azért a’ színészek, hogy annál erősb és 
kitünőbb arczvonásokat mutathassanak, álarczokkal 
éltek. — Végre szükséges rósz következése volt a’ 
játékhely’ nagy létének, hogy rajta a’ hang, kivált 
a’ gyöngébb , egészen elholt. De ezen baj ellen 
csakugyan találtak óvást, azáltal, hogy játékszínei
ket pontosan és művészileg akustikai elvek szerint 
építették, ’s az álarczokba valamelly előttünk isme
retlen hangerősítő szert rejtettek. Harmadszor: A’ 
játékszínek belső elrendelése is egészen különbözött 
a’ midinktől; p. o. az orchestra (régi értelemben) 
ennek középpontja a’ Thymele. a’ chároni lépcsők 
’s a’ t. nálunk egészen isméretlenek. Mozgonyok 
szinte voltak, ’s azok’ létét már Aeschylosz szüksé
gessé teszi. Kárpit vagy függöny eleinte nem volt 
szokásban, p. o. Aeschylosz’ tragoediáiban ; később is 
nem az egész színhelyet, melly iszonyií szélességű 
volt, hanem csak annak részét, a’ prosceniumot fö- 
dözte , hol a’ színészek összegyűlni szoktak. A’ kár
pit nem fölülről bocsájtatott-alá, hanem alulról vo~ 
natott-fölfelé. Negyedszer: az asszónyi szerepeket 
is férfiak játszották, mert asszónyi test és hang erői- 
lennek itélteték, hogy a’ tragoediai hősnék illőleg 
fölléphessenek. Ötödször; a’ decoratiókra nézve , a’ 
görög játékszínen nem voltak se annyiféle, se olly 
tarka diszesítvények, mint nálunk. A’ játékszín több
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nyíre utczát vagy köztéri ábrázolt, vagy legalább egy 
a’ házhoz tartozó szabadhelyet, udvart, kertet. — 
Azonban az úgy nevezett Eneyclema által lehető volt 
a’ házak’ belsejébe láthatást is megnyitni. Illetlen
nek látszik ugyan , hogy családi titkok, házi, hüt- 
vesi ’s a’ t. viszonyok világ’ szemei előtt, köz he
lyeken végeztessenek-el, de meg kell gondolni, hogy 
a’ görögök’ köztársasági alkotmányában nyilványos- 
ság volt minden komoly ’s fontos dolognak lelke. 
Erre mutat hatodszor: a’ Chorus is vagy kar, melly 
nem egyéb, mint személyesített gondolat az előadott 
történet fölött, mint személyesített ’s kijelentett 
részvéte a’ költőnek, ki itt az egész emberiség’ szó
szólója ’s képviselője. — A’ görögök szép ideát 
nyomtak-ki azzal, hogy a’ Chorust a’ Thymelére 
helyezők, melly a’ játékszín’ középpontja volt, t. i. 
a’ Chorus képezte az egész népet, minden jelenle
vőt, ’s azok’ nevében kijelenté az előadott dolog
fölötti gondolatot. Ki a’ Chorusról ’s annak irányza
táról bővebb megfogást kíván szerezni, utasítom 
Schiller’ előbeszedére, mellvet ő a’ „ me s s z i  na i 
h ö l g y “ elibe bocsátott. —

Nem tagadhatni, hogy a’ görög játékszín’ il- 
lyen elintézésiből sok képtelenség ’s Ízetlenség szár
mazott ; így p. o. a’ fej a’ többi test idomhoz képest 
idomtalan nagy volt, a’ mit az álarczba rejtett tit
kos hang-erősítő szer szükségessé tőn. — Ezen Ízet
lenségek kiváltkép a’ vígjátékokban mutatkoztak. A’ 
színhely óriási nagyságú lévén, a’ vígjátéki kisszerű 
ábrázolat nem töltheté azt b é , melly eredetileg ’s 
főleg csak a’ nagyszerű tragoediai játékok számára 
Tolt építve. — Továbbá, mint már említem, a’ já
tékszín szabad ég alatt feküvén, a’ házak’ belsejét 
nem mutatta , vagy legalább igen tökéletlenül mu
tatta , az Eneyclema’ segedelmével. Innét az előadás 
mindig utczán történt, ’s az emberek kijöttek szo
báikból az utczára, hogy titkaikat egymással közöl
jék. A’ szépnem’ állapotja, mellynél fogvást annak 
közhelyeken magát mutatni, a’ fonák, illedelmi véle
mény miatt nem volt szabad, szükségessé tévé a’ szü
zek ’s fiatal nők’ meg nem jelenhetését. Innen a’ gö
rög színeken csak élemült anyák, szolgáló asszonyok, 
nevelőnék, vagy bujaság’ hölgyei az asszonyi szere

ljek  ; ’s gyakran a’ főszemélyt, ki körül az egész já
ték forog, nem is látjuk megjelenni. — ’S több 
effélék. — Ennyit röviden a’ görögök’ játékszínei
ről, ’s azon elkülönző jelekről, mellyek azokat a’ 
midinktől egészen különbözőkké teszik.

Két nagy , egymással szemközt tett ága a’ gö
rög színjátéknak a’ Tragoedia és Comoedia; két 

■annyira ellenkező pólus, mellyek egymással semmi 
illetésbe nem jőnek. Az újabb Tragoedia mindinkább

leszállott régi egyszerű méltósága’ fokáról, ’s köze
lebb lépett a’ mindennapos valósághoz; ellenben az 
újabb Comoediába komoly alkatrészek is kevertettek, 
’s így a’ kettő egymáshoz közelített, míg nem a’ ro- 
mános iskola mindkettőt egybeolvasztá a’ jálékszini 
müveknek azon nemében, mellyet ma szorosabb ér
telemben drámának, nézőjátéknak nevezünk. Egészen 
különbözőleg kell Ítélni a’ görög ízlésű Tragoedia és 
Comoedia felől. Mellyek azon szempontok, mik a’ 
görög Tragoediát a’ romános iskola’ müveitől meg
különböztetik, már egyebütt megmondatott, tudni
illik az egység’ szoros megtartása, a’ bennük ural
kodó sors, az előadás’ idealitása. — Első, ’s oily 
durva mint nagy , a’ görög tragoediairók közt Ae- 
schylosz; — középett áll Sophoklesz ; ’s Euripidésszel 
végződik a’ lelkesebb görög Tragoedia, sőt már ő 
benne is látszik annak hanyatlása. — A’ későbbi mü
vek lelketlen, erőtetett, mesterkézett szülemények; 
’s bennok a’ görög teremtő erő egészen kialuttnak 
látszik. — Valamint pedig a’ görög tragoedia egé
szen különbözik a’ maitól, úgy a’ régi vígjáték is 
attól, mit ma vígjátéknak szoktunk hint. — A’ régi 
tragoedia, ábrázolatja a’ legszebb ’s legnemesb élet
nek, harcztére a’ nemes irányra feszült, lehetőségig 
munkás erőknek , ’s ezáltal a’ nézők’ lelkeit az em
beri méltóság’ érzelmére gerjeszti; ellenben a’ régi 
vígjáték csintalan, pajzán vidámsággal minden do
lognak nevetséges, alacsony, gúnyra méltó oldalát 
keresi-ki. Csak egy inaradt-fen számunkra a’ gö
rög comoediairók közül, úgymint Aristophán. Az ő 
vígjátéki jelen körülményekhez ’s az Hiedelem' ná
lunk uralkodó szabályihoz szokott érzékink előtt 
szenvedhetlen , nemtelen, büntetésreméltó elme-csa- 
pongásoknak látszanak, de mint följebb mondva van, 
épen e’ szilaj és zabolátlan írásmód volt záloga a’ 
görög köztársasági szabadságnak , ’s mihelyt e’ sza
badság korlátok közé szoríttatott, a’ vigjáték addigi 
szelleme is megváltozott. A’ peloponézi had’ vége 
felé törvény hozatott, mi által a’ vigjáték-iróknak 
megtiltatott személyes sértésekre ereszkedni , vagy 
játékaikban, ismért személyeket csúfos alakban, köz
nevetségül fölvezetni. Ugyan azon emberek ’s kö
rülmények ölték-meg a’ görög comoedia’ eredeti 
szellemét ’s a’ görög szabadságot.

Jelen időnk Aristophánt, az egyetlen egyet, kit 
számunkra a’ századok fentartának, erkölcstelen, 
neveletlen gunyolónak tartja, ’s ezt sok tekintetből 
méltán. Azonban azt meg kell jegyeznünk , hogy a’ 
görögöknek valamint polgári alkotmányuk ép egész
séges szabadságban virágzott, úgy moráljok is sok
kal szabadabb volt a’ miénknél ; ck inkább termé
szet’ fiai voltak , mint mi, ’s így akkor sok ollyan
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nem se'rtette a’ fület, mi most azt fájdalmasan sér
tené. — De az sem bizonyos , ha a’ gyöngéd nem 
jelen volt-é e’ pajzán vígjátékokon ? — Az eredeti 
görög comoedia nagyon különbözött a1 későbbitől, 
melly mostani vigjátékinkkal sokban egyezett. Az 
eredeti görög comoedia, millyet Aristophánnál lá
tunk, nem volt más,  mint egy képzelmi tünemény, 
egy víg álomlátás minden rendszer és összefüggés 
nélkül; az emberi természet comicum ideálja; a’ 
mai vígjáték ellenben szabályos elrendelést, bonyo- 
lodást és kifejtést kíván , valamint a’ tragoedia ; hi
hető, azaz valóknak látszó tárgyakat keres magá
nak , ’s nem egy általányos tréfás lelkesülés’ szár
nyaira bízza magát, hanem egyes emberi charakte- 
rekben , éltünk1 egyes helyzetiben keresi-ki a1 ne
vetségest. — A’ görög literatura a’ vígjátékok1 osz
tályában igen gazdag volt, de az idő olly pusztítást 
tón e1 hihetőleg nagy részint lángelme1 bélyegit vi
selő elme-szülemények közt, hogy alig maradt je
lenkorunknak valami, miből róluk ítéletet hozhat
nánk. — Plautus és Tcrentius dolgoztak-ki néhányat 
latin nyelven, de ők nem maradtak a1 görög erede
tihez hívek,  hanem azt vagy megherélték, vagy ki
foltozták, rs vagy így, vagy úgy elrontották. Ezek
ből tehát a1 görög vígjátékok1 érdeméről ítélni akarni 
igazságtalan törekvés lenne. Azon töredékek pedig, 
mellyek egyik vagy másik görög comoedia-iróból 
fenmaradtak, nem elegendők, hogy belőlük telje
sen ítélni lehessen. Menander, Phylemon , Apollo- 
dór és Diphilus köztük — legnagyobb nevek. —

A1 görög játékszini Ízlésnek hatalmas befolyása 
volt különféle nemzetnek játékszini kifejlésére. Az 
olaszok közül sokan, a1 francziák csaknem mind
nyájan meg voltak arról győződve , hogy egy tra
goedia, ha régi alakot nem visel, ’s Aristoteles1 sza
bályihoz nincs mérve, semmit sem érhet. A1 fran- 
cziaktól által szivárgott e1 szerencsétlen, lélekölő elő
ítélet a1 németekre is; míg nem Lessing, Schiller és 
Göthe nemes önerővel fölállottak , ’s nemzetük1 já
tékszínét a1 majmolás1 alacsonyságából ’s a1 szabá
lyos franczia hidegségből kiragadtak. — Legújabb 
időkben a1 francziák közül is akadtak a1 romános is
kolának nem lelketlen hősei. — Tóth Lőrinci .

TÖREDÉKEK AZ EMBERRŐL.
(Levelekbeu.)

6. Az ember édes Sógor uram, szüntelen kíván 
valamit, ’s végtére maga sem tudja mit; így pél
dának okáért: míg tanuló, iskola1 idején vacatiót ki
van; vacatióban az iskola1 idejét alig várja. Míg is
kolába jár, felnőtt ember vágyik lenni: ha elhagyja

iskoláit, egész tűzzel óhajtja még egyszer tanuló ide
jét leélni. Míg ajaka síma, alig várja, hogy ba
jusszá serkedezzék: ha már szakálos és bajuszos, ; 
elhányja a1 drága szőrt ajakiról, és szüntelen pa- f 
naszkodik a1 borotválkozás1 terhei ellen. Míg nőte- ' 
len,  feleséget kiván: ha megházasodott, hitv' ét 
sokszor egy fapénzért odadná. Ha szegény, pénzt 
kiván: ha pénze van, az is baj; mert álmatlan éjek 
gyötrik. Ha prókátor, pert kiván; mintha a1 nélkül 
elég baja nem volna: ha pere van, duzzog, mint vi- , 
zes salitrom. Ha nagy ur, keresztet kiván: ’s ha jó 
Istene egy házi kereszttel meglátogatja, kétségbe 
esik. Míg a1 vizen keresztül nem járhat, hidat ki- ; 
ván: ha hidat akarnak építeni, morog, mert pénzt 
kell a1 kőművesnek fizetni. Ha estve az idő1 unalmát 
érzi, játékszínt óhajt: ha játékszínt akarnak építe
ni , ismét morog, mert „oda megint pénz k e ll!“ Ha 
köz elmével bír,, iró vágyik lenni: ha iró , ismét 
morog, mert a1 kritikusok nem hagyják nyugonni. 
Míg ép ’s egészséges, szüntelen dőzsöl, mintha egész 
igyekezetének betegség-keresés volna czélja: habe- . 
teg, szitkok ’s átkok hullnak ajakiról. Ha legkisebb 
nyomorúság éri, a’ halált instálja házaba: ha a1 ha- ; 
Iái küszöbén mutatkozik , egész alázatossággal meg- ; 
görnyed előtte ’s könyörög: „méltóztassék ó halál- 
sága ama’ kis nyaláb-fát feladni vállára.“ — Látja 
tehát édes Sógor uram , hogy az ember’ egész élete f 
csupa kívánságokból áll: kivánság első és kívánság 
ntólsó gondolat éltében ; első főkivánsága , mihelyt j 

eszével kezd élni „bárcsak a’ sors százezerét juttatna 
birtokába“  ̂ ’s ha mingyárt életében egyetlen kíván
sága sem teljesült is, még sem szűnik-meg kívánni^ 
*s ismét kívánni; még halálos ágyán is ezen bohó j 
kivánság utolsó gondolatja : „oh, bár fél órával még 
tovább élhetnék.44 Hazucha. :

B U D A I  C S E P P .  I
Hogy minden jótett előbb vagy utóbb jutalmat: 

nyer , megvalósult Aeneason is , k i , alig menté-meg 
öregapját hátán Trója’ lángba borult romjai közül,. 
már elnyerte szép tettének jutalmát: — felesége, a’ , 
sokaság közt elveszett. tg n á rí.

R E J T R T T S Z Ó
Ab égiszt vitézség lakja ,

’S benne borostyánt arat;
Kivált ha hevíti lába,

Könnyen állja a’ sarat.
Tedd elől a’ láb’ vezérét, ,
’S fej’ vezére nyerje helyét:

Így majdan a5 vitézség 
Előtt fut az ellenség ; —

Most ha feje elmarad,
L á b a  v e n d é g s é g e t  a d .

Fint ér Mihály  ,  Veszprémből, j 

A’ 47dik számbeli rejtettszó : B á n y a

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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49 szám P est, junius’ 18dikán 1834.

P É C S , (május’ végén 1834.)
29 Esti hét óra volt, midőn a1 pesti pirosfrakkos 

posta-kocsis mélyebben benyomó fejébe kócsagtollas 
kalapját, erre egyet durranta, ’s a’ két pej , nem 
várván — mint honi adásink — többszöri meginte- 
tést, száguldva vágtatott velünk Budán ’s Promon- 
toron keresztül T é t é n  y felé. Postillionunk — bi
zonyos szóbeli conventio’ következésiben — lemond
ván minden moratóriumról, f  óra múlva már a’ té- 
tényi postaház előtt — mint valamelly érdemmel re- 
signáló tiszt — harsogva fiivá successorának a’ ké
szülőt ; — de bezzeg ezen követője, már a’ befogás’ 
alkalmával, hozzáképest olly lassan mozgató tagjait, 
mint láttunkra sok alapított intézet. Uram! kinek 
béketürelmét próbára akarod tenni, csak éjjel és ho
mokban utaztasd őt ! — így vánczorgánk mi is az 
est’ alkonyában Er e s  é n y e n  keresztül egész Ado- 
nyig. Utunkban a’ Duna, mint valamelly jó ismerősünk, 
elő-előbukkant, ’s mintegy ezt látszék kérdezni: 
„még is csak itt vagytok ?*‘ — Ez alatt a’ hold fel
tűnt, ’s mint valamelly kifüggesztett nagy lámpa \i- 
lágitott az égen; ’s fentebb a’ tejut’ miriád fény
pontja, kiváncsi szépekként kacsingatott-le ezen előt
tük porszem-formában csillogó égi-testre — a’ földre. 
— A d o n y b a n  a’ deszkásoknak fegyverformán ke
resztbe rakott szálfájik mintegy istrázsálni láttatának 
a’ Dunapart felől e’ kis mezővárost, hogy ennek 
házai a’ tág utczákoa a’ Dunába le ne szaladjanak. 
D u n a - P e n t e l e  — tán az éj1 homálya miatt — 
semmi különöset nem mutatott, ha homokját, a’ ke- 
rék-csikorogtatót nem említjük. Hajnalhasadtkor 
elértük a’ sok bodzavirág ’s akáczfától alig látott 
F ö l d v á r t ,  reggelre pedig a’ kis regényes P a k- 
■ o t ,  melly , mint valamelly szerelmes pásztorleány, 
szőlőhalmok közé rejtve, ’s elől a’ sima Dunára kö
nyökölve, ebben, mintegy tükrében , magát ’s bod- 
ros hajfürtéit — a’ felette körösleg boltozó szőlő
hegyeket — negédesen nézegetni látszik. Most egy 
saharai homokpusztán ’s T o l n á n  keresztül vontat
va , egy kies, ezernyi , szétszórt borháztól fejérló 
begyláncz’ tövében szemünkbe tiint S z é k  s z á r d ,  
büszke hattyú-nyakként feltartott tornyával, ’s mint
egy az egész megyét áttekintő roppant megye’ házá
val. E’ gyönyörű hegyláncz, Szekszárdon túl az egye
nes országutat egész V á r d o n y i g  — mint vala- 
inelly első évi házastárs — közel, szoros parallelá- 
ban kiséri; — de már G árdonyon túl ó is tágít ma
gán, ’« beljebb-távoztával B á t a s z é kig az országut-

tal egy roppant amphitheatrumot képez, mellynek 
öblében — mint valamelly ég-megáldotta házassági 
körben — az őszi vetés’ reménnyel telt kalászai bó- 
koló hullámokban lengedeznek.

Bátaszéken túl,  S z é k  c s őné l ,  belép az em
ber — eme’ sok előtt ismeretlen Eldoradoba — Ba
r a n y á b a .  Az utas , ki Pest körül a’ Kákos’ egy
forma sivatagját már — mint sok szegény inas a’ 
verést — egészen megszokta, csak úgy bámul, mi
dőn látja, hogy itt — mint Ausztriában — majd 
m i n d e n  t a l p a l a t n y i  f ö l d  — még az ország
úti árkok’ széle is — művelve van. — Az itteni nép
ség’, főkép a* Svábok’ szorgalmát saját szemmel kell 
látni. Szapora hangyaseregként lepik-el a’ láthatárt, 
*s azon élénk fris gyorsaság, mellyel kukoriczaföld- 
jeiken ’s szőleikben kapáikat kezükben forgatják, 
valódi ösztönül szolgálhatna sok más ezernek , kik 
kapa helyett, tollat forgatnak kezükben. E’ n ép vi
seletében azon egy csudálatos van, hogy , mig az 
alföldi magyarnál rö\id iimög alul a’ puszta köldök 
látszik-ki, a’ sváb, rövid gatyája ’s hosszú haris
nyája közt — nem tudni minő fitogtatásból — puszta 
térdkalácsát tfínteti-elő. — Minél inkább közeledik 
az utas Pécshez , a’ Baranyát áldotta természet lép
csőnként fejti-ki bőkezűségét. A’ tájzatok szinészeti 
scenákkint változnak egymás után; nagy, kies kilá
tások nyílnak a’ szem előtt, melly a’ körösleg bol
tozó láthatárig mindenütt viruló életet ’s munkássá
got Iát; — a’ fűzfa ’s bodzavirág, melly Tolnában 
olly szapora, itt szűnni kezd, ’s helyettük apró cserjék 
’s szelíden nyíló fejér és piros vadrózsák prémezik az 
országutak’ széleit, — ’s a’ csupa szemmé vált utas 
maga körül minden felől csinos falukat l át , mellyek- 
ből magas templomok néznek a’ messziségbe. A’ 
templomtornyok egész Baranyában szembetiinőleg 
nagyszerűek , ’s az országutak, tán egész Dunán túl, 
legjobbak.

Balról hagyva Hunniánk’ katakombját — M o- 
h á c s o t  — , Szederkényen keresztül közeledénk 
Pécshez, ’s utunkban a’ természet — mint szépeink 
15—16ik évökben — mind inkább szépülni látszék. 
—- Az ü s z ö k i  e r d ő c s k e ’ (a’ pécsi „Stadt- 
waldl“) dombjáról leereszkedve, szemünk előtt fe- 
kiitt királyink’ hajdan kedvelt városa P é c s ,  mint 
valamelly deli nympha, nyugovó helyzetben a’ hegy
oldalra felkönyökölve, ’s mint Buda, örökké zöldeló 
hegyláncczal körülvéve. Nagyszerű bazilikája’, — nem 
különben számos tornyának komoly tekintete mindig
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nyájasabbá változik a’ közeledés által. Az utas beér
kezik, ’s egy kővel kirakott csinos várost lát, melly- 
nek szükebb utczáji, ’s néinelly itt-ott emlékül meg
hagyott csonka romfalak régi genealógiáját doeu- 
mentálják. Fris szökőkutak elevenítik egészséges vi
zükkel a’ téreket, ’s néhány vékony erecske, melly 
e’ lejtős fekvésű várason keresztül csörgedez, előse
gíti az itteni tisztaságot, melly több városunknak 
példányul szolgálhatna. A’ kalinárboltok’ külseje ’s 
felirásai mind pestiesek, ’s ezeknek ajtaikban — 
tán Auslag helyett — a’ kalmár-nők álldogálnak pi- 
perés fejkötőikben, ’s kötés helyett kezeiket mor
zsolva, néznek az arra menőkre, csinos lábfejeik’ 
egyikét — á la Napoleon — a’ küszöbön külebb 
tartván.

Pé cs’ nevezetességei közt első helyet érdemel a’ 
v á r - t e m p l o m .  E’ roppant kolosz — mint vala- 
melly hajdani, ősz gothkirály — komoly redőkkel ’s 
barnult arcczal néz-le az itt előtte elvonuló genera- 
tiókra, — négy szegletén felnyúló csonka tornyaival 
az elmúlt kegyes századokat képezvén élőnkbe, ’s kata- 
kombjaiban, mint sokan vélik, Imre herczeg’ — hamvait 
rejtegetve. — E’ komoly régi nagyság alatt, a’ leg- 
szívemelőbb ellentiségben, Pécs’ viruló , uj prom e- 
n á d j a  díszük. E’ séta-tér a’ várteniplomba vezető 
ut által két térre oszlik, ’s mindenike csinos alacsony 
rondéllal van körülvéve, mellynek ajtait mindenik 
bemenő csettenve rántja-be maga után. E’ sétatér 
két év előtt egy betöltött régi sánc/.’ - csupa kí
gyók’ ’s gyikok’ lakja’ — helyén készítetett Sa i nt -  
Q u e n t i n  itt volt brigadás-generál’ terve szerint, ’s 
a’ nagy méltóságú püspök — e’ nemes , nagy férfi , 
kinek nevét hallattomra minden pécsi olly büszkén 
említé — egy alapítványt tőn, mellynek kamatjai
ból egy kertész fizettetik , ki e’ köz-sétahelyet pél
dás tisztaságban ’s örök virágzásban tartja. E’ séta
tér , úgy szólván , egy lejtős fekvésű virágos kert: 
felülete — angol Ízléssel — kigyódzó utakra, köz
bevett gömbölyű fu-térekre ’s virágcsoportozatokra 
készítve ; alja ellenben — franczia Ízlés szerint — 
egyenes, akácz- és gesztenye-fasorral kirakva, melly 
mögött nyomban nyíló rózsabokrok ’s egyéb virágok 
(notabene, szabadon !) diszlenek, ’s minden nyomon 
kényelmes üléssel kínálkozó kőpadok — henyélő pesti 
fiakkerek’ módjára — ezt látszanak mondani; „Sitz’ 
mer Eu’r Gnaden ?“ A’ köz hálás tisztelet ez itt sza
badon diszlő virágokhoz — mint valamelly ereklyék
hez — senkinek „öt újait“ nem engedi nyúlni. A’ 
kilátás innen magára a’ városra, ’s a’ város alatti 
nagy zöld síkra nyílik , mellyet — mint Gedellőnél 
— szemet vidító fa-sorozatok metszenek-ált. — Al
taljában olly v i r á g k e d v e l ó  közönséget, mint

a’ pécsi, alig találhatni. Itt majd mindenik ház’ vé
gében egy kis kert találtatik; az utczára néző abla
kokban mindenfelől nyiló rózsák vannak poharakban 
kitéve; a’ kisasszony, ha uj ruháját az utczán mu
tatja; a’ kis diák, ha hóna alatt iskolás könyvét vi
szi; a’ friseur, ha fürge labhegyein szapora lépéseit 
az utczákon aprózza ; a’ katona, ha szűn-óráiban sé
tálni megy; a’ szakácsné, ha kosarát a’ piaczon fél
oldalra görbesztve viszi; — szóval: itt minden ró
zsát hord magával egyik kezében.

Az itteni uj A c a d e m i a ’ nagy épületje is szin
t té  a’ „ S z e p e s y “ nevet halhatlanítja, ’s benne ta

nuló ifjúság — hihetőleg ßaranya , Somogy ’s Tol
na’ ifjúságának színe — mint csinos külseje is mu
tatja , egy illy városban a’ t á r s a l k o d á s i  ’s t u 
d o m á n y o s  pályákon egyenlő lépésekkel halad 
előre. — Az uj t a n á c s h á z  — az itteni legszebb 
épület — homlokával a’ fő piaczra néz, ’s csinos tor
nya, mint valamelly fölpiperézett sugár menyasszony 
a’ széket foglalt násznépre, nyájasan tekint-le a’ vá
ros többi házaira. A’ pécsi piacz, mint a’ győri, el 
van gyümölccsel borítva , ’s az itt pirosló tömérdek 
cseresnye ’s eperről Ítélve, Pécs’ tájának, valódi 
g y ü m ö l  c s - k a n a á n n a k  kell lennie.

Junius’ Isőjén, mint sz. Háromság’ vasárnapján, 
Pécset ünnepi pompájában lehete látni. Korán reg
gel formaruhába öltözött polgári dobosak verék ut- 
czák’ hosszában a’ dobot, hogy a’ polgárok készít
sék toilettejöket. Legelőszer is — hihetőleg az igen 
kevésből állott öltözködés miatt — a’ külvárosi bős-  
n y á k o k huzódtak-el ablakunk alatt, szokott darócx 
dolmányikban fejér csákókkal. E’ rémítő arczu baj
nokok* eldődeiből álloltak hat hajdan Trenk* hi
res pandúrjai ? ! — valóban e’ maradék’ martialis 
külseje ‘s szikladarabos arczvonási is olly borzasz
tók , hogy velők ellenséget s verebeket egyaránt 
lehetne elrezzenteni. Liánok a’ magyarok következ
tek , mint gyalog huszárok veres csákókkal . végre 
pedig a’ német vadászok , jeles trombitás hangász- 
karukkal. — E’ három csapat a’ főpiaczon hosszant 
felállítva, pontos lövések ’s álgyudurrogtatások által 
neveié az ájtatos menet’ fényét ’s behatását.

Délután a’ publicum , szokásaként Pécs’ Tivoli
jába — a’ T a r - k e r t b e  — takarodék. E’ mulató
kért* tekervényes utai által egy kellemes tömkeleget 
(labyrinth) képez, mellynek sűrűjéből az itteni bá
nyász-kar’ musikája lepi-meg a’ belépő’ füleit; — 
elől mingyárt a’ gyomor’ oltári — a’ sok virággal 
ékesített evőasztal — kínálkoznak ; hátrább titkos 
berkek ’s lúgosak rejtik-el a’ magány-kedvelőket; 
végre , a* kert’ közepén — mint valamelly fő-éke- 
sítvény (Aufsatz), egy g 1 o r i e 11 e á ll: e z , egy
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födeles, feltámogatott zsalukkal ellátott gömbölyű 
tánczterem, mellyben csütörtökönke'nt a’ város’ szi- 
ne , vasárnaponként pedig a’ köznép tánczol. E’ glo- 
riette előtt van az itteni s é t a s o r .  Itt láthatni 
P é c s ’ s z é p e i t  fel- ’s alásétálni — (Notabene: 
Pécs — szintúgy bővelkedik szépekkel, mint virág
gal !). Ők általában sugár növésüek ’s gyöngéd ar- 
ezuak. Bár szinetlenek is soknál az arczák’ rozsáji, 
annál vonszóbb ama’ g y e n g é d  a s s z o n y i s á g ,  
melly vonásikból elősugárzik. Öltözetjök valami tet
szetős , ’s legújabb divatu; mint hires tánczosnék- 
nál, főkép a’ láb vonja magára a’ figyelmet, melly 
nálok — az itteni vargák’ becsületére — olly igen 
módos és picziny.

Estve Schneckenberger’ teremében B a k y’ szí
nész társasága játszá itt átmenőleg a’ „ b u r g u n d i  
g r ó f o t . 44 A’ szegény súgónak, tüdejével, mint va- 
lamelly fuj tatóval, kelle dolgoznia. Tout comme 
chez nous — sohajték titkon, ’s magának ugyan 
a’ derék B a k y nak szivemből minden jó szeren
csét , úgy szinte a’, Barthánéhoz hasonlító — tiszta 
szoboralaku , szépszavu, ’s magában magasb tragikai 
tehetségeket sejtető — V á r a d y n é n a k  minél eléb- 
bi Budára hivattatást óhajtván , — kimenék ismét a’ 
Tar-kertbe, hol már a’ gloriette-ben a’ vasárnapi 
táncz tüzesen folyt. A’ hangászkar jelesen játszá 
Strauss és Lanner* idei keringőjit és Fahrbach’ gyö
nyörű 4ik keringőjét, ’s közbe-közbevegyi'te némelly 
„Hat der Jagel auch“ ’s más önszerzeményi land- 
lereket. A’ pécsi nép’ táncza csupa tűz, elevenség 
’* repülés. Már mindnyája két lépésben tánczol ’s jó 
tactust tart. De nem is csuda ; mert e’ publicum, úgy
szólván , t á n c z o l v a  éli-ált az évet: ez télen nyá
ron egyaránt tánczol folyvást, kicsinye, nagyja. Minő 
befolyása legyen e’ szünet nélküli mulatság ’s vi
dámságnak az idevaló fiatalság’ testállására, eleven
ségére ’s vig szeszélyire, az , első tekintetre látha
tó. Eznap, mint vasárnapon , csak a’ D e a e mi
nor um g e n t i u m  tánczoltak: a* n o b l e s s e ,  
melly csütörtökön tartja itt tánczait, csak nézőkép 
foga körül kívülről — képeit a’ feltámogatott zsaluk 
alatt körösleg betartva — a’ gloriettét, ’s én itt a’ 
régi o ly  m pi a i  játékokba képzelém magamat, hol 
szinte Görögország’ szépségei, mint nézők, mosolygó 
arczaikkal mindig nagyobb tűzre buzditák a’ küzdő
ket ’s a’, szinte igy, versenyfutókat; csakhogy az 
akkoriak egyenesen , a’ mostaniak pedig keringölve 
futják pályájokat. — —

Te nyájas táj, melly Pécset kebledben rejted , 
— te vidám város , melly e’ vidéket annyira szépí
ted , — te szíves nép, melly ertt eleveníted , — ’g

te egész megye, melly szerényen magadba vonulva 
a’ bőség’ ’s vidám élet’ Eldoradóját képezed! — 
éreztessétek minden más idegennel is e’ meglepő 
örömérzelmeket, mellyeket bennem olly nagy mér
tékben gerjesztétek ! Szekrenyety.

T Ö R E D É K E K  AZ E M B E R R Ő L
(Levelekben.)

7. Az á l l a t t u d ó s a k  kölönfélekép szokták 
az embert felosztani; én is próbáltam egy felosztást: 
de ez az állattudósakétól nagyon különbözik. Előt
tem az emberi-nem négy osztályra szakad: először 
t. i. e m b e r e k r e  s z o r o s  é r t e l e m b e n ,  és 
n e m e m b e r e k r e ;  másodszor o k o s o k r a  ’s á l 
i a t o k r a .  Ezen két utolsó osztályra a’ philosophok’ 
definitiója ad alkalmat; mert ők mondják : az ember 
o k o s  á l l at .  —

Az e m b e r  mi nt  ember.  Ezen osztály cse
kély számot foglal magában, mellyről nincs is már 
szólanivalóm; mert mind azt, mit az emberről kö
zönségesen mondók, ezen osztályra is alkalmazhat
ni. — Az e m b e r  mi nt  n e m e m b e r .  Legna
gyobb része a’ széles értelemben vett emberi nem
nek ide tartozik. Ezen osztálybeli individuumok’ ter
mészetét nem irhatni-le; mert az minden perczben 
változik, ’s csak a’ legdurvább vonások változhatla- 
nok benne. Lakása többnyire Európában van , azon
ban lassanként a’ világ’ más részire is elszaporodik. 
Eredetileg a’ száraz földön lakott; de kíváncsisága a’ 
vízbe, sőt levegőbe is kicsalá, ’s most mindenfelé 
elkószál. Eszik összevissza mindent; de kiváltkép a’ 
maszlagot kedveli. — A z  e m b e r  mi nt  okos .  
Ezen osztályban legkisebb szám találkozik. ’s ezeket 
majdnem világ’csudájinak lehet nevezni. Tapasztalás
ból tudjuk, hogy ezek legtovább győzik az éhséget; 
— többnyire rósz kunyhókban laknak ; egyszerű ele
dellel élnek; rongyokkal fedik testeket; megvettet- 
nek mindenkitől; — egymás közt jó barátságban él
nek. — Első tekintetre azt hihetni róluk , hogy saj
nálatra méltók; pedig az egész emberi nemben ők 
egyedül a’ valódi boldogok, kiket nem külső fény, 
hanem belső érdem ’s lelki nyugalom diszesítnek.— 
Ax e m b e r  mi n t  á l l a t .  Fezeknek szama felette 
nagy. Ragadozó állatok közé tartoznak; — esznek 
mindent; haragra könnyen lobbannak, ’s vakon ro
hannak a’ veszedelembe. Hol hasznot látnak , tulaj
don véröket sem kímélik. Ha dolgaik jól folynak, 
szüntelen dicsekszenek, ’s eszöket dicsérik:— ha 
rosszul végeznek valamit, a’ sorsot okozzák. Első te
kintetre felette jószivüeknek képzeljük őket, mivel 
szemben nagyon nyájasok ; azonban hát mögött min
den rosszat képesek elkövetni. Olly vakító álfényt
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terjesztenek magok körül, hogy gyakran az okoso
kat is megszedtük. Szüntelen első helyet praeten- 
dálnak a’ többi osztály között, ’s többnyire minden 
felekezet meg is engedi azt nekik, csak az okos nem 
akarja elsőbbségüket megismerni; de nyilván soha 
sem szól ellene; — egyszer próbálta ezt, de mind
nyájan ellene zúdultak. — Különféle subdivisioja van 
még az emberi nemnek , jobban vagy roszabbul ki
fejlett külső ’s belső tulajdonságaik szerint; vannak 
köztük: nagy és kis orruak, hosszú ’s rövid fülüek, 
nagy ’s kis szájuak, hosszú kezüek, nyúlszivüek, 
fejesek, törpék, fekete-lelküek , szőrösnyelvüek,— 
hosszunyelvüek , nyakasok, ’s a’ t.

Nem tudom , mi mondani valóm volna még az 
emberekről, mit tudni kívánna Sógor ur. A’ mit 1 e- 
h e t ,  és toliam l e í r h a t ,  mindent elinondék; — 
négyszemközt azonban majd többet mondhatok; csak 
honn találjam Sógor uramat; mert soktól hallottam 
már, hogy édes Sógor uram s o ha  s i n c s  honn;  
azonban reményiem, L e o k á d i a  napkor otthon ta
lálom ; mert tudom, i 11 y e n k o r nem szokott elmen
ni a’ háztól. — Az i f j ú  kisasszonynak ’s az i f j ú  
tensasszonynak kezeiket százezerszer csókolom. Igen 
— bizony majd el is felejtém — tisztelem az ö r e g  
kisasszonyt és ö r e g  Dorottya nénikémet is; lássa 
Sógor ur, illyes fiataloknak nem igen jutnak az öre
gek eszökbe. De semmi, csak megne mondja Sógor 
uram az öregeknek, hogy őket levelemből ki a k a 
r óm f e l e j t e n i ,  mert megharagunnának érte; pe
dig e S J  öreg nénike’ haragja mindig több roszat 
okozhat ám az embernek, mint mennyi jót t i z e n 
e g y  fiatal lányka’ szereteíe. — Ha valamit akarna 
még Sógor uram az emberről hallani, csak jelentse 
nalam magát. — Megáldja Isten Sógor uramat! —

Huzuc f ta .

T A T A I  H A N G V E R S E N Y .
T a t á n ,  máj. 19kén : Örök hálaköszönetre buz

dítva szemlélők a’ valódi kereszlyén buz.góság’ pél
dáját, midőn nm. Galantai E s z t e r h á z y  M i k l ó s  
gr. jeles hangász-igazgatója’, Menner Bernard ur’ fel
ügyelte alatt egyesület álla-össze olly czélból, hogy 
a’ két nagy tűz által, csüggesztő helyzetbe jutott em
bertársit ez által, az onnan származó jövedelmet ne
kik szentelve, fölsegitse ; mi végett az , mai napon 
az ájtatos rend’ teremében következő remek dara
bokban adó mulatságát: Ouvertura „Róbert le diable;í 
operából Mayerbeer-től; Reelhoven nagy septettjé- 
bnl az első darab: forte piano-variátiók Czerny Ká- 
roiytól; Gitár-variátiók M. Giulianitól ; brillant Rondo 
Concert hegednre L. Jansától : Pianoforte-concert

Rondo C. M. Webertól; Ouvertura „Wilhelm Teil“ 
operából J. Rossinitól. E’ rég óhajtott jótékony mó
dot , a’ mellett, hogy a’ hangászat’ különös barátit 
Riese Eduard földmérő, és Zetykó József írnok ura
kat ; valamint Khern Amália ’s Pataky Zófia kisasz- 
szonyokat az előadásban kitüntetett ügyeségök mi
att fenhangzó tapsokkal jutalmazok, annyival forróbb 
indulattal fogadták megyénk’ összesereglett tagjai, 
mennyivel mélyebben érzék, hogy ezen ártatlan 
mulatság ’s fejenkénti csekély áldozat mellett kár
vallott polgártársak’ könnyeit letörölve , v. legalább 
enyhítve ezen vigasztalás által hálájokra is érde
mesültek.

B U D A I  C S E P P E K .
Sok asszonyt hallék már panaszkodni, a’ férjek* 

növekedő hidegsége ellen. Szép nőcskék , megsúgom 
én ennek okát, -— de csak sub r o s a  — ; eleinte 
férjeitek , a’ szerelem’ szemüvegén nézték kellemi- 
tek’, ti azonban egy kissé — sokszor nagyon is — 
vakmerőn, vezetgettétek a’ jámborokat orruknál,— 
’s a’ szerelem’ szemüvege leesett róluk.

Többször látván csak alig elkészült uj házakat 
jobbítgatni, foltozgatni, az építőmesterek ügyetlen
ségének valék hajlandó azt tulajdom'tni; midőn ezen 
gondolat villant eszembe : valljon nem azért történik-e 
az, hogy a’ ház’ birtokosa, — ha valaki pénzt kér 
tőle — mondhassa: uram, építek, sok költségűn 
vannak , nem adhatok ?4‘

Az asszonyok hasonlítnak a* háztetőkön forgó 
réz- vagy vaskakasokhoz; csak akkor állnak-meg, 
azaz : lesznek állandók, ha megrozsdásodnak.

Sokan nevezték már a’ világot börtönnek, ’■ 
valóban igazuk van; — a’ világ csak ugyan valódi 
börtön, megmászhatlan fala az ég; börtönmestere a* 
bűn; és foglyai a’ szegény férfiak, kiknek feloldhat- 
lan bilincsei — az asszonyok.

Az arany nehéz. Tagadom, ’s azt állítom: hogy 
szerfölött könnyű; mert, ha a’ világ mérlegén két 
ember teljes egyensúlyban állván , az egyiknek — 
az üresb fejűnek — vállait arannyal tölt zsákokkal 
megrakják, ez azonnal m a g a s r a  felszökken: a’ 
másik pedig, — kinek mindene üres, csak feje nem, 
—- mélységbe zuhan-le. Ignúct.

R E J T R T T S Z Ó
Hárma az állatnak szükséges része; középsí 
Ketteje testünket nedvével tartja erőben 
Végsőjének imitt elavult fényére csuda'lva 
Nézesz, amott mohosnlt romját öröm-élve tekinted. 
Őskori város egész: hajdan Pannónia elhunyt 
Fejdelmit zára ékes sírhalnia’ ölébe.

* L. Károly E.

48dik számbeli rejtettszó: T á b o r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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T Ö R V É N Y T  U D O M Ä N Y O S  F Ü Z É R B E .
A5 Törvény ke* és’ Folyamat járói.

A’ nemzetek’ történeteibe tekintvén, bizonyosnak 
találjuk azt, hogy a’ polgári társaságban keletkező 
ügyek és bajok’ elintézésire különös szertartások v. 
formalitások vannak behozva ‘s Ítélő hatóságok fel
állítva; hogy némelly nemzeteknél sokkal egysze
rűbb a’ törvénykezés’ módja, másoknál ellenben a’ 
sokféle szertartás’ különösségei, az előbocsátandó 
vizsgálatok, bizonyítványok és kifogások’ tekerve- 
nyei az igazság-kiszolgaltatásból valódi mesterséget 
alakítának; hogy végre a’ midőn szabad státusokban 
a' polgár’ saját, és élet-körülti törvényeknek pontos 
gondosságát csudáljuk, akkor a’ despotismus alatt 
nyögőkben az önkény lévén fő parancsnok , azon 
legszentebb polgári érdekek is , vakmerőséginek áí- 
doztatnak-fel. — Montesquieu bölcsen veszi észre, 
midőn az igazságszolgáltatás’ szertartásiról ezeket 
jegyzi-meg : ..Ka — úgymond — az igazságszolgál
tatás’ formaságait azon fáradozás* szempontjából te
kinted , mellyet a’ polgár , hogy javához juthasson , 
vagy valamelly megsértés miatt elégtételt nyerhes
sen, tenni kénytelen: kétségkívül számosaknak fo

rgód azokat találni; ha pedig azon szempontból né
zed, meliynél fogvást azok, a’ polgárok’ szabadságai 
ás bátorságát biztosi!ják: úgy ezekből gyakran vaj
mi keveset találandasz: és látni fogod , hogy a’ fá
radság, költség, késedelem, sőt maga az igazság* ve
szélyeztetése azon ár , mellyet a1 polgár szabadságá
ért fizet.14

Kettőben keresték főkép a’ szabad ’s müveit 
nemzetek a’ polgári bátorság’ biztosítékát, abban 
t. i. hogy meghatározták: mikép? és miért? idéztes
sek a’ polgár törvény’ elibe, és mi móddal hozza 
Ítéletét a* biró a* bajos ügy fölött. És méltán is ; mert 
nem abban áll a’ valódi szabadság, hogy az igazság
kiszolgáltatás különféle tekervény, és kifogás által 
mikép hazamosodjék - el határtalan időkre, hanem 
abban, hogy senkit önkényleg személyében ’s va
gyonában ne lehessen háborgatni és elitélni. E’ czél- 
ból a’ rómáiak ’s görögök’ példájára , minden kere
setnek, külön k e r e s e t  m i n t á k a t  — actiones le
gis — szabtak : ,.Quas actiones ne populus prout vel- 
le t , institueret, certas solemnesque esse voluerunt11 
(Lib. 2. §. 6. Digest, de Őrig. Jur.). Ezen többféle 
minta — formulae — Terentius és Plautus’ írásiban 
olvashatók. Az idéztetésekben eleinte nem élének 
különös szertartásokkal , a’ mit az ismeretes idézési

. szavak: „Ad Tribunal sequere, in jus ämbula!“ bi
zonyának ; míg Konstantin’ korában , a’ most is Eu
rópában szokásban levő, bírói személy általi törvé
nyes idézések divatozni kezdének. — A’ bírák a’ 
rómaiaknál — nem mint Jaczedemoniai Ephorok, kik 
belátásuk szerint mondának ítéleteket — csak a* vá
dolt’ bűnösségéről hozák határozásikat, az előadott 
vádra pedig a’ világos törvény mondá-ki az ítéletet; 
és így a’ törvény a’ biró’ magyarázatja alul egészen 
föl vala szabadítva.

Az angolok, kiknél egy különös honi törvény 
L e x  Re g i  a név alatt eltiltá Europa’ coníinensén az 
általán eldivatozott Justiniani Törvénykönyv’ beho
zatalát , legközelebb járulnak a’ római köztársasági 
törvénykezés’ egyszerűségéhez. Az idéztetések náluk 
is eleinte a’ vádolt személynek a’ vádoló általi el- 
fogatásával mentek végbe, míg végre erre a’ bírói 
parancs kivántatott-meg. A’ keresetnek és vádnak — 
biró előtti —- előadása bizonyos írott minták szerint, 
mellvek W r i t s  nevet viselnek, tÖrténik-meg’. Az 
esküitek csak az előterjesztett vád és követel’ való
ságáról adják véleményüket; a’ törvény’ betiileges 
rendelését az előadott esetre a’ biró alkalmaztatja.

Mindezekből látni, hogy a’ justiniani Tör
vénykönyv’ szertartásai (formalitás) — nem a’ res- 
publica, hanem a’ római császárok’ , és pedig már 
későbbi üdejöknek szüleményei; hogy valamint a’ 
római és angol törvényszékek’ szerkezete , úgy az 
azok előtti törvénykezés’ módja, (kivevőn az idé
zési , és kereset-előadási meghatározott módokat) 
fölöttébb egvszerűíeg, szóbeli vitákkal, és nyilvá- 
nyosan történe; hogy tehát jelenlegi lassú és te- 
kervényes törvénykezésünk által, nagyon eltávozánk 
már a’ valódi szabadság’ szellemétől , az igazság
szolgáltatás’ igazi körétől, feláldozván e’ szent érde
keket a’ bírák’ önkényének ’s az ügy viselők’ kenyér- 
keresetének !

Édes hazánkban a’ törvénykezés’ módja iránt 
három fő tekintet érdemel figyelmet: Iször. A’ pör
lekedés , főkép az árpádiak’ idejében igen egyszerű 
volt. 2ik Endre* aranypöcsétes levelének 2ik czikkje 
szerint senki törvényes idézés és kihallgatás nélkül 
személyében és vagyonában nem sértethetvén, a’ 
mostani sokféle kifogás, és pororvosló tét későbben 
divatoztanak-el. Róbert Károly’ idejében a’ II. R. 
6. czimje szerint frank határokrul uj törvénykezési 
mód hozatott-be hazánkba , és ezóta a’ római tör
vény’szertartásai csuszván-be,a’mostani szövevényeik*
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pörlekedés szülemlett. De ez is többváltozáson mene
keresztül, a’ mint azt Verbőczi, es Kittonich’ mun
kai y — kik idejökbeli törvényszéki szokásokat 
gyiijtének-össze — eléggé bizonyítják; 1723ban ne
vezetes változás történvén a’ törvénykezés’ folya
matsában, az akkor, a’ mai alakba ruháztaték. — 
jfcszor. A’ pör’ minemüségéhez képest változott a’ bí
róság , és a’ bírósághoz képest változott a1 pörleke
dés’ módja. Már hajdanta is máskép vitettek végbe 
az idézések, vád-előadások, és bírói kihallgatások 
azon pörökben , mellyek ad p e d e s  C o m i t i s  
vizsgáltattak-meg; máskép azok, mellyek a’ királyi 
Curián , es végre máskép azok mellyek az ország
ban utazó király vagy nádor előtt rövid és sommás 
nton elintéztetni szoktanak. Mutatják ezt a’ régi tör
vények. Zsigmond, Mátyás és Ulászló’ törvényei 
szerint (lásd I. Lajos 25. Alb. 29. Mátyás II. 7. 12. 
YI. 4. 6. Ulász. I. 54. és II. R. 18. ez.) az elfoglalási, 
hatalmaskodási, és más hasonló természetű pörökre 
nézve különös törvénykezés vala kiszabva. Ide tar
toznak az ogy nevezett: J u d i c i u m  P a l a t i n a l e ,  
P r o c l a m a t a e  C o n g r e g a t i o n e s ,  és T r i- 
n a e  f o r e n s e s  p r o c l a m a t i o n e s .  Az octavá- 
kon vizsgáltatni szokott porok pedig hosszú és rövid 
folyamu pörökre osztályoztalak , melly nevezetes 
különbséghez képest az idézés és törvénykezés’ mód
ja , és a’ pörorvosíó tételek’ használata igen válto
zott , a’ mint is még mai napig ezen különbség nagy 
részint megtartatott. — 3szor. Hajdanta írást nem 
tudó elődinkné! isméretlen volt a’ mostani írásbeli 
pörlekedés. Szóval ment a’ vita. Sokkal serényebben 
mint most. Az írásmód csak bírák’ följegyzésire és 
az Ítéletek’ föltételire vala szorítva. Bizonyítják ezt 
a’ régi itéletlevelek — Sententionales — , mellyek- 
ben illy ’s hasonló szójárások olvashatók: a s  s e r  e n 
d o  a c t i o n e m  et P r o p o s i t i o n e m  d i c t i M a -  
g i s t r i  N. a d v e r s u s  e u n d e m  N. propo-  
n e n d a m ,  L i t e r i s  c o n t i n e r i  in e i s d e m ;
__ továbbá: quo p e r c e p t o  a d n o t a t u s  N.
f i l i u s  N. p e r s o n a l i t e r  a s s u r g e n d o  r  e- 
t p o n d e r a t  e x  a d v e r s o ;  — úgy nem külön
ben: I d c i r c o  n o s  un a  c um r e l i q u i s  no-  
b i l i h u s  n o b i s c u m  in J u d i c i o  a s s i d e n t  i- 
b u s ,  i p s i s  P r o  c u  r a t o r i b  u s  P a r t i u m  b e 
n i g n e  a c c e p t  a n t i b u s  c o m m i s e r a m u s  ’s 
a’ t. °) Verbőczy, a* mint élőbeszédében mondja, az 
itélőszéki, és pörlekede'si szokásokat először írásba 
szedvén, csak ezen munka után kezde nálunk a’ tör
vénykezés tanulmánnyá válni, és szükséges lön nem 
sokára az 1563: 49. és 1567: 27. czikkhelyeknek az

• )  K iv o n a t ta k  e z e n  k i f e j e z é s e k  p é l d á u l . K o n íh  M ik ló a  n á 
d o r n a k  1 3 5 9 .  é v b e n  k ö l t  i t é l e t l e r e l é b ő l .

ügyviselőkrül szóló rendelése. De még Kittonich’ 
idejében — Cap. X. Quaest. 24. — a’ prókátorok 
csak szóval adák-elő vád- és védterjesztvényeiket, 
mellyeket az itélőniesterek szoktanak írásba tenni. 
Azonban a* II. R. 82. ez. szerint magok a’ bírói téte
lek, úgymint az idéző, kereseti, nyomozási levelek 
a’ bírói végrehajtások, már legrégibb idők óta min
denkor Írásba hozattak.

Ezeket előre bocsátván a’ törvénykezési folya- 
mat iránt három fő kérdés támad: valljon szükséges 
é a’ mostani pörlekedés’ módja, és lehetséges-é an
nak változtatása?; valljon egyenlőnek kell é lenni a’ 
törvénykezésnek minden pörre nézvést, és nem kel
lene é azt inkább a’ fenforgó ügyes tárgy’ miségéhes 
alkalmaztatni és megkülönböztetni?; valljon végre, 
és minő pörökre nézve lehetne az Írásbeli pörvitákat, 
szóbeliekkel fölváltani, és igy a’ hajdanti szokást, a* 
mennyire lehet, divatba hozni; a’ törvénykezést siet
tetni ? Kotsovieb Károly.

(Vége következik.)

P  A  M  I N  A ’ E M L É K E .

(liabener után )
Egy könyvirónak fő gondja abban áll, hogy ol

vasói’ tetszését megnyerhesse. Legtöbben mai időben 
éhségből írnak, sokat a’ dicsvágynak csiklandós ösz
töne ingerel, néhány ügyekszik épületes és hasznos 
is lenni olvasóinak; de abban mindnyájok’ iparja 
egyesül, hogy írásaikat kellőkké tegyék, — Jelen 
munkácskám’ czélja egyik sem e’ három közül; én 
csupán ’s egyedül azért irok, mert gondolatimat 
nyomtatva akarom olvasni. Ha e’ kívánság bennem 
bűn: legalább örökségi bűn. Apám is könyvet írt, 
öreg apám is; ősapáin’ nagy elmetehetségiről pedig 
épen tegnap kaptam egy jeles bizonyságot a’ fűszer- 
boltból. Ki veszi hát tőlem rósz névén, ha e’ velem 
született ösztönnek ellenállni képes nem vagyok! 
— Megfeszített elmém’ minden erejével gondolko- 
dám , mellyik mezőn kezdjem irói pályafutásom’, ’» 
végre azon resultatumra jövék , hogy az életirást 
választom kedvenczernül, — Nem hizelkede's fogja 
vezetni toliamat, mert nem valami gazdag Moecena« 
annak tárgya , hanem a’ tiszta és őszinte jó akarat, 
mellyel Pamina iránt viseltetem.

Az én Paminám nem grófné, ’s azt sem állít
hatom , hogy egy különös nagynevű családnak gyer
meke volna, ki szüleitől a la Préciosa gyöngéd fia
talságában czigányok által elragadtatott, ’s csak sok 
év és kaland után ismértetett-meg. Más részről azt 
se merem állítani, hogy közönséges ebek’ ivadéka 
volna , ’s csak ragyogó szépsége ’s fényes erényei 
által vítta volna ki magát a’ mindennapiság’ alacsony- 
ságából. Nem fogsz itt édes Olvasóm! se csabításo-
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kát, se más szerelmi kalandokat találni, ’s mivel 
munkám csak egykét levélre terjed , innét Ítélhetsz, 
mi kevés hasonlatossága van e1 jelen életirásnak más 
hasonnemüekkel, mellyekben a’ hősök’ érdemi nem 
előbb , mint a’ tizedik kötet’ végén koronáztatnak- 
meg. — Szükségtelennek tartom, hogy cselekedetim’ 
mentegessem. Ki Paulinát ismeri, az megfogja valla
ni , hogy Pamina’ jeles sajátsági megérdemlik, a’ 
legkésőbb maradékra is az áltszállítatást. Ki pedig őt 
nem ismeri, az, eleven rajzomból hihetőleg épülni 
fog. — Alacsony hízelgés nem vezérli toliamat, mert 
Pamina’ erényeit csupán elszámlálnom kell, hogy a’ 
dicsérő beszéd kész legyen. Ha talán egy halotti be
szédet kellene tartanom, vagy egy Maeczenást bőke« 
eüségeért magasztalnom : akkor elővenném az ékes
szólás’ minden mesterségét, csak hogy olvasóim előtt 
a’ gyanús dolgot hihetővé tehessem; de most Pauli
nának készülvén emléket állítani, csak az igazságot 
kell beszélni hagynom, melly semmi szó-virányra 
nem szorul. —

Pamina’ születéséről keveset mondhatok; ő a’ 
múlt tized’ végén L* helységében jött világra. E* 
helyet azért nevezem-meg illy nyilván, hogy a’ ma
radékot az ebbeli kétségektől, történetíróinkat fá
radságos utánjárástól , ’s azon vidék’ több helységét 
a’ gyülölség-szülő vetekedéstől megójam. Születésé
nél nevezetes épen nem történt. — Gazdája, a’ kán
tor mondotta nekem, hogy mingyárt eleinte nyöször- 
gött, ’s azért igen aggódott, hogy szerencsétlen élete 
lesz; — de a’ következés bebizonyító, hogy e’ ba
bonás félelem alaptalan volt. Anyja egy tehetős pa
rasztházból való , de atyja , mint ezt sok körülmény 
hihetővé teszi, nemes udvarbeli. — A’ dolog ugyan 
nem egészen bizonyos , de ezt okos ember Pauliná
nak szemére nem veti. Még két kan-testvére vo lt, 
tnellyek mingyárt születésük után vízbe fojtattak, ’s 
Pamina is hasonló sorsra jutott volna, ha becsületes és 
furcsa ábrázatja meg nem menti a’ halálos veszélytől. 
Egyedül maradt tehát nyájas anyja’ kunyhójában, ’a 
innét nem lenne csuda, ha nevelés közben elkényez
tették ’s önkényes szabadságra hagyták volna. De 
nem így történt; bár anyja olly igen szerette, hogy 
szoptató dajkára se bízta , hanem szent kötelességé
nek tartotta személyesen szoptatni. — Korosodván, 
mindennemű kutya-erényekre oktattatoít; értem a’ 
vigyázást, hűséget, nyájas magaviseletét és tiszta
ságot. Kevés idő alatt sokra ment, ’s tündöklő el
me-tehetsége, mellyet illy korán kimutatott, azon 
aggodalmat gerjeszté szüléiben és rokoniban , hogy 
rövid ideig fog élni. De az aggodalom haszontalan 
volt, ’s e’ példa némelly vénnek erős vigasztalásul 
szolgálhat, kik innét azt következtethetik, hogy azért

nem szükséges dolog ostobának lenni, mivel valaki 
megvénült.

Alig növekedett annyira , hogy önerejével enni 
’s mozogni tudott, anyja mingyárt levevé róla gond
jait, ’s elhajtotta lakából. Ekkor egyházba vitetett, 
hol őt igen szívesen fogadták. Nagyon sírt é anyja, 
midőn egyetlen kedves lányától elvált: nincs tudtom
ra ; de azt következő magaviseletéből láthatni, hogy 
igen sok jó tanáccsal készíté-föl. Nyájas és szolgálni 
kész magaviseleté által minden ember előtt kedvessé 
lön , ’s igy történt , hogy e’ nemes és igen divatos 
névre, mellyet máig is visel, szert tehetett. — Még 
egy körülményt nem felejthetek-el, melly életében 
egy a’ legnevezetesbek közűi. Hogy műveltségében 
annál nagyobb előlépést tehessen: jónak találtatott 
őt utazni küldeni. Bármi veszélyesnek látszott is ez, 
’s bármi félelmet okozhatott a’ számtalan ijesztő pél
da, gazdája annyira bizott Pamina’ erényiben, hogy 
magát arról lebeszélni nem hagyá, ’s egyenesen csak 
erényinek tulajdoníthatni, hogy a’ dolog ártatlanul 
végződött. Elment hát édes honából külföldre, hol 
már olly sok, nemes-idomú ifjú elromlott, még pedig 
bizonyos előttem ismeretlen okoknál fogva, Gouver
nante nélkül, ’s hosszas ideig ott tartózkodott, míg 
egy váratlan történet szükségessé nem tette haza-jÖ- 
vetét. Én épen jelen valék, midőn haza érkezett, 
’s nem tagadhatom, hogy e’ jelenés reám nézve igen 
épületes volt; mert Pamina a’ maga becsületes és 
ártatlan természetét ismét visszahozta , előbbi jólte- 
vőit megismérte, ’s kettőzött nyájassággal »igyeke
zett kipótolni, a’ mit eddig elmulasztott. Még hang
ját sem változtatta-el, ’s becsületemre mondom, 
egészen úgy ugatott, mint előbb, ’s a’ külföld’ ne
vetséges majmolásának semmi jeleit sem mutatta. — 
Én meg nem foghatom, mint történhetett, de szent 
igaz, hogy egész utazása alatt semmi adósságot sem 
csinált. — Ha e’ rsudás tünemény’ okait keresem , 
azt kell gyanítnom, hogy őrizkedett a’ játéktól ’s 
az úri companiáktól, hanem csak komolyabb köteles
ségei’ teljesítésére fordító idejét. Divatból, külföldi 
galánt ujság-czikkelyekből se hozott magával mutat
ványokat. Ezt pedig azért hozom-föl dicséretére, 
mert hallottam, hogy illyesek felől számos kutya 
kérdezősködik nála, ’s ezt ó benne együgyűségre 
magyarázták. — Nemde jő Olvasó, e ’ mondott sorok 
neked költeményeseknek látszanak, t. i. utazásból 
megjőni, adósság nélkül, uj divatok nélkül, romlatlan 
erkölcsökkel! olly csudák, mellyek minden hihetősé
gen felül vannak. Nem akarok veled czivódni, de ál
lítom, hogy tiszta igazságot beszéltem, ’s bizonyítom, 
hogy én is, emberlétemre emberi dolgok’ folyamatjá- 
hoz szokván, bámultomban szemet szájat meresztettem.
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Sejtem már, mennyire óhajtód Paulinát köze
lebbről ismérni ’s kül-alakjat leírva olvasni. — Hogy 
fessem őt neked hizelkedés’ gyanúja nélkül? — Ha. 
ebek közt költők volnának, nem kétlem, hogy azok’
iegérzékenyebbike így rajzolná Paulina’ szépségét: 
,.En rólad ne énekeljek, bajlő Paulina? — Ah! öntsd 
szemeid’ tiizét kebelembe, hogy láng-érzelmeim’ 
élénken kifejezhessem. A’ természet minden kecset 
es bajt rad pazérolt, ’s minden kincsét úgy kimente 
alkotásodban, hogy századokig sem fog illy tünde 
kutyát teremthetni. A’ te szőreid, a’ te ingerlő sző
reid felülmúlják Persia’ legpuhább selymét; homlo
kodon kegyistenkék játszadoznak, ’s finom füleid’ 
hallása tökéletes volna, ha azok sohajtásink által el 
nem siketülnének. Szemeid napok , nyájas sugár ál
tal élesztő, haragos tekintetek által pedig villámot ’s 
terhes föllegeket teremtő nyílt ég. — Kláris-szinű 
ajkaid szebbek a’ pompás hajnal’ bársonyánál. Fejér 
melled felűlhaladja az örök hő’ tisztaságát, metiy 
a’ meghághatatlan havasok’ tetején fekszik. Ah! nem 
csuda, ha szived is fagyos! — Csinos kicsiny lábaid 
ékes és mozgékony testet szerencsések hordozni, 
meilyet a’ természet fejér és barna foltokkal tett 
ingerlővé. Boldog az, ki lábaid' külső szélét csókol
hatja! — Kedvesen kanyargó farkad egy nyájas, 
élénk géniusz’ lakhelye, nieily indulatit örvendetes 
mozgással feje/.i-ki. Engedj-meg oh Pamina! ha tol
iamat leteszem. Muzóm féltékeny lesz ’s elhagy en
gem 1“ —

Illyek lennének körül belől egy kutya-költész’ 
ömlengései, ’s úgy hiszem, sokan a’ mi költőink kö
zül se tagadnának-meg tőle minden költői tüzet. — 
De én költő nem lévén, rövidebb leírását adom Pa
ulinának , neki csinos feje, fejér bőre, rendes barna 
foltokkal , ’s egy ölebnek minden bája megvannak. 
Nem csuda, ha illy szép testben szép kutyaszellem is 
lakik. —

Pamina tudja, hogy ő szép, ’s ezen tulajdona 
a' mi szépeinkkel közös. De őt nem teszi szépsége 
se kévé Hyé, se nevetségessé, ’s ebben ő a’ mi szé
peinktől nagyon is különbözik. O nem tölt egész 
órákat tükör előtt, nem csicsomázza magát, ’s ret
tentő gyalázatnak vette, midőn minap tréfából egy 
fiástromkát ragasztottam ajaki mellé. Már tíz uj di
vatot áltáléit, de rá nem lehetett venni, hogy öl
tözetét változtassa^ mellyről azt tartja , hogy leg- 
természetesb. — O szereti a‘ társas-köröket, elmegy 
látogatni ’s ő is vendégeit szívesen látja. De soha se 
hallhatni, hogy felebarátjáról rosszul szólana, vagy 
nemtelen tudnivágyásból más kutyák’ állapotja felől 
kérdezősködnék. Az időjárásról se beszél. — Soha 
sem játszik, még se unja-el magát. Mindennel ugyan 
nem áll szóba, de m égse bánt senkit. A’ rangróli, 
elsőségriili czivódás legkisebb gondja, ’s enszemeim- 
mei láttam , hogy egy uszkárt engedett maga előtt 
a’ szobába lépni, kiről egész város tudja , hogy az 
apja mészároskutya volt. Piperére keveset ad; né
hány nyakravaló, ’s egy ágy egész készülete. Hogy 
a’ kosár, mellyben fekszik, oda tartozik é ,  azt a’ 
törvénytudók döntsék-el. Mérséklete, meilyet élete’

szabályául vett, figyelemre méltó. Nem eszik többet, 
mint mennyi egészséges, ’s nem iszik előbb, mintsem 
megszomjazott. Csak annyiban hasonlít a’ mi szépe
inkhez , hogy — a’ kávét szereti. — Ezek azon tün
döklő erények, mellyek Paulinát ékesítik. Nincs két
ség , hogy még többekkel is bír, de ő annyira sze
rény, hogy sérteném, ha tovább dicsérném. — Igaz
ságos akarok lenni, azt is felhozom, mit némelly 
kajánok benne gyalázni szoktak ; egyszersmind meg
mutatom , hogy alacsony rágalmazások. —

Azt mondják, Pamina igen is szerelmes.— Hol
mi ártatlan apróságokat vettek volna észre , mikből 
a’ gonosz nyelvek egész románokat csinálnak. Bizo
nyos időszakban érez ugyan szerelmi gyöngeséget, de 
egy kevés kényszerítés, vagy csak egy intő szó visz- 
sza tudja őt minden kicsapongástól tartóztatni. Akkor 
lehet valakit erényesnek mondanunk , ha ki ösztönt 
érez ’s alkalmat lát vétkezni, ’s mégis nagy szívvel 
ellenállni képes. — Azt mondják továbbá , hogy so
kat alszik, ’s folyvást ágyban fekszik. Hát bűn ez? 
— nem inkább csalhatlan jele, hogy legalább apai 
részről úri házból származott? — Mondják , hogy 
irigy, ’s ezt onnét következtetik, mivel heves in
dulatra lobban , ha idegen kutya a’ házba lép. Hát 
irigység ez? nem inkább a’ hű vigyázat’ próbajele? 
kutya ismeri a’ kutyát legjobban, ’s ki tudja, minő 
veszélyeket sejt ő illy látogatásokból a’ házra néz
ve. — Még egy jut eszembe. Minap egy barátom azt 
állítá, hojry Pamina ostoba. En nevettem, de ő foly
vást vitatta állítását, ’s azt mondta, hogy Pamina 
gyakran mélyen elmerülve, ’s gondolkozás’ jelei nél
kül fekszik, ’s gyakran magát annyira elfelejti, hogy 
szőre’ tisztaságára se illőleg gondol. Hibázol bará
tom , ez nem ostobaság’ jele. Pamina mélyen elme
rülve fekszik, ez tudós helyzet, ’s ő hihetőleg vala
mi fontos igazságról gondolkodik , vagy épen a’ cir- 
culus’ quadraturáját keresi. En ezen gyantásomban 
az által is erősíttetem , mert ő nem tudja élő szóval 
kijelenteni gondolatit, ’s én e’ napokban két szemem
mel láttam, hogy fejével a’ falnak szaladt. Nem 
abstract tudósság’ jelei ezek ? —

De elég legyen. Leirám Pamina’ eredetét, éle
tét, testi és lelki jelességit. O még é l , ’s én kívá
nok érdeminek hosszú időket. Jaj ! de ő is halandó, 
’s talán előbb itt hagyja e’ siralom’ völgyét, mint 
sok ember, ki annyi erénnyel nem dicsekhetik. Oh 
költők , kik annyiszor pazéroltok önhaszon-vadaszó 
dicséretet egy alávalónak sírjánál, tiszteljétek az igaz
ságot, hintsetek cziprus-lombokat hamvaira. Pamina 
méltó erre! legalább róla jó lélekismérettel többet 
mondhatni, mint csupán azt, hogy s z ü l e t e t t  és 
m e g h o l t .

T A L Á N Y .
A’ dnttyánok’ enyhelyében

Föl nem lelhetsz, engpmet;
Sötét arc/.od’ ránéz, gödrében 

Keresd ádáz lényemet.
Fgyik elrejt a’ ládába,
Más. gyászsorsa’ fátyolába*

Burkolva nyög és imád.
Hőz'űiy Gyula.

A’ 49dik számbeli rejtettsző: Fej érvár.  

Nyomtatja Lä n d e r e r .
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TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL.
7. R ó m a i  J á t é k s /. i n e k.

Romában, ezen inkább practikai, komoly, mint 
képzeményi világban gyönyörködő ne'pnél, nem volt 
publicuma a’ költészet’ semmi ágának , ’s így a’ já- 
te'kszini költe'szetnek sem. A’ római nép’ ízlése kez
dettől fogva elromlott a’ triumphusok’, viadali (gla- 
diatori) játékok, ’s állatviadalok’ nézése által; sze
meik jól laktak az illy alkalmakkor előmutatott, ’s a’ 
világ’ minden részeiről összehordott pompás mutat
ványokon; a’ lélek’ minden szelídebb vonzalma, 
minden* szép-iránti gyöngéd érzelem elhalt az erősza
kos , vérengző jelenéseken. Innen következett, hogy 
a’ költészet’ örömei nem lehettek elfásult, niegme- 
reviilt idegeikre behatással. A’ római aristocraták , 
ezen világszerte dühöngő zsarnokok, kiknek rabló 
karja az akkor ismert világ’ kincsei után kény szerint 
nyúlt, büszkeségüket helyezék abban, hogy a’ ke'p- 
zelhetlen becsű hadi zsákmányokat, mellyeket a’ 
gazdag Asiától kicsikartak, egyszerre a’ bámuló nép’ 
szeme elibe teríthették. E’ végre játékszíneket építe
nek , mellyek egyszeri haszonvétel után ismét leron- 
tattak. Leírhatlan azon költség, azon fényűzés, melly 

r e’ játékszínekben uralkodott; a’ helyes irányból ki
tévedt emberi elme megfeszítő minden erejét, hogy 
valami újat, valami meglepőt, valami eddig soha 
nem látottat ’s nem képzeltet gondoljon-ki; nem 
ügyelve arra, hogy illy haszontalan kedvtöltés nem
zetek’ romlását vonja maga után. — így p. o. egy 
dús római, atyja’ halotti tiszteletére két játékszint 
épített, mellyek egymáshoz háttal valának fordulva, 
’s egyetlen egy tengelyen függőnek «’ levegőben; — 
nézőjáték’ végével a’ bennök-ülő nézőkkel együtt 
ngy fordíttattak-meg, hogy egymáshoz záratván, igen 
nagy circust képeztek, mellyben azután harczjáté- 
kok tüntek-elő ’s a’ t. A’ szemek’ gyönyöre mellett 
felejtve volt minden lélek- és sziv-élvezet; fejér ele
fántok , kötéltánczosak , gazdag bársonyrnhák , ritka 
vadállatok , fényes fegyverek , ’s más illyenek úgy 
elvonák a’ bámulok’ figyelmét, hogy a’ drámai be
nyomás egészen elveszett. — A’ köztársaság’ vége 
felé ’s kivált a1 fényűző, csömöriéiig pazér császá
rok alatt rendkívül megsokasultak az e’ végre ren
delt circusok ; volt Romában 10 különféle nagyságú 
circus , mellyek közt legnagyobb ’s legdiszesb volt 
a’ circus maximus , az építésnek ezen óriási remeke. 
Ennek első alapját már az idősb Tarquin tevé-le az 
aventíni és palatini halmok közt, olly czéllal, hogy

abban isteni tisztelethez tartozó lovas, gyalog és ko
csi-versenyek, ’s főkép állatviadalok tartassanak. A’ 
circus maximus’ kiterjedése olly nagy volt, hogy ab
ban kerek számmal kétszázezer ember könnyen el
fért; hosszúdad-kerek, tetőzetlen, szörnyű nagyságú 
épület-tömeg, mellyen kívülről oszloptornáczok, bol
tok és bejárások, belülről pedig földszint a’ vadál
latok’ kalitkái, ’s ezek fölött a’ nézők’ ülőhelyei vol
tának, karzatok’ különsége szerint elrendelve , eme
letesen , ’s a’ láthatás’ kivánatihoz alkalmazva. A’ 
vadállatok’ lakási körül egy tízlábnyi széles, Euríp 
nevű patakcsa folydogált, melly ezeket a’ nézőktől 
elválasztó. — A’ benső nagy tér fövénnyel volt meg
hintve , ’s egy széles , alacsony fal által két részre 
osztva, melly falnak neve Spina. A’ Spina’ tetején 
középeit egy obeliszk emelkedett, ennek két oldalá
ról pedig sokféle diszítvény, oszlop, apró templom, 
oltár ’s a’ t. A’ császárok vetélkedtek e’ játékhely’ 
szépítésében. Augusztus obeliszket hozata Egyiptus- 
ból ’s azt a’ circusban fölállító; Caligula a’ pálya
tért miniommaL és aranykőporral (chrysocolla) hinte- 
té-be, Claudius megaranyoztatá a’ Spina’ oszlopait. 
Nero’ a’ dühös tyrán’ parancsára gyújtott nagy tűz
ben, melly Róma’ nagy részét, ’s a’ művészet’ sok 
megbecsülhetlen remekét porrá tévé, a’ circus ma
ximus is összeégett. De a’ nép’ szokása , ’s az illy 
nemű nézőjátékok iránti vonzalma olly szükségessé 
tévé annak létét, hogy kevés idő múlva újra felál
lott hamvaiból, ’s még nagyobb alakban, mint előbb; 
mert azután Publius Victor’ bizonyítása szerint há
romszáz nyolczvanöt ezer embert fogadott kebelébe. 
Ma kevés maradék rom mutatja , hol állott a’ ke- 
vély épület, ’s helyén szőlők és káposztás kertek 
állanak. —

Másik, még ma is bámulást gerjesztő óriási em
lék a’ római játékszini világból a’ Colosseum. Ezen1 
tiszteletes épület, melly még 153()ban egészen ép 
állapotban volt, ’s azóta néhány régiséget becsülni 
nem tudó keze alatt részint lerogyott, Vespasián 
császártól építtetett, Krisztus születése után 72 év
ve l, még pedig 12 hónap alatt. Nem is csuda, mert
30,000 fogolyzsidó dolgozott rajta, kik Jeruzálem’ be
vétele után Rómába hajtattak. Nevét hihetőleg colos- 
susi nagyságától vette; mert noha már a’ S. Marco,, 
és farnézi csarnokok, a’ Ripettó révpart és a’ kan- 
czellaria’ épülete a’ Colosseum’ elhordott köveiből I 
épiillek-fel, még mindig hihetlen nagyságban, min 
den más épjület fölött büszke magasságban meredézveo
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áll. Keserű érzés e'hred a’ kebelben, ha az ember,
_ a’ régiség’ szent emlékit becsülni tudó ember, —
látja, mint merészkedett újabb korunk’ fösvénysé
ge, ’s rút nemtelen önzése ezeket hideg kebellel 
megrohanni ’s összerongálni; emlékeket, miket a’ kor’ 
vaskeze is tisztelve kiméit meg. — A Colosseum to
jáskerek volt, áltaimérője 5S1 láb, kerülete 1700 
láb; húsz bejárás volt rajta, mellyek közül 4 arra 
szolgált, hogy a’ halálra ítélteket azokon ált beve
zessék , S bejárás a’ fenevadak’ bebocsátására volt 
megnyitva, 4 ismét a’ hajókat ereszté-be Nauma- 
chiák’ alkalmával, ’s még 4 a’ rendőrök’ bejárása 
volt. — Több mint száz apró ajtón jutott a nép 
ülőhelyeihez; százezer nézőnek volt helye az épület
ben , ’s állatviadalok , gladiatori harczjátékok , bű
nösök’ kivégeztetése , fenevadak’ küzdései , keresz
tyén martyrok’ borzasztó elvesztése, ’s más Hlyek 
voltak a’ szem és érzés-andalító jelenések ; néha pe
dig változtatás’ kedviért vízzel borították-el az egész 
belső tért, ’s tengeri ütközetet ábrázoltak a’ bárnész 
sokaság előtt. Kifeszített bársony és selyem szőnye
gek védék a’ nézőket erős napsugár és eső ellen ; ’s 
a’ császár , tribünök, senátorok, lovagok és vesta- 
szüzek elkiilönzott ülőhelyekkel birtanak. — Titus 
egykor oliy ünnepet ada ezen játékszínben, melly- 
nek alkalmával több mint ötezer mindennemű vadál
lat mará és szaggató egymást; ennek végével vizet 
eresztének-be, ’s két flotta’ küzdése gyönyörködteté 
a’ szemeket; azután becses ajándékok hintetének a’ 
nép közé , ’s drága illatosvizek öntöztettek. — Ne
ro, dühösbolond szeszélye’ sugaliásából, maga is ví
vott egyszer itt egy e’ végre megszelídített ’s fogak
tól és körmöktől inegfosztatott oroszlánnal. — En
nyit a’ rómaiak’ játékszín! izletéről; mellytői szelí- 
debb ’s emberibb korunk néma irtózattal fordul-vissza.

De voltak Komában játékszínek és színészek a’ 
mi értelmünkben is , csakhogy semmi nemzeti vagyff
eredeti szellem nem teszi azokat érdekesekké. Ok , 
mint a’ műveltség’ egyéb ágábai*, úgy a’ színészet
ben is a’ görögök’ utánzói voltak. Nem is benső szél
iénél szükség, vagy művészeti gyönyör után sóvárgás 
indítá a’ rómaiakat arra , hogy magoknak játékszini 
mulatságot szerezzenek , hanem pusztító döghalál’ 
idején folyamodtak a'hoz , mint béke eszközhöz, az 
isten ek ’ haragját engesztelni. — Először Hetruriából 
hozának histriókat, kik tánczoltak, de nem beszél
tek; a’ szavas színjátékokat pedig legelőször az os- 
cusoktól vették, ’s azokat Atella városról, honnét 
eredtek, ateilana fabuláknak, vagy saturáknak is 
hivák. Livius Andronicus volt az első játékszini költő 
és színész , ki a’ város’ építése után 500 évvel a’ 
£Í»rög játéknemeket t. i. a’ rendes Tragoediát és Co-

moediat behozta Rómába. Első játékszini fogalmukat 
tehát az etruscusoknak köszönik, föntebb műveltsé
güket pedig a’ görögöktől kölcsönzék. — A’ római 
comoedia kétféle, úgymint p a l i i a t a ,  melly görög 
tárgyakat vesz-fel, ’s görög ruhákban adatott; e’ 
nemhez tartoznak Plautus és Terentius’ előttünk is- 
méretes vígjátéki; és t o g a t a ,  mellyben római ru
hák és szokások uralkodtak. E’ neműek közt Afra- 
nius az első iró , kinek munkái elvesztek , ’s innét 
nem is lehet biztosan Ítélni: valljon a’ római togata 
comoediák egészen eredetiek voltak é , vagy pedig 
csak görögök, római alakba Öntve ? — Egyébiránt 
a’ római comoedia a’ görögtől sok jegyekben kü
lönbözik ; p. o. a’ római darabokban a’ görög élénk 
képzelő erőnek majd mindenütt hijánya látszik ; mert 
a’ rómaiak igen komoly természetűek lévén , valódi 
világból képzeményesbe kiszállni nem szerettek , to
vábbá a’ rómaiaknál a’ karzatok’ különsé<re erősen 
kitetsző volt, nem úgy, mint a’ görög köztársaság
ban ; — nálok az asszonyok nem voltak annyira kor
látozva, mint a’ görögöknél ’s a’ t. — Egészen 
sajátok és eredetiek voltak nálolc az ateilana fa
bulák, valamint maiglan is Olaszországban min
denfelé honosak és sajátok a’ rögtön-énekesek és 
beszélők. A’ mai harlequin és policinello, kiket az 
olasz nép olly gyönyörrel néz, kétség ki\ül a’ régi 
oscus vagy római rögtönészek’ utói; — ezeknek 
ruháit is egészen úgy írják-le a’ régi tanuk, mint 
mostani harlequinunk’ öltözeteit.

A’ római tragoediában két időszakot különböz- 
tethetni-meg; a’ régiebb Livius Andronicusé, melly 
csak görög müvek’ fordításit ’s áltdolgozásit mutatja, 
’s az Augustus-korabeli, midőn a’ tragoedia-irás na
gyon divatba jött, úgy hogy a’ históriai tekintetben 
nagynevű Asinius Pollio is írt tragoediákat. — Ovid 
is tőn próbát a’ költés’ e’ nagyszerű nemében , ’s 
Medeájáról Quintilián dicsérettel emlékezik ; de ha 
keserveiről vagy heroldjairól akarnánk azon müvére 
következést huzni, nem sok tragikai pathoszl sejthet
nénk abban. — Ezen említett, és sok más törekvés 
elvesztek a’ századok’ homályiban , de bátran mond
hatjuk , hogy elveszésük által — ha ugyan az egye
dül fönmaradt, pulfaszkodó , hamis tüzet és nagysá
got hazudó Senecáról zárhatnánk a’ többi nem is
mertre, — jelenkorunkra nem nagy veszteség háram
lóit. A’ tragoediák’ külalakjára nézve, a’ rómaiak 
sokban eltávoztak a’ görögöktől. Nálok a’ chorus’ 
helye nem az orchestra volt, hanem maga a’ játék
hely , mert az orchestrában főbb rangú urak, úgy
mint senátorok és lovagok ültek. Az ének el volt a’ 
táncztól választva, úgy, hogy míg egyik színész tán- 
czolt, a’ másik fuvolyázott ’s énekelt. Általában
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nálok nem volt olly szorosan megtartva a" görögök
nél saját egység , ’s ók inkább az egyes részek* tö
kélyében gyönyörködtek, mintsem az egésznek nagy
szerű harmóniájában. Ezért ők a’ miinicára is több 
figyelmet forditának; ’s nálok gyakran megesett, hogy 
a’ maszkok elmaradtak, a’ mi a’ görögöknél soha 
sem történt. — A~ romai színészek közt különösen 
Roscius dicsértetik. —

A’ romaiaknál a’ színészek igen nagy megve
tésben éltek, kivcvén az Atellánák’ játszóit. Ezen 
játék neme annyira volt a’ nép’ szelleméhez alkalmaz
va , hogy még nem római ifjak is szoktak efféléket 
ünnepi alkalomkor játszani; ’s azon színészek, kik 
magokat a’ színészet’ ezen nemében gyakorlók, ment
iek valónak a’ más színészeken sötétlő gyalázat’ bé
lyegétől. — Bár milly örömest élt is a’ nép ezek’ 
mesterségével, még is kevélyen kizáró őket minden 
nemesb társaságból, sőt még fiaikra is kiterjedt a’ 
fonák véleményen alapult szeny. — Könnyű ítéletet 
hozni, minő befolyása lehet ezen megvető bánásnak 
a’ művészet’ gazdagabb, lelkesb kifejlésérc ? ítél
jünk, ’s tanuljuk-meg művészinket jobban becsülni, 
’s azon fonák előítéletből valahára kivetkezni, melly 
hazánkban is legtöbb helyen ez élet’ neméről uralko
dik. — Hát azon ember, ki nekem az életet töké
letesen festi, ki nekem legtisztább, legnemesb él
vezetet nyújt, ki engem mulatva tanít, tanítva mu
la t , megvetésem’ érdemli é? — «Ah! — kiáltani 
fognak sokan — ha mind ezt tennék , ’s ha szép 
szavaiknak erkölcsi charakterök is megfelelne, biz
tosan számot tarthatnának tiszteletünkre.“ — De mi 
az iparnak erősb ösztöne, mint a’ becsültetés’ remé
nye , ’s mi nemesíti a* charaktert , mi emeli az em
bert ön-ereje’ érzelmére ’s lelkesb kifejtésére, mint 
azon meggyőződés, hogy polgártársaitól szerettetik 
’s tiszteletik ? — Míg a’ külföld’ színésze leendő 
közbecsültetés’ és kényelmes élet’ édes reménye ál
tal nem fáradó stúdiumra buzdűl és lelkesül: hazánk
ban az életgondok’ mázsás terhe, az előítélet’ ónvesz- 
szeje alatt, a’ legnemesb géniusz is eltörpül, irányá
ról letéved , ’s virágokat nem hajtva, elfonnyad. — 
Erleben az idő jobbat, szives óhajtásom. —

T. L.

T Ö R V É N Y T U D O M Á N Y O S  F Ü Z É R B E .

A ’ T  ö  r v  é  n  y  k  e  z. é s ’  F o l y a m a t j á r ó ] .

( V é g e . )

A’ törvénykezés , mennyire az, a’ személy és 
vagyon-bátorságot oltalmazza-, az ország’ alkotmá
nyával szorosan van összekötve, ’s így annak sar- 
kalatjait, mik szerint kiki csak független, rendes, 
önsorsu, nemzeti bírák által ítéltethetik hazánkban *
személy- ’s vagyonban csak a’ türvény-határozta idézet

’s Ítélet által háborgattathatik; Endre’ aranypöcsé- 
tes levele , 179?: 12. czikkely, és a’ koronázási di
plomák’ ellenére változtatni nincs a’ törvényszerzés’ 
hatalmában. Ezeknek sérthetlenül főn kell inarad- 
niok. — A’ pörlekedési mód’ elhatároztában csak az 
igazság-kiszolgáltatást hátráló akadályok , az idővel 
behozott szokások, ’s becsúszott visszaélések lehet
nek a’ törvényszerzés’ tárgyai.

Maga az országos küldöttség, — midőn azon visz- 
szaélés ellen, mellyen az 1723: 38. és 179: 16. se
gíteni akartak, hogy t. i. a’ pörök főképen azért el
korosodnak , mivel az írásbeli feleletek, és viszon- 
íeleleteknek sem száma, sem pedig hátárideje mind
eddig az ügyviselők által nem tartatván-meg, a’ tör
vény’ rendelése kijátszatott, — olly módot javasol, 
hogyha az ellenfél semmi újat előhozni többé nem 
tud , akkor a’ pör ipso facto Ítélet alá vétessék , *s 
további viták ne engedtessenek ; megismeri azt, hogy 
a’ pörök közt különbséget kell tenni, és mind egy
forma rendelés alá vetni nem lehet. Megkülönböz
tetvén a’ facti porokét, a’ juris vagy is hosszabb 
folyamu perektől, amazokra nézve bizonyos, a’ bíró 
által napokra meghatározandó, halasztásokat — res- 
piria — rendel, nem határozván-meg a’ viszoniratok’ 
— replikák — számát; — emezekre nézve pedig a’ 
dolgot mostani fekvésében hagyja. A’ facti pörök 
közé számiáltatnak : a’ hatalmaskodásokat, becste- 
lenítést, bizonyságtétel-tagadást illető; okleveleket 
visszakérő, vagy közlő ; a’ zálogos föltételeket erőt- 
lenítő, vagy átruházó; ellenállási; itéletujító és vég
rehajtást igazító ; házassági jutalmat, hozományt, és 
ajándékot, nyilványos adósságot követelő; összetó- 
dulási; elsőbbségi, superinseriptionalis; haszonbért 
kereső; kivor.ati; számadásos, dézsmai. osztályos és 
osztályt-igazitó ; özvegyi, hajadoni, leánynegyedi jogo
kat megszerző ; az intés’ elmulasztása miatt örökvallást 
erőtlenítő; zálogválló az első zálogba vevő,  vagy 
annak örökösei ellen ; arányosítást, erdőhomlítást, 
kárt, visszahelyeztetést, az ártalmas töltés vagy ma
lom’ eltörlését illető; az iktatás’ tisztaságán, a’ bir
tokos’ elégtelenségén — incapacitásán — épült pörök.

Azonban valamint a’ meghatározott perbeli ii- 
szon-iratok száma meg nem tartatott, úgy a’ javal
lott respiriuniok is csak tágítani fogják a’ káros \isz- 
szaélések’ mezejét; mert egy részről a’birákra leszen 
bízva a’ respirimnok’ számát elhatározni, más részről 
az alperes nem fogja elmulasztani olly okok’ eléhor- 
dását, mc-llyek uj respirium-adásra bírhassák a’ bí
rót. És valóban ha a’ kifogásokra is (Sect. 1. §. J3.) 
respiriuniok adatnak, az történend , hogy az alperes 
vagy minden alaptalan kifogásra egyegy respiriuniót 
fog kívánni. vagy tudván , hogy az első és másod
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respirium’ alkalmával a’ bíró csak a’ kifogások körül 
hozhat ítéletet; ezekkel ottan is fog élni, hol külön
ben a’ mostani rend szerint nem élt volna.

Mindezeknél fogvást, mivel a’ mint igen bölcsen 
veszi észre az orsz. küldöttség, mondván: „quia aevo 
recentiore sublata morum simplicitate, diuturnitas 
praeterlapsi temporis , increscentis item rerum pretii, 
acutaeque populationis adjuncta, facilitas insuper pe- 
eunias adquirendi, ac modificationes obligationum pos- 
sessoriis adhaerentium, cumprimis tractationem jurium 
possessionariorum gravissime involverint44 oily szöve
vényessé lön a’ jusok, és jószágok’ keresete hazánk
ban, hogy az nálunk, hol a’ birtok az adásvevés’ sza
badsága által nincs fölmentve, hol a’ nemzetségi szá
zados jogok’ kutatása, és az ősi elidegenítések’ föl- 
forgatása engedtetik, nagyon különbözik a’ többi 
nemzetnek’ polgári jusaitól; mind ezek szükségessé 
teszik, hogy azon pörök, hol a’ jog kinyomozása, 
és más hosszas birtokű szövevények fölbontása tár- 
gyaztatik, a’ mostani hosszas, és írásbeli folyamat 
mellett maradjanak. — Meg kell ezektől különböz
tetni azon porokét, mellyekben csupán személyi 
sértések, és cselekedetek, és a’ polgári mindennapi 
szövetkezésekből származó ügyek a’ törvénykezés’ 
tárgyai. A’ mostani törvényfolyam a’ személyi bátor
ság-, nemzeti hitel-, és az igazság-kiszolgáltatás’ si
ettetésének meg nem felel. Ellenben a’ nemzeti er- 
kölcsiség-, nyiltszivü lelkűiét-, és szabadság-szere- 
tetre nagy befolyással vagyon az , ha az itélőszékek 
legnagyobb nyilvánsággal és siettetéssel tartatnak. 
A’ szabad görög és római népek’ törvénykezése is 
ezen egyszerűségre utal, sőt törvénykönyvünk is bi
zonysága annak, hogy a’ törvényszékek, a’ Nádor 
és Király előtti Ítéletek szóval, és a’ közönség be
folyásával szoktanak valaha tartatni.

Azon pörök tehát, mellyek csupán sértéseket, 
úgymint: hatalmaskodások-, elfoglalások-, vissza- 
helyeztetések-, és böcstelenítéseket, továbbá mel
lyek kötelezéseket, nyilványos adósságok-, haszon- 
bérlések-. ujzálogok-, osztályokat ’s a’ t. érdekel
nek , eltöröltetvén a’ mostani Írásbeli pörlekedés’ 
módja, a’ törvényszékek előtt úgy intéztessenek-el, 
hogy Verbőc/i II. R. 81. 82. ’s a’ t. czimjei szerint 
a’ birói tételek mind írásba foglaltassanak, sőt a’ 
kereseti levél is Írásban adatván-be, az idézések a’ 
mostani szoros szertartások szerint történjenek, a’ 
kereset-levelet minden szükséges bizonyítvánnyal, 
köteleztessék a’ felpörös már az idézéshöz mellékelve 
aí alpörössel mingyárt közölni; az alpörös pedig 
maga vagy ügyvéde által a’ törvényszék előtt meg

jelenvén , ha kifogása van az idézés ellen, azt tüs
tént szóval adja-elő, mire a’ felpörös szóval feleljen. 
Az alpörös a’ vele közlött keresetlevélből és bizo
nyítványokból kitudhatta már a’ vád’ velejét, és a’ 
törvényes idézés’ határideje alatt arra elkészülhete ; 
azért ha vagy birói szerarevételt, vagy nyomozást, 
vagy az eredeti oklevelek’ közlését ’s a’ t. kívánná, 
mellyek t. i. a’ pörbeli körülmények’ kifejtésére szük
ségesek , ez iránt a’ törvényszék 1 üstént ítéletet ho- 
zand, és helyesnek találván a’ kérelmet a’ végre
hajtást elrendelendi, egyszersmind a’ reportatióra, és 
a’ feleknek a’ védelemre határidőt rendelend , mel
lyen a’ felpörös ugyan szóval egy rendszeres beszéd
ben előadván bővebben keresetét, az alpörös arra 
ismét szóval felelend, ’s nem forogván főn tovább 
semmi a’ tett’ kifejtésére czélozó birói tételeknek — 
actus judiciarius — vagy bizonyságnak szüksége, a’ 
végső ítéletet olly móddal mondja-ki, hogy valamint 
eddig a’ feleket nyílt ajtóknál a’ közönség’ színe előtt 
hallgatta-Ui, úgy most itélethozás végett titkos szo
bába zárkózik, és ott titkos voksolással Ítéletet ho- 
zand, és azt írásba szerkesztvén, ismét teljes nyilván
sággal kihirdetendi, ha valamellyik a’ felek közül 
feljebb vitetni kívánja az ítéletet; azt ugyan szóval 
a’ hirdetéskor jelentheti, de a’ feljebbvitel’ indító 
okainak kifejtésébe nem ereszkedik, hanem azt há
rom nap alatt Írásba tenni köteleztetvén, a’ pör mi- 
ségéhöz képest további bíróság’ elibe küldetik.

Ha azonban az illy szóvitás pörben vagy az al
pörös által előhozottakból, vagy maga a’ felpörös a’ 
csupa facti pörbe a’Jogos—Juris—kérdését bekevervén 
a’ pör’ mineinüsége megváltoznék, akkor a’ biró Írás
beli folyamatra utasítni köteleztessék a’ pörlekedő
ket, és az a’ szokott írásmód szerint végeztessék-el. 
A’ kifogásokra nézve különösen az rendeltetvén, hogy 
az alpörös az idézés, bíróság, kereset, vagy is a- 
ctio , és actoratus ellen a’ kifogásokat, törvény 
előtti első megjelenésekor tegye meg, különben ebeli 
jogától elesvén, csak a’ por’ derekára nézve, ha né- 
melly birói tételeknek, nyomozásoknak szükségét 
előmutathatja, halasztást kívánhat, mellyet a’ biró 
mindenkor különös határidő’ kiszabásával megadni 
köteleztétik.

E’ szerint a’ polgári pörökre nézvést a’ szó-, és 
írási folyamat állapítatván-meg, a’ rövid folyama 
pörökben sem a’ replikák’ számára, sem pedig a’ res- 
piriumokra további szükség főn nem forogna. A’ tör
vénykezés siettetnék, a’ törvényszékek felsegítetné
nek, és a’ személy- és vagyoni bátorság nem ha- 
nyatlanék; hanem inkább azon hajdankori szabad 
nemzethez illő törvénykezés hozatnék-be, mellyre 
még Ulászló 1. Decr. 55. czikkelye emlékezik illy 
szavakkal: „Etiamsi patrator ore suo proprio coram 
suo Judice confiteretur.44 — Kossovü-h Károly.

R E J T E T T S Z Ó .
Kis falu ’s város egész; fele egy fa’ gyümölcse, felével
Eleimet Vulkán’ barna vitéze keres.

L. Károly F.

A’ 50dik számbeli talány: Gond .

Szerkeszti H e 1 m e c z y. — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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A’ MAGYARHONI ERDŐKRŐL.
(Vége Hiibe'nyi ur’, a’ Társalkodó 41d. számában felbensza- 

kasztott erdőszeti értekezésének.)
Azt akarám én ezzel megjegyzem, hogy az egyes 

becslést, ’s ezzel közönségesen összekötött gazdál
kodási tervet, ’s a’ t. hosszabb időre, vagy tán az 
egész sarjadék - időszakra (Umtriebsperiode) a z o n  
v i d é k e k e n ,  h o l  s z a b á l y s z e r ű  e r d ő s z e t  
mé g e d d i g  d i v a t b a n  nem v o l t ,  ’s a’ l é 
t e s í t é s r e  k í v á n t  s z e m é l y s é g  n i n c s  meg,  
— koránylom. Az évi sarjadék-fatermés’ egyszerű 
’s olcsó kitudását, általányos gazdálkodási terv’ föl
állítását rövid időre illy esetekben korszerűnek, 
(zeitgemäss) ’s illőnek tartom. Ezen idő alatt, mel- 
lyet környületek ’s kilátások után 5 , 10, 15 ‘s a’ t. 
évre tehetni , a’ szabályszerű erdőszet egészen fo
lyamba jöhet; a’ jelen személység vagy teljesen ki- 
müveltethetik , vagy az illető szolgálat-helyek ügyes 
és kitanult individuumokkal rakathatnak-meg; to
vábbá a’ favásár (Absatz) és az erdőhasználás’ leg- 
nyereségesb módja kiösmértethetik ; úgy szinte ott, 
hol eddig favásár nem volt , nyittathatik ; hol olcsó 
’s ügyes fakészítők, műdolgosak hibáznak (pedig 
gyakran hibáznak !) azokat vagy kiképezhetni, vagy 
újakat hozhatni; azon akadályokat, mellyek a’termé
szetes fanevelésre, vagy mesterséges veteményezésre 
nézve még legyőzendők — pedig ezek is számosak 
sok helyen — valamint az erdőifjítás vagy művelés’ 
legbiztosabb és legolcsóbb módját ezalatt tapasztalás
ból és figyelmes ügyelésből kitanulhatni; az úrbéri 
faszedés ott, hol az fenáll, ’s még czélszerüen sza
bályozva nincs, ezalatt rendbe ’s divatba hozathatik, 
vagy föl is váltathatik ; úgy szinte a’ legelés is, hol 
az az erdőket terheli, mint például a’ hegyekben; 
minden befolyással bíró környületek ‘s viszonyokat 
alaposan kitudhatni; ’s végre azon akadályokat is, 
mellyeket nem ritkán a’ tisztviselők a’ rend és rend
szeres erdőszet’ elibe — természetesen nem dicsére
tes szándékból — gördítenek , elháríthatni; nem kü
lönben a’ közönség , — rendre és szabályszerű ke
zelésre (manipulatióra) vezetve, — az erdők’ nagy 
befolyását, mellyel azok az általányos létre bírnak, 
meg fogja ismérni; minden fapazérlást el fog mellőz
ni , ’s minden visszaéléstől ’s előítélettől elszokni. A’ 
szükséges erdő-méréseket ezalatt a’ saját alkalmas 
személység is megteheti, mi által a’ legnagyobb 
költség, mellyet az egyes becslés okozni szokott, 
egészen elmellőztetik; az eddigi éves vágásokból, ha

illőleg ki vannak számítva ’s jelölve, hasznos ismére- 
teket gyüjthetni; maga a’ becslés, mellyet jeles er- 
dőszink már messze vittek ugyan, még tökéletesebbé 
lehet ’s a’ t. Csak ezután , de olly erdőkre nézve , 
h o l a’ s a r j a d é k o s  é v e s  f a t e r m é s  e g é 
s z e n  e l f o g y a s z t a t i k ,  tehetni-meg az egyes 
becslést a’ legújabb ’s legjobb elvek szerint. Olly 
erdőkre nézve azonban, h o l az é v e s  f ater i né&t  
a’ f o g y a s z t á s ’ h i j á n y a  m i a t t  nem e- 
m é s z t i k  e g é s z e n  e l  — ’s illy erdőpuszta v. 
kopár számos van hazánkban, minthogy az alkotó az 
erdőket igen aránytalanul osztá-el, — csak általá
nyos becslés , és szintolly gazdálkodás divatozhat. — 
Olly helyzetben, hol ezelőtt soha szabályszerű erdő
szet folyamatban nem volt, továbbá a’ lehetséges 
faeladásról semmi előisméret, se úrbéri fahasználás, 
se legelés nem volt elrendezve , az erdőifjításról 
semmi tapasztalás sem tétetett, hol faveteményezés- 
sel soha sem történt próba, ’s a’ t. — alulirt a’ 
Csilli uradalom’ erdőjei’ becslésénél a‘ fen kimondott 
nézeteket követte. Minthogy azonban a’ sarjadékos 
évi fajövedelmet nem csupán az összeállításra akará, 
minden kimutatás nélkül építeni, a’ közép jövedelem 
szerinti erdőbecslést választotta. Mindenek előtt az 
erdők tér és kor szerint bizonyos osztályokba vétet
tek , m it, minthogy semmi mérés sem történt még y 
csak gondolom szerint tehetett. Azonban részint a’ 
kiszemelt, részint az ős-erdőkben ritkán áll két egy
korú fa egymás mellett, gyakrabban egy v. két éves 
növény az igen elvénfilt, korhatag (abständig) fa 
mellett zsendiil szabálytalanul, ott nehéz és csaLé- 
kony az állványok’ (Bestände) korát megadni, vagy 
azokat kor szerint kimérni. — Az erdőket tehát he
lyesen csak két osztályba lehetett hozni: az elsőbe a’ 
vágható ’s áltáljában koros, másikba pedig a‘ fiatal áll
ványokat véve. Vélemény után ítélve, az egész erdő
nek az első osztály az összes terület’ 0, 6. a’ máso
dik 0, 4. (tized} részét foglalja-el. (Kizárván a’ nyír
séget’s mezdéket v. tar- és kopárhelyeket.) Továbbá 
az első osztály e’ végre tett vizsgálatok (egyes fák' 
levágatása) után 142, a’ második, középszámra 3D 
éves lehetett; honnan következő arány támad mind 
térre, mind korra nézve, úgymint: 1614 hold 142 
éves, és 1076 hold 30 éves, vagy kerekebben ’s 
a’ fenforgó czélra még mindig elég határzottan: Isó 
osztály 1600 hold 142 éves; 2ik osztály 1090 hold 
30 éves. — Az első osztályban próbára fölvett terü
letek következő küzép-fatermést mutattak évenként :
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1. próba 25 köbláb. — 2. pr. 47 köbl. — 3. pr. 30 
köbl. — 4. pr. 38 köbl. — 5. próba 32 köbláb.

Ehezképest az egész osztály középszárnban ’s a’ 
töredékszám’ kihagyásával 34 köbláb holdonként. In
nen az évenkénti sarjadékos termés, az öreg v. idős 
állványok’ számviteleiről a’ fiatalabbakra Ítélve kö
vetkező lesz:

1. osztály: 1600 holdX 34=54,400 köbláb.
2. osztály: 1090 hold X 34=37,060 köbláb.

öszvesen: 91,460 köbláb.
Azon esetben tehát, ha a’ rendes famennyiség 

a’ felvett 120 éves hajtás-időre egészen helyes volna, 
évenként ennyit lehetne vágatni is ; mivel azonban 
ez nem úgy van, sőt inkább a’ föntaláltató famen
nyiség több a’ rendesnél, innen a’ csak évenkénti 
középszámu fatermés után kiszámolt famennyiség is 
nagyobb lesz. A’ találtató famennyiség tehát:

1. Osztály: 1600 holdX142X34=7,724.800 köbláb.
2. osztály: 1090 holdX 30X34=1,111,800 köbláb.

öszveség: 8,836,600 köbláb.
Hogy azonban a’ főn kitett 91,460 köblábnyi 

famennyiséget vágatni lehessen , a’ fa-összeségnek:
1600X120X34=3,264,000 k. 1.

Az 1. osztályban------~-----------

1090X120X34=2,223,600 k. I.
A’ 2. osztályban------ -̂----------

öszvesen csak: 5,487,600 köblá
bat kellene tenni. — Ehezképest a’ helyes mennyiség: 

5,487,600: 8,836,600=91,460: y. 
és y=147,276 köbláb, vagy 1937 öl 76 tömeg-köb- 
lábbal; kizárván az ágfát (Prügelholz) gályát, v. 
bogot, rozsét, közben használást, ’s a’ tuskófát. —

Mi a’ gazdálkodási ’s művelési tervet illeti, az 
igen egyszerű és rövid, ’s következőben áll: Minde
nek előtt a’ bogyestyi fővölgyet, a’ benne levő fá
tól 10 ölnyi szélességre ki kell tisztítani, hogy a’ 
messzelevő őserdőkbe ut- v. bejárás nyittassák alul
ról . a’ ritkítás által az utak korábban kiszarítassa- 
nak ’s a’ t. Ezen völgy-tisztitás után az öregfát kell 
a’ fiatal sarjadék közül kiszedni, hogy részint a’ 
nyomástól szabaduljon-meg a’ fiatalos, részint az 
öreg fából haszon forduljon. E’ két munka megtétele 
után kell á’ vágáshoz fogni , ’s azt Kis-India és 
S/.latina’ határin a’ korhadt fán kezdeni. A’ tölgyfá
val nagyon kell gazdálkodni, t. i. csak az uradalmi 
mellőzhetlen szükségekre, ’s legfölebb csak hulladékit 
pénzzé fordítani. — Az úrbéri épületfát az alattvalók
nak nyírből, ’s a’ t. kell kiadni. — Hol az állványok’ 
zárköre megengedő, mindenütt a’ természetes fa
tenyésztés ajánltaték, ’s e’ tekintetben csak néhány 
fő elv közöltetett; többire nézve az erdősztudományra

utasíttattak. Minden következő vágásban, hol a’ fek
vés ’s az alagy v. fenékföld megengedi, bükkel ke
verve tölgy is tenyésztessék, úgy szinte juhart, 
szilt ’s kőröst is vegyíthetni. Azon nagyobb mezdék 
(tarhelyek v. kopárságok), mellyeken széna kaszál- 
tatik, még most a’ mezei gazdaságtól ne vonassanak 
el, minthogy azok, a’ mostani alacsony fa-ár mellett 
’s a’ t. mint kaszálók több hasznot hajtanak. Mag
vetéssel majd akkor kell azokat művelni, ha síikért 
reméllhetni belőtök; ellenben ültetéssel akkor, ha 
magvetéssel czélt nem érhetni, vagy midőn a’ költség 
épen annyira rúg, vagy talán még kevesebbre, mint 
a’ veteményezés. Végre meghagyatott: h o g y  e z e n  
k i e s z k ö z l ö t t  é v e n k é n t i  t e r m é s t  c s a k  
i d e i g l e n n e k  kell tekintetni, ’s szerinte addig 
űzni a’ faészást, mig azt az évenkénti fogyasztás 
(rendes , nem pedig rendkivüles) elérte ; mert] csak 
ekkor lesz ideje, az évenkénti sarjadékos jövedelmet 
’s a’ t., körülményes és költséges becslések által ki- 
tudni, mire a’ különös kimérést ’s a’ t. kellene az 
erdősztisztnek végrehajtani; melly czélra az uraság 
mérő-szereket is vásárlott már. Ezen egész becslés 
nem tartott tovább két hétnél, semmi egyéb elő- 
költségbe sem került, mint legfeljebb 50 kézi szak- 
mányosba , kik napszámosak gyanánt használtattak. 
Hol különös becsléseknek még nincs idejök, mert 
vagy hijányos a’ kivitelre kivántató személység, vagy 
nincs elég fafogyasztás (eladás) , vagy még szabály
szerű erdészet nem jőve létre ’s divatba ’s a’ t. — 
ritka ’erdő pedig Magyarországban , hol egyik, vagy 
másik eset nem forogna-fen — ezen módot, azaz: 
„Erdő-becslést úgy nevezett középjövedelem után“ 
korszerűnek ’s illőnek tartom. — Cotta ur a’ kir. 
szász főerdősz azt mondja erről: „Anweisung zur 
Forst-Einrichtung und Abschätzung“ 1820. czimü 
munkájában a’ 63. lapon: ,,E’ mód , rövidsége mel
lett, gyakran szintúgy teljesíti czélját, mint a’ leg
körülményesebb becslés, ’s nagy országokban, mel- 
lyek’ erdőjövedelmét hamar ki akarnék tanulni, nem 
ritkán a’ szokott becsléseknek elibe tehetni. Nagy 
tévedés nem történhetik benne, ’s annál kevésbé szár
mazhatnak belőle káros következések az erdőtudo
mányra nézve.“ A’ szabályozott erdészet 1831. jan. 
Isőjén igazgatásom alatt indult-meg. Az uj rendsze
res gazdaság’ első évi következménye az összeséges 
igazgatási tudósítás szerint 1831re következő: Ter- 
mékszáiiolás után épület-, mű- ’s tűzifában kiadatott 
nrasági szükségre: a) épület- ’s műfában 31,863 köb
láb. b) hasábfában 451| öl V  hoszasággal 76 k. 1. 
34,295 k. 1. c) ugyan abban 6' hasábhosszával 67® — 
140 k. lábbal 9380 k. 1. úrbéri használatra. — Tű
zifában 732 k. 1. — Eladásra: a) épület- ’s műfában
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12,914 k. 1. b) hasábfában 6 öl 456 k. 1. Összesen 
89,645 k. 1. vagy 1180 öl 76 tömeg-köblábbal véve. 
Mennyi volt azonban az urbe'ri tűzifa, nem tudni, mint
hogy e’ tartozási mennyiség még szabályozva nincs, 
— hanem a’ jobbágyoknak hetenkint kétszer szabad 
fát hordani. De ha felveszi az ember, hogy közép
számban csak 8 szekérnyi tűzifát hord ’s éget-föl 
mindenik ház évenkint az erdőből, ez 908 háznál 
7264 szekérnyit tesz, ’s J öllel 1816 ölet. Honnan 
az egész 1831 ki famennyiség tenne 1183X1816=2996 
ölet; levonván innen, a’ mi eladatott, 2996 öl — 
13,370 köbláb (Pes cubicus) sr 2767f* öl.

Altalányos bevétel készpénzben (Bruttoeinnahme) 
volt 6709 ft 42 kr. Ebből kivonván az erdősz-sze- 
mélységi költséget 1294 ft 15 kr., ugyszinte a’ keze
lés (manipulatio) költségeit készpénzben és szakmány
bán 747 ft 17 kr.; összeség 2041 ft 32 kr.; marad 
tiszta jövedelem 4668 ft 10 kr. Mellybe mindazáltal 
az úrbéri épület- ’s tűzifa, noha véleményem szerint 
az erdő’ jövedelmeihez tartozik, nincs számolva. Hon
nan egy hold hegyes ’s egyébre fatermesztésnél nem 
használható fenék v. alagyföld 1 ft 31 kr. jövedel
met ad, miilyent, hasonló fekvésű téren Arad vár
megyében semmi erdőgazdaság sem mutathat. Mint
hogy ezen erdők a1 földesurnak becslés szerint leg
feljebb 30,000 forintba kerültek, ezen tőke 1831ben 
15—16ot kamatozott száztól. Nem hiszem, hogy a’ 
többi Csili uradalomra, ’s a’ nagy mezei gazdasági 
fundus instructusra fordított tőkepénzek eddig, csak 
3at jövedelmeznének száztól.

Az uradalmi szükségre adott mindenféle faanyag
ért, mint: épület-, fa-, tűzi-, műfa, deputatumok, 
az égettszesz-főzésre , tégla-égetésre ’s a’ t . , vala
mint a’ mellékhasznokért, uradalmi sertések’ makkon 
hizlaltatása ’s legeltetése , az erdőmezdéken avagy 
tarságokon kaszált széna’s mészért’s a’t. számszerű
leg bejött 5089 ft. 46 kr.; a’ kész bevétel pedig 1619 
ft. 56 kr. volt. ’S minthogy előbbi években vagy sem
mi, vagy kevés jött-be , az erdőszabályozás’ költsé
geit (ide számlálván a’ fölvett erdőtisztnek adott úti
költséget is) a’ szabályozott erdőgazdaság már első 
évben is majd kétszeresen kifizette. Míg továbbá ez
előtt minden fejszevágással sebet ejtének az erdőkön, 
most inásod évben minden vágás az elzárt (geschlos
sener) erdő’ bantalma nélkül történik-meg a’ faészás ; 
minthogy a’ gazdasági tervnél fogva részint a’ nem 
járható völgyek tisztittatnak-meg a’ fától, részint a’ 
régi v. aggastyán korhatagok (Ausständer) szemel- 
tetnek-ki az ifjú sarjadék közül, ’s így a’ nyereség
gel egyszersmind hasznos művelés gyakoroltatik. Mi 
nagy haszon háramlik illy bánásból az erdőkre, ’s 
mi számos haszontalan költség kiméltetik-meg pénz

ben, munkaerőben, fában’s a’ t ., a’ behozott evi- 
dentia ’s ellenőrség által! De mindez még nem elég. 
Az erdőszabályozás’ czéljánál fogvást a’ behozott rend, 
bátorság, megnyugvás, a’ rendszeres gazdaság’ első 
évében mutatkozott jövedelem ne csak egy évig diva
tozzanak, hanem a’ rend és evidentia folyvást tartas- 
sék-fen; az erdők’ állapotja ’s azok’ jövedelme, men
nyire lehet, javíttassanak. Mivel azonban ez t, ha a’ 
gazdaság magára hagyatik, nem érhetni-el, hozzá 
adom még: hogy mindenek előtt, — mint gyakran 
említém — használható erdőtisztre kell szert tenni, 
hogy, mivel viszonyim nem engedik az igazgatást 
hosszabb időre felvállalnom, vagy az uradalom, vagy 
ha van az Igazgatóság, a’ megindított erdőgazdálko
dást mindig figyelemmel kisérje; mert a’ hol kellő 
felügyelés ’s igazgatás nincs, a’ legjobb szabályok 
mellett sem állhat-fen rend és jó gazdaság. ’S ezzel 
sincs még minden megtéve, mert módokat kell esz
közleni , hogy a’ fa-eladás előmozdítassék , mire én 
később javaslatomat örömest fogom közleni; továbbá 
minden a’ legjobb folyamba hozott gazdaságnál is, 
mihelyt a’ lehető legnagyobb haszonról van szó , 
mindig van valami elintézendő vagy megpróbálandó,— 
mi alapos isméret ’s belátás mellett még szorgalmat 
is megkíván, ’s azt nem kivánhatni-meg mindenki
tő l, legkevésbé magoktól az erdőbirtokos uraktól.

Végzetül Bartóffy főerdősz ur, ’s az összes 
uradalmi tiszcviselőség’ becsületére említenem kel l , 
hogy valamint az erdőszabályozás, úgy ezen egy éves 
gazdaság’ befolyása alatt i s , legkisebb okom sem 
volt a’ kivitelre nézve valaraellyik ellen bármi cse
kély bizalmatlansággal lenni ; sőt mindnyájan (mint 
illék) azon ügyekeztek, hogy az uradalom, az erdő- 
szabályozás által szándéklott czélt minél könnyeb
ben érhesse-el. Úgy szinte semmi kétség vagy kér
dés sem adá magát eiő, a’ dolgozatban foglalt szabá
lyok’ alkalmazása tekintetéből , mit azonban csak 
azok miatt jegyzek itt m eg, kik e’ különben igen 
egyszerű elvekre sok theoriát, nagy kiterjedést ró
nak terhűi. Ó-Aradon 1832. júliusban Huhényi Jó
zsef. k. kain. erdőhivatal-segéd , ’s a’ kis-jenői fő-
herczegi uradalom’ erdőrendezője.

K ö z li Simon Flóréul.

M E D V E  A ’ « Á L B A N  

A’ „le Fédéral“ czímü genfi journal következő 
tartalmú levelet közöl Parisból: „El nem mulasztha
tom, hogy Önt a’múlt carneval’ idejéből egy ujdonne- 
mü bohózatról ne tudósítsam. S* lord, egy fiatal angol, 
ki szintolly gazdag mint agyleleményes, azon külö
nös gondolatra jött, hogy valamelly állatseregletben 
egyjól kitanított medvét vásároljon. Nem elégedvén- 
meg azon termettel, mellyet az állatnak a természet
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adott; mivel az tervének meg nem felelt: a’ medvét 
egy ál-medveköntösbe öltözteté; hanem előbb orrát 
egy vas kosárkával látá-el, nehogy a’ szép maskara 
valamelly természeti csinyra vetemedjék. A’ lord 
maga egy medvehajtónak alakját vevé-föl, vastag 
görcsös botot vön kezébe ’s a’ medvét egy kötélen 
vezető. A’ „des Varietes“ nevű színház’ tánczteremé- 
be megérkezvén , tánczoltatni kezdé kisérőtársát *s 
mindenki álmélkodva kiáltozd: „Mint lehetséges a’ 
medvét illy híven, illy természetesen utánozni?“ — 
Miután e’ mulatság már huzamosb ideig tartott, S* 
lord elereszti a’ kötelet ’s a’ vigadó néptömegbe 
vegyül. A’ medve, hogy a’ táncztól kipihenjen, ál
lati módja szerint a’ földön kinyujtózik, ’s irnígy 
nyugalmasan utat tör magának a’ sokaság közt. Min
denki nevet ’s azt gondolja , hogy a’ bohós szerepű 
álarczos folytatja pajkosságit; közös a’ taps és csu- 
dálkozás. Mindazáltal, mivel a’ tánczosakat igen bár- 
dolatlanul löki félre az útból ’s orrát mindenkinek lá
bai közé dugja, végre a’ tréfát túlságosnak találják 
és sokan így szólnak hozzá: „Elég már; látjuk, 
hogy az ur jól játsza a’ medvét, hanem most keljen- 
föl.“ — Híjába minden szelíd intés, a’ gubanczos 
maskara folytatja gorombaságit. Egy ur végre boszus 
lesz: „TJram, már elég, keljen-föl egyszer!“ — 
Semmi felelet. — „Uram! ez több mint tréfa. Mit 
jelentsen ez? Az ur lábomra hágott; az ur ezen ál
köntösben egy szemtelen ember; ihol czímjegyem , 
ha akarja az ur nevemet tudni.“ — A’ kihívó jegy 
az isméretlen álarczosnak orrára esik ’s ez azt csu
pán szagolgatja. „Uram, már ez sok,  jőjön tüstént 
a’ politzia-biztoshoz.“ — Valaki megfogja véletlenül 
a’ kötelet; a’ medve engedelmesen két hátulsó lá
bára áll ’s kész megtenni, a’ mit tőle kívánnak. — 
Elvezetik őt a’ politzia-biztoshoz egy mellékterem
be, itt előadják a’ dolgot; ’s a’ politzia-biztos a’ 
maskarát felszólítja, hogy magát nevezze-meg, kü
lönben erővel vétetik-le róla az álköntös. — Mély 
hallgatás. — Most vége a’ béketürésnek ; az álruhát 
róla leszaggatják ’s a’ nézőség az álmedvebőr alatt 
valóságos medvére talál. — Ugyan ezen pillanatban 
előterem S* lord, megvallja, hogy ő a’ csínymester 
— ’s a’ kaczajra fakadt publicum megbocsátja a’ 
bohózatot.

A’ B E T E G  É S  AZ O R V O S A K
(Hasonlat.)

Uethargiában fekiivék egy hatalmas asszony, és 
fia a’ város’ valamennyi orvosát egybe hivá. Közü
lök egyik e'kép szólt: „Én gyógyítani akarom Brown’ 
tanítása szerint.41 A’ másik pedig: „Kosz tanítás az;

Szerkeszti H e 1 m e e z y. -
( V é g e  a z f  8  3  4  k

jobb ha a’ beteg e’ lethargiában meghal, mintsem 
hogy én gyógyítsam Brown szerint.“ A’ harmadik 
mondá: „Gyógyítani fogom Hahnemann’ tanítása 
szerint.“ Az előbbiek pedig fölkiáltának: „Rósz ta
nítás ez ; jobb ha ezen lethargiában meghal, mintsem 
hogy én Hahnemann szerint gyógyítsam.“ -------Ek
kor az asszony’ fia irnígy szóla hozzájok : „Gyógyít
sátok, a’ mint akarjátok, csak gyógyuljon a’ be
teg.“ De az orvosak nem akarónak egyesülni; egyik 
a’ másiknak nem akart engedni. — Ez által a’ jám- 
borfi elkeseredvén, szívbeli szorongatások közt ki- 
altott-fel: „Oh édes anyám!“ — Es az asszony e’ 
szózatra fölébredvén , meggyógyult orvosság nélkül.

Valóban mondom nektek: ne tusakodjatok azon, 
milly színű'emberek állapítják-meg a’ rendet a’ ha
zában; elég tudnotok, hogy jobb létre ébred. Job- 
buljatok magatok — ’s majd jobb idők jövendnek.

A’ V I S E  L Ő S  A S S Z O N Y .  
i,Tinap bizonyos , Renier Augusztina nevű fran- 

czia asszony Calaisból gőzhajón a’ doverbeli vám- 
házhoz érkezett, ’s az ő vastagsága és nehézkes já
rása azon gyanút gerjesztő, hogy dug-árukat hordoz 
magával. A’ dáma kereken tagadd ez állítást, azt 
mondá, hogy viselős, — és a’ vámtisztet neveletlen, 
goromba embernek szidalmazd. Mind e’ melleti is a’ 
vámtiszt őt egy asszonynak adá által, ki az illy álla
potban levőket megvizsgálni szokta. A’ szülés’ órája 
azonnal elérkezik — ’s a’ kényes érzésű dáma a" bába’ 
segítségével szerencsésen megmenekszik terhétől. () 
egymás után 145 rőf csipkét, 6 csipkefátyolt, 15 
övszalagot, 6 ridicült, 3 pár selyem keztyüt, 38 
pár közönséges harisnyát, és még sok más külföldi 
kézmű-czikkelyt szült a’ világra. Az elkobzott áruk’ 
értéke 110 font sterlingre terjed; — és a’ szeren
csétlen gyermekágyas még háromannyit tartozik szü
lészet-di jól fizetni.

T Ö R Ö K  K Ö Z M O N D Á S O K  
Kicsiny kő is nagy lyukat ejthet. — Egy dőre 

barát több kárt okozhat, mint okos ellenség. — Az 
ember folyvást kiáltozhat: méz! méz! és szája még 
sem lesz édes. — Ki barátot, hiba nélkülit keres, 
nem fog találni. —

B U D A I  C S E P P .
A’ leghíresb költők ‘s irók is aluttak ’s alusz

nak néha; de fájdalom! ollyanok is vannak, kik még 
soha se voltak ébren. Jgnácz.

R E J T E T T S Z Ó .
Gyermeki kedvtöltés az egész ; hármat szeret a’ pór;

Fej nélkül magyarok’ régi királya rala.
S. J. Zala V — bő t .

A’ 51dik számbeli rejtettszó: D ió  s z e g .

- Nyomtatja Lä n d e r e r ,  
i e l s ő  f é l é v n e k . )
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^ ( Á L T H A J Ó Z Á S  A’ V A S K A P U ’ S Z I K L A -  
M E D R E I N  G A L A C Z I G .

Hazai termékinknek, Dunánk’ kies helyzetű 
folyamán, egész  a’ fekete tengerig leendő kivihete
s e , ’s külkereskedésünk’ eszközölhete'se végett, az 
Iszternek Belgrádon aluli meg-hajózhatását, iker-ha
zánk’ lelkes fiai már rég óhajtják, és jelenleg nincs 
honfi, ki gr. S z é c h e n y i  I s t v á n u n k n a k ,  a’ 
dunahajőzási akadályok’ elhárításához fordított lelkes 
szorgalmát ne becsülné, ’s annak jótékony sikerü
lést ne kivánna! —

Örömmel említők, legközelebb, hírlapjaink, 
Z s ó t é r  J á n o s  szegedi polgárnak, hazai termékkel, 
a’ Vaskapun által Galaczig tett merész lehajóztát. 
Nem látom tehát, a’ hírlapok’ megszólalta után, ér
dektelennek , azon utazás’ történetét körülményesen 
azokkal, kik vagy az akadályok’ nagyságát nem is
merik, vagy azokat felül nem haladhatóknak vélik, 
közleni; azon okból is: mert ezen útnak valóságos 
sikerültéről az Ausztria-részrőli consul Galaczról, 
városi hatóságunkat hitelesen értesítő, — és az uta
zó , azon consul által aláirt jegyzőkönyvi kivonatot 
előmutatá. — Mivel pedig az érintett lehajózást, 
nem maga Zsótér János személyesen, hanem annak 
vője Ábr a  hám J ó z s e f ,  mintegy 24 éves, hely
beli születésű ifjú tévé, ennek utazási elbeszélésit, 
vele volt hajóslegényei által igazolva , a’ követke
zőkben híven közlöm:

„Múlt 1833dik évi nov. első napjaiban, a’ Ti
sza’ felsőbb vidékiről, tengeri gályák’ építésihez ké
szített faműszerek, tutajon, a’ Tiszán Szeged alá 
eresztetvén; WeiszBernát itteni nagykereskedő meg
kereső ipamat, Zsótér Jánost: ha azon érdeklett 
műszereket nem szállíttatná-e le a’ Tiszán ’s Dunán 
egész Galaczig ? — ipámnak én levőn hajóin képvi
selője , miután a’ magyar haza’ folyamit, hajózásiul 
.által már nagyobb részben ismérem, — a’ Dunának 
alsó részeit is (mellyeket csaknem hajózhatlanok- 
nak hallottam) meglátni igen vágyván, ipamat az ér
deklett fuvar’ felvállalására ösztönzőm , olly remény 
által ingereltetvén: hogy ekép megismervén azon 
tájakat, fuvarozási körömet egész a’ fekete tenge
rig kiterjesztendem. — Felvállalván ipám a’ mondott 
fuvart, egyik tölgyfa-hajójának födelét — hogy az 
a’ vizen könnyebb legyen — leszedetvén , abba a* 
gálya-épitéshez készített faműszereket, mellyek 3130 
mázsát nyomtak, és 100 mázsa timsót berakatván, 

---- folyó évi febr. 28ikán, 8 szegedi születésű ha

1834.

jóslegényemmel, Szeged alul útnak eredtem. — Le
hajózván a’ Tiszán , Titelnél a’ Dunába ereszkedem, 
mellyen Lipkováig érvén, ott a’ viz’ kicsinysége 
miatt 21 napig kelle várakoznom. Értésemre esvén 
Lipkovában , hogy a’ Dunán , alább már csak a’ víz
zel isméretes emberek hajózhatnak bátorságban , ot
tani hat embert segitségíil fogadtam , és ezekkel "s 
legényiin’ ügyességivel folytatám utamat. — Bor
zasztó vala szemeink előtt Berzaszkától egész Or- 
sováig tartott utunk. Mert, alig hagyók-el félórányira 
Berzaszkát, már hallatszott a’ Duna’ sebes folyásá
nak moraja, ’s megpillantván a’ W é l i  ka K ö z i  a 
őrházat, egyszersmind szemünkbe ötlének az előttünk 
illy komolyságban ismeretlen Duna’ hullámai, s 
látszottak a’ viz’ színén ki-kiálló sziklák csúcsai. Ezen 
hullámok közt, mellyek szinte egy ölnyi magasra 
emelkedtenek-föl, ragadtaték hajónk a’ hánykodó 
S z í r i  nyák duna-részen ; illy habok közt mentünk
éi, a’ Duna’ közepéből kiálló kettős B i v ö l i  vesze
delmes szikla mellett; — illy veszéllyel teljes vad 
zugások közt evezőnk által az Is  l á s ,  és Ta c h -  
t a 1 i a dunarészeken , mellyek egy névvel G y e r- 
dápnak hivatnak; holott is, hogy a’ szirtcsucsokba 
ne ütközzünk, nagy erővel kelle emberimnek dol- 
gozniok, ’s minthogy a’ kiálló sziklák közt csupán 20 
vagy legfeljebb 30 öl szélességű áthajózhatási hely 
van, a’ kormányt bátor ’s lélekébriiltséggel teljes 
vigyázattal kelle tartanom , annyival inkább, mivel 
a’ viz’ szine alatt elrejtezett szikla-csúcsokat legföl
jebb 4 vagy 5 lábnyi viz fedi. Nem kevésbé rémítő 
volta ’ kőszirtes Gr ebenen folytatott hajózásunk, 
a’ hullámok’ kavarogtában, annak vad örvényin ke
resztül, és a’ V r á n y  nagyszirt mellett elhaladtunk- 
kor.— Illy kétség közt hajózánk-ált a’ K a z á n ’ (dn- 
narész) habjain, annak a’ Duna’ közepén fölemelkedő 
K á l n i k  sziklája mellett, miglen egy napi kétes 
hányatásunk után Orsovához érvén, kikötöttünk. — 
Tapasztalván ezen előadott utazásomban, a’ Dunát 
ismerő emberek’ félfogadásának hasznát, de egyszers
mind hallván Orsovában , hogy még a’ valódi Vaska
pu— e’ sokkal veszedelmesb utunk — hátravan, két 
felvigyázó, és nvolcz hajoslegényem mellé 21 munkás 
embert fogadtam, részint: hogy utasítóim legyenek, 
részint pedig felülhaladván a’ veszélyt, hajónk a’ tö
rök részre (a’ veszteglést elkerülni igyekezvén) tu
datlanságunkból által ne csapjon. Megindítván Orso- 
vánál hajónkat, csakhamar meggyő/.ődénk tapasztalás 
által az Orsovában hallottak’ valóságáról; mert a’

Pest, julius’ Sdikán
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Gornya-Belcga duna-részen, az előbbieknél sokkal 
irtóztatóbb volt a’ Duna’ hánykodása , es ennek hul
láim között alig haladánk nehány perczet, D o l n y a  
B e l e g á n a k  (duna-re'sz) me'g kegyetlenebb moraja 
köze ragadtatánk. Itt vevém egyszerre észre , hogy 
legényeim nagy félelem közt, a’ hajó mellett volt 
dereglyéből másztak a’ hajóra fe l; — de ennek okát, 
hogy t. i. a’ dereglye megtörött, csak akkor tud- 
tam-meg, — miután rohanó hajóm a* Ko s z b o j -  
n i k  w e l i k i ,  és G o l u b á c s k a  ma l i  sziklák 
között bukdosván, 5s ezen szírieket még jóformán 
el sem hagyva, R o s z b o j n i k  mal i  ’s Go l u 
b á c s k a  yv e 1 i k i sziklák , — úgy K r a l j o v á c z  
és M e d z e a, és ezeken alul levő C z i f u e z k i  K a- 
ni e n szirtek közül, el nem beszélhető veszélyek
ből, mellyek a’ Vaskapu nevezetet, rajtuk való ál- 
talhajózás* nehézsége miatt méltán megérdemlik, az 
ismét sima Dunára értünk. — Ezen vésszel-teljes 
hajózásunk azzal szerencsésült: hogy a’ közellevő 
hegyeken a’ hó épen akkor olvadván-fel, a’ Dunába 
ömlő hévízzel, az megáradt. — A’ Dunának további 
t:söndes folyamán 21 nap alatt, kitűzött helyünkhez, 
G a 1 a c z hoz szerencsésen eljutánk, és ott a’ tö
rök hajók5 között kikötöttünk. — ,.A’ galaczi partra 
szállván, engem még nagyobb aggodalom környéke- 
ze-meg, mintsem eddigi utazásom5 veszélyei okozta- 
nak; — mert M i l á n o v i c h  T i v a d o r ,  kinek 
számára vittem a5 gálya-műszereket és timsót, dol
gai végett Konstantinápolyban tartózkodván, őt honn 
nem találtam, — kinek hazajövetét miután hat na
pig sikeretleniil vártam, — a5 felséges ausztriai Ház5 
consulához Athanaskovits úrhoz folyamodván, — ezen 
ur kegyeskedett, a5 hibátlanul helyre szállított műsze
reket és timsót N i ka K o s z t a  brassói születésű 
magyar által, átvétetni; — én pedig a5 mintegy 150 
aranyat érő hajómat, mellyen Szegedről Galaczig 72 
nap utaztam, árverési utón 40 aranyért eladván, 
emberimmel Erdélyország felé Brassóig, — itt a5 
10 napi veszteglést (contumaciát) kiáltván , Károly- 
Fehérvárig kocsin, — ott pedig fenyiiszálakat ve- 
vén , 5s azokból tutajt készíttetvén, — a5 Maros vi
zén szerencsésen Szegedre visszatértem , — a5 gala
czi utazást, hahogy méltó fuvarom leend, ismételni, 
már most nagyobb bátorsággal lévén kész.“ —

Ezen előbeszélt tapasztalása <Abrahám J ó 
z s e f ne k  előtünteti az Iszteren-hajózás5 akadályit, 
’s hogy, miután azokat ügyességgel ma is felül le
het haladni, a5 nemzeti ipar, ’s közös szorgalom ál
tal elhárittatandván ama’ hajózási vészek, — kül- 
kereskedésünk’ rég óhajtott sikerülésével hazai közja
vunk eszközölhető legyen!! — Közli Tary Pál.

S I K E T N É M Á K ’ E U R Ó P Á B A N .  
S c h m a l z  ur Drezdában az európai főstátusok’ 

siketnémáiról következő jegyzéket közöl:
öszves népesség, siketnémák* tz.

Francziaországban - - - 32.000,000 — 20,800
N. Britanniában - - - 21,000,000 — 13,650
Spanyolországban - - - 11.000,000 _ 7,150
Portugáliában - - - - 3,000.000 — 1,950
Olaszországban . . . - 20,000,000 — 13.000
Schweizban . . . . - 2,000,000 — 4,000
Németországban - - - 41,223,000 — 31,657
Magyarországban - - - 9,440.000 — 6,139
Németalföldön - - - - 6,000,000 — 3,900
Dániában . . . . 1,800,000 — 1,260
Svéczia ’s Norvégiában - 3.800,000 — 2,470
Lengyelországban - - - 5,700,000 — 2,405
Europ. Oroszországban - 41,118,000 — 28,667

Ha tehát valamelly status’ siketnémáinak száma 
öszvehasonlítatik annak összes népességével: akkor 
abból egy resultatum fejlik-ki, melly , igen csekély 
eltérésekkel majd mindenütt ugyanazon. Franczia- 
országban, Nagy-Britanniában, Spanyol-, Portugal-, 
Olasz-, Magyar-, Lengyel- ’s európai Oroszország
ban , Németalföldön , Svéczia ’s Norvégiában általán 
fogva 1539 lakosra esik 1 siketnéma; Dániában 1420 
lakosra 1 s.n.; Németországban 1397 lakosra 1 s.n. 
és Schweizban 500 lakosra 1 siketnéma. Mindazáltal 
ha az európai külön statusokban a’ siketnémák’ száma 
közt nem mutatkozik is nagy különség, annál na
gyobb tünik-fel ama’ gondban és szorgalomban, melly 
illy szerencsétlen emberekre fordítatik. Így Német
országban van 48 , Francziaországban 26 , Angliában 
11, Schweizban 5 siketnéma-intézet; a’ többi status-, 
ban alig találhatni egy vagy kettőt. Magában Orosz-. 
országban, hol a’ siketnémák’ száma 28,000re ter-( 
jed , nincs több két illy intézetnél.

B U D A I  C S E P P E K .
A’ kulacs némelly részben hasonlít az ivóhoz ,1 

némelly részben pedig ellenkezik azzal; így p. o. ha 
a’ kulacs kiürül, ingadoz ’s el is dől néha, és az ivó 
is ekkor tántorog ’s nem ritkán asztal alatt leli ma
gát; ellenben midőn a’ kulacs könnyebbül, az ivó 
nehézbül; ’s midőn az ürül, ez telik.

A’ régi időben Ámort tegzesen föstötték, most 
ezen ábrázolat helytelen; mert ezer nyíllal sem te
het a’ kis isten olly benyomást egy leányka szivé
be , mint egy három-emeletü ház tesz a’ Dorottya 
utczában. Ignúct.

R E J T E T T S Z Ó .
Nem étel az egész, sokan eszik még is:
Süt ebből nem magyar, de más — kenyeret ia. 
ElsőmbUl ékelve fal készül; a’ vadász*
Tulajdona végsőm — fülel ekkor ’s vigyáz.

S. J. Zala V—ból.
Az 52dik számbeli rejtettszó: B ab a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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JÚNIUSI UTAM „I. FERENCZ“ GŐZHAJÓN.
Dunánk’ hajózása, minden hiúság nélkül mond

va, engem tán annyit illet, mint akárkit mást; mert 
eszközlésében fáradtam, mig mások egyebet, habár 
tán hasznosbat is müveitek; most is fáradok, jólle
het édes örömest, de csakugyan fáradok, ’s fáradni 
ezentúl is fogok. Igazam tehát talán annyi van: e’ 
tárgy körül néhány egyenes szót mondanom, mint 
akárkinek. Melly kis jogommal ezennel élni is aka
rok. — Néhány gőzhajónak kiállítása vagy három 
esztendő lefolyta alatt nagy figyelmet gerjesztett e’ 
tárgy körül; és csak magam vagy ötven levelet vet
tem , mellyek csalhatatlan tanúi azon érdeknek, 
mellyet ezen hajózási javítás közönségünkben kifej
tett. — Ezen levelek’ tartalma , nagyon keveset ki
véve , semmi egyéb, mint a’ legtarkább panaszoknak 
hosszú lánczolatja, mellyek azonban koránsem okoz
tak belsőmben keserűséget, hanem inkább arra buz- 
dítának “hogy tehetségem szerint, mennyire befoly
hatok az egészre , hibákat kiirtani, rendetlenségeket 
elrendelni ’s félreértéseket felvilágosítni ügyekez- 
ném.” Voltak olly panaszok, nem tagadom, mel
lyek helyen álltak, és tüsténti javítást kívántak, de 
e n g e d t e k  is. A’ legszámosbak azonban vagy 
magokkal ellenkezének, mert csak egyesek’ hasznát 
’s javát czélzák az egészé helyett; vagy elhárításu
kat , habár nagyon kívánható is , csak lassan ’s idő
vel eszközölhetni; valamint szinte minden uj intéz- 
vény csak idővel ’s tapasztalással javítható.

Többszeri utaimban gőzhajókon volt elég unal
mam , alkalmatlanságom valóban; de mindig szemem 
előtt tartóm: hogy minden utazás alkalmatlan ’s 
unalmas, ha minden foglalatosság nélkül éljük-le a’ 
24 órát; hogy iránylag kis helyen sokaság nem él
het annyi kellemmel, mint magányos ember falusi 
létben, hol nyújtózni inkább lehet; hogy több mint 
száz jó ’s néha igen kényes gyomorra olly kis kony- 
hábul, mint miilyen a’ gőzhajókon elférhet, igen 
jó ebéd csakugyan nem kerülhet könnyen ki ’stb.; és 
azt sem felejtém más részről, mennyi port nyelek 
száraz utón , ’s milly összeroncsolt testtel végzem-be 
utamat 2—3 nap után, ha Isten nem segít ’s eső 
ver honi utainkon; milly kellemetlen több napig 
esős időben, kocsisom ’s inasom’ hátán kívül szinte 
semmit sem látnom; ádáz éhhel magyar korcsmába 
mennem, hol én legalább ritkán vagyok olly szeren
csés, ébren levő korcsmárost találni, és ha ébren le
vőt, bizonyosan vagy nem-szívesen szolgálót, vagy

semmivel sem szolgálhatót találok csak. — Minden 
hibák ’s hijányok mellett is tehát, kivált hosszabb 
utaimban , mint Zimonyba , Moldovára, a’ gőzhajót 
személyemre nézve — séd de gustibus non est dis- 
putandum — valódi nyereségnek találtam. De azért 
mivel a’ gőzhajózásnak, jóllehet az még csak most 
fejledez nálunk , elsőbbségéről kivált vízzel (lefelé), 
meggyőződve valék, soha nem mulasztottam-el, 
mint föntebb mondám, arrul gondolkozni ’s aggód
ni : rnikép lehetne ezen nagy és uj hazai kellemet 
még nagyobb kifejlésre emelni. — Számos adatok
kal birok. Most azonban csak legutolsó utamat I. 
Ferenczen, melly junius’ lOdikén indult Pestrül ’s 
13dikán ért Moldovára , akarom használni némi ész
revételeim’ előterjesztése végett.

Reggeli 4 órára volt hirdetve I. Ferencz’ indu
lása. Fél négyre tehát a’ hajón valék, melly kocsik
kal , ládákkal, zsákokkal, legkülönb színű emberek
kel ’stb. olly erősen ’s olly rendetlenül volt meg
rakva , hogy csak nagy üggyel-bajjal érkezhettem 
kocsimig, mellynek bakján csudálkozva láttam, milly 
későn jönnek sokan, ’s szinte mindig kiteszik mago
kat a’ hátrahagyatás’ kellemetlenséginek ; a’ mi egy 
két ’s néha több személyen mindig meg szokott tör
ténni,’s nekem már számosb levelekben keserves la- 
mentatiokkal jelentetett is többektül, kikre azon ke
gyetlen hajó egy kissé várakozni nem akart. — I. Fe
rencz igen körül volt véve vásári hajókkal, úgy hogy 
csak négy és fél órakor indulhattunk végkép el. El
indulási vesződségink közt illyes valamit hallottam 
többektül: “olly korán kell kelni ’s aztán még sem 
indul a’ kapitány pontosan.” Ezeknek egyike pedig 
4 órakor még nem volt a’ hajón (!) — Nézni, ki
vel utazom, kik vannak a’ hajón, nem igen lehe
tett; mert az igen sok holmi ’s ember miatt alig vala 
lehetség mozdulni. Nekem azonban kellemetlen ez 
nem volt; mert kocsimban ültem, hol minden rázás 
és por nélkül igen jó izűen esett az olvasás, mire 
jobb alkalom szinte sehol sem találkozhatik. Ebédre 
vagy 125- órakor hívtak , hová zergeként egy csö
mörül a’ másikra valék kénytelen ugrálni. Noha an
nyira megbecsültettem, hogy a’ legfelsőbb hely 
vala számomra kitűzve az asztalnál, nem mondha
tom, milly kellemetlen benyomást tett rám, egy do
hányfüst-teli kis szobába lépnem, hol minden színű 
skatulya, koffer, matrácz, lepedő, vánkos rendetle
nül egymásra halmozva fekütt; több zsidó (egy spa
nyol is) kinyujtózva mezítláb, jó Ízűn hortyogott;
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többek csak most végezték a’ pipát, czigarót; és 
sokan olly kemény munkához mint egy “ebéd’ éte
le” szennyes ümögeik’ daczára neki vetkőztek. Ebéd 
után, melly aránylag és a’ körülményekhez képest 
nem volt épen rósz, ismét kocsim’ bakjára ülék, hol 
némi kis megjegyzésim közt azt is vettem észre, 
hogy a’ körülbelül 200bul álló hajói sokadalom szinte 
az egész pesti cseresnye-vásárt magával hozta, ’s kiki 
valódi tűzzel neki állott a’ cseresnye-evésnek ; a’ min 
igen örültem volna, mert úgy mondják: “erősen 
egészséges a’ cseresnye, és felette sikeres vértisz
tító” — ha ezen hajói seregnek eszébe jutott vala 
a’ cseresnye-magvakat és szórókat inkább a' Dunába 
vetni, mintsem a’ hajó’ padlatára. Ezen jó gondolat 
azonban, nem tudom jó nevelés hijányábul é vagy 
csak feledékenységbül, igen keveset kivéve, senki
nek eszébe sem jutott; úgy hogy este felé, miután 
ezen szinte 200bul álló utazó társaság con amore 
pipázott ’s mindenin é , csak a’ Dunába nem pökött, 
a" hajón sehova lépni nem lehetett, hol valami bú
tor, vánkos , fekvő ember vagy cseresnye-mag és 
szár , kivert pipa és pökbül egyekevert alom nem 
lelt volna. — Tündét, azon kis hajót, melly a’ kö
zösülést I. F e r e n c z  és Ar g ó  közt fentartandja, 
mig Moldovátul Gladováig is elkészül a’ Duna’ med
re , 1. Ferencz magával hurczolta; és e’kép Bajánál, 
hol éjjelre megállónk , búcsút vevén a’ társaságtul, 
a’ még eddig (1) tisztán tartott Tündén töltöttem 
egy felette kellemes éjt. A’ Ferenczen ki hogy alutt, 
min fekütt, vagy mi fekütt rajta, nem tudom; de hi
szem , sokan vagy egész éjt átvirasztának , vagy 
álmuk nem vala legnyugottabb. Többen Bajára men
tek hálni; a’ mit csak más nap tudtam-meg az által, 
hogy az elmaradtak közül, kik Mohácsnál, hol sze
rencséjükre a’ hajó több óráig ki ’s berakodott, is
mét elértek bennünket, egy katonatiszt a’ hajóska
pitánnyal igen vociferált, ’s ruhagallérjánál is meg
ragadta „miért nem várakozott Bajánál rá és társaira 
tovább mint egy fertály óráig” ; holott e’ kis vára
kozás is megint másoknak nem tetszett.

M ás nap a’ cseresnyének már vége volt, és 
e'kép csak a’ régi alom frisítetett-fel uj meg uj pö- 
kükkel, mellyek — ha már szükségesek a’ jobb íz
lésű embernek valódi kínjára — olly dicső campust 
csakugyan sehol sem találhattak volna, mint a’ né
hol több mint 300 ’s 400 öl szélességű Dunában. — 
Harmad nap Zimonyba érkeztünk, hol legtöbb hol
mi- és embertől kiürült a’ hajó, ’s ezentúl a’ padlat 
sokkal szabadabb, de nem sokkal tisztább lön. Mol- 
dovárul a’ Tündén folytatóm utamat Orsováig.

E’ kis rajz után, melly koránsem kimerítő, mert 
még mindenfélét mondhatnék: egy kisasszonyrul, ki

olly fenhangon olvasott, mint csak tüdeje bírta; egy 
fiatal úrról, ki e’ sok nép közt egy kígyót mutoga
tott szünetlen; egy más utazóról, ki fiaután gyako
rolta magát ’stb. ’stb. — E’ kis rajz után kérdem az 
olvasót “Gondolja-é, hogy illy körülmények közt 
meg fogjuk szerettetni az idegennel honunkat; ’s 
gondolja-é, hogy illy mocsok, ’s illy rósz ’s aljas 
társaság’ bűze alatt fényleni fog a’ honi szokás? Bi
zonyos vagyok , hogy egy honfitársom sincs, ki ve
lem sajnosán ne érezné azon bajt, melly a’ csak 
most fejledező tárgy körül mutatkozik. — Az ide
gen , ki honunkon ezentúl könnyebben fog átrepül
hetni , ’s azért többszer ót is fog repülni, gyakran 
ha egyebet nem lát, a’ magyar gőzhajókról fog szo- 
kásink ’s öntartásunk felől Ítélni. Mind ez engem 
felette elszomorít, megvallom; és nem látom dunai 
hajózásunk’ sikerét, mig gőzhajóinkon több rend, 
csinosság ’s jó nevelési szellem nem fog uralkodni. 
— Sokan minden hibát ’s hijányt a’ kapitányra tol
nak. De mit tegyen ő maga, annyi ellen, ha a’ köz 
vélemény nem pártolja? Annyi ember közt, ki majd 
be-, majd kiszáll, egyenként mindeniknek jó neve
lési praelectiót tartson ? A’ kifáradt hajóslegények
kel mindegyre tisztítássá a’ padlatot, hogy azt an
nál nagyobb kényelemmel összepiszkolhassa és pök- 
dözhesse egy uj advena? — A’ legrendesb kapi
tány is vállat vonít végtére , hajójának tisztán tar
tása iránt kétségbe esik. ’s örökké víz ellen úszni
nem tudván, végre maga is PökösdiFrater lesz.-------

Legyünk igazságosak és vizsgáljuk, csak rövid 
vonással: mikép ’s melly eszközök által nyithatjuk 
meg Dunánkat honunk’ hasznára, anyaföldünk dí
szére ? Legelsőben a’ kormány tehet e’ tárgy körül 
sokat, melly tett, tesz ’s teend is , teljes meggyő
ződésem szerint mindent, a’ mi a’ politikai ’s tech
nikai akadályok’ elhárítására szükséges. Ha némi 
czéijai’ elérése végett legkisebb személyemet is hasz
nálja ’s nem tette az egészet ügyesb ember’ kezei 
közé mint én vagyok, arról én nem tehetek; ’s azon 
máskép nem segíthetek , mint éjjeli ’s nappali küz- 
ködésim által: hogy várakozásinak legalább egy rész
ben megfeleljek; a’ min egyébiránt bizonyosan két
ségbe esendem, ha az egek’ Ura nem segít. — 
Tehet ezentúl sokat a’ gőzhajózási társaság’ igazga
tósága, és fog is tenni. Szoros utasításokat fog kapni 
a’ kapitány, a’ hajókban némi hathatós javítások 
fognak eszközöltetni; rend, szabatosság fog mindenbe 
hozatni; mind erről jót merek állni, csak egy kis 
időt ’s béketürést kérek az Igazgatóság’ nevében. De 
mind e’ mellett, ha a’ kormány és az igazgatóság 
épen legkisebbet sem mulaszt-el a’ dolog’ sikerel- 
tetése végett, azt gondoljuk “azért már divatban
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lesznek gőzhajóink, mellyeknek nem sokára nagy 
számra növekedni, ’s mint elevenebb kereskedeV elő- 
futóinak honunk’ minden folyóit járniok kellene? 
Soha, mert ha m a g u n k  közt nem tartunk szoros 
rendet, annyi zsidó, rácz, ’s tudja isten, még milly 
keverek nép közt annyira el fognak aljasodni gőzha
jóink , hogy egy jó nevelt ember sem fogja használ
ni , hanem inkább kerülni azokat. Mind azon szoká
sokat ’s engedelmeket, mellyekkel ke'nyünk szerint 
ólhetünk oda haza, olly sok és külön nép közé egy 
iránylag szoros gőzhajóra nem vihetjük, és szüksé
ges, nemcsak hogy ott a’ köz rend, csinosság és 
kellem miatt némieket magunktól megtagadjunk, 
hanem hogy épen mi Magyarok tartsuk-fen össze
tartás és közvélemény által a’ kormányzó kapitány’ 
tekintetét, és a’ kiszabott rend és törvény’ szoros 
eszközlését.

Műveltebb ember, ki már megismérte a’ társa
sági szabadság’ szellemét, melly szerint mindenki 
természeti szabadságának egy részét a’ köz szabad
ság és jóllét’ elérése végett feláldozni kész, rend
szerint mindenütt meggondolással és mérséklettel 
szokta magát viselni. Nem úgy a’ puszta természet
tel felnövekedett, vagy honában tán erősb korlátok 
közé szorítatott. Ezen utolsó , kivált ha olly honba 
jut , hol mindenik tesz a’ mit akar, bár tessék a’ 
községnek bár nem , sokszor olly kicsapongásokra 
vetemedik — a’ mit sok fiatal angol utazóban tapasz
talunk — hogy azok végkép tűrhetetlenekké vál
nak. Ki fog illyeseket zabolázni, ha nem a’ közvé
lemény? melly, ha erősen kifejlett, legalább is ér 
annyit, ha nem többet, mint a’ legszorosabb poli- 
tzia. Illy véleményt pedig kinek illik M a g y a r o r 
s z á g b a n  inkább megindítni, terjeszteni, fentartani, 
mint nekünk m a g y a r o k n a k ?  — Ha gőzhajóink’ 
tartását az angol , franczia, hollandi, rajnai ’sí. gőz
hajókkal összehasonlítjuk, mellyeken rendszerint leg
kisebb mocsok sincs, akkor valóban a’ mieink inkább 
hizlaló ólakhoz hasonlíthatnak, mellyeken kellemmel 
csakugyan nem lehetni. — A’ pipa felette nagy ba
junk , ’s az ezzel együtt járó, undorodást okozó pö- 
kés. ’S ha hideg vérrel nézzük , mi lesz a’ legszebb 
padlatból, bútorból, teremből, ha néhány “derék 
pökő” összeáll, akkor nem foghatjuk-meg, mikép 
lehet a’ pipáról egészen le nem mondani, ha már a* 
pökés teljességgel el nem kerülhető ; a’ mi, akárki 
mit mond, a’ legalacsonyabb társaság’ bélyege ma
rad ; niellyet még a’ török is, ki annyit pipáz mint 
m i, de tajtékkal be nem mocskol mindent, belső 
megvetéssel néz. — A’ rósz 's aljas társaság’ szaga 
mindent elkedvetlenít, ’s alig van lelki elsőbbség ’s 
erény, melly jobb ízlésű emberrel elfelejtethetné

mind azon bárdolatlan neveletlenségeket, mellyekkal 
annyiszor kénytelenek vagyunk találkozni, olly külön 
vérű népektől tarka barka hazánkban.

Magyarositni kívánjuk honunk’ külön vérű ’* 
szokásu lakosit. Ez azonban fenyítékkel, erővel nem 
eszközölhető sikeresebben, mintha ki bottal akarna 
kényszeritni virágot virágzásra, állatot növésre. Csak 
a’ bájak’ varázsa ösztönöz utánzásra , hódolásra; és 
ha azt gondoljuk , hogy az fogja terjeszteni honunk’ 
nevét ’s hirét, az szerettetni-meg nemzetünket ’s 
szokásinkat az idegennel, ki senkit nem tekintvén 
egy ümögre neki vetkőzik— ’s miért nem inkább ga
tyára is, hiszen az még híisebb volna? — pipafüsté
vel belep mindent, ’s mindent pökeivel eldisztele- 
nít, akkor valóban csalatkozunk. Nyálban, én leg
alább , még állni sem szeretek. — Itt is , mint min-----
denütt, csak a’ lelki elsőbbség győz. És az a’ nem
zet vezeti a’ többit, ’s csak az utánoztatik divati- 
ban, melly szokásiban, törvényiben, ’s magatartásá
ban legtöbb értelmességet ’s legjobb ízlést fejt-ki.

Felszólítom e’ jó szándékú sorok után rokonvérű 
’s rokonkeblü honosimat “ne mulassuk-el itt is — 
ámbár tán olly fontosnak nem látszik a’ dolog mint 
én látom — jobb ízlésű kiművelésünket. Hódoljunk 
nemcsak az erénynek, hanem a’ jobb Ízlésnek ’s 
Gratziáknak is ; ’s legyünk mi Magyarok annyi ke
verék népeink közt elsők, kikről a’ külföld bátrán 
mondhassa, hogy belső becsünk mellett külsőnk is, 
valamint magunktartása, valóban nemes.”

O r s ó v á ,  junius’ 18ikán 1834.
Széchenyi István.

B F . T H  G E L L E R T .
Lewellinnek, Wales’ fejdelmének, volt egy 

Gellert nevű kedves agara , a’ farkasok’ rettentő el
lensége, de urának legnagyobb öröme. Későbben, 
midőn 'Lewellin egy szép fiatal hölggyel házasságra 
lépett, a’ kutya megszűnt ugyan urának első ked- 
vencze lenni, de meg nem szűnt változhatlan hűség
gel iránta viseltetni. Lewellin’ legforróbb óhajtása ki
hallgattatott ’s egy szép figyermek házi boldogságát 
legfőbb] lépcsőre emelé. Azóta e’ kis csecsemő min
denüvé kisérte boldognál boldogabb apját ’s bölcsője 
mindig annak nyoszolyája mellett állott. Egyszer a’ 
fejdelemné, egy kis betegségtől akadályoztatva, 
férjét nem kisérhette vadászatra a’ zordon hegye
ken , a’ kis fiú, dajkájával együtt, még sem ma
radt otthon. A’ fejdelem egy rósz kunyhóban hált ’s 
reggel vadászatra indulván, szeretett fiját egy pár 
órára a’ dajka és a’ hű Gellert’ oltalmára bízta, az 
akkor uralkodó békességben semmi nemű veszélyt 
nem sejditvén. A’ dajka, hasonló bátorságtól elá
mítva , rögtön élt szabadságával ’s közellakó szere-
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tőjét látogatni ment *s csak a’ kutya teljesítő szilárd 
hűséggel kötelességet. Ez által a’ fiú életet meg is 
mentette, — mert egy farkas észrevevén a’ ház’ ma
gányos létét, ólálkodva a’ kunyhóba surrant ’s az 
alvó gyerekre akart rohanni, midőn Gellert felug
rott ’s hosszú viadal után, súlyosan megsebesülve , 
legyőzte a’ dühös ellenséget. Vérében szinte füred- 
vén , lefekütt a’ bölcső mellé, ’s egymás után a’ fiú’ 
gyenge kacsóját, ’s tulajdon sebeit nyalogatta. E’ 
szempillantatban Lewellin, vadász dzsidáját kezébe 
tartván, a’ szobába lép ’s elrémülten látja a’ szobát 
’s a’ kis fiút vérrel borítva, a’ kutyát pedig a’ böl
csőre hajolva. Rémület ’s haragtól elfogódtan, azt 
hiszi, hogy a’ kutya megölte fiacskáját ’s a’ dzsidát 
hű mellébe döfi. Szemeit panaszolva urára mereszt
vén a’ hű eb, ’s utolsó engedelmesség’ jeléül farká
val még egyszer urának hízelkedvén, egy szívre- 
pesztő jajszózattal kimúlt a’ szegény állat; — ’s alig 
hangzott-el végső sóhajtása , midőn Lewellin megpil
lantó a’ megöletett farkast ’s szelíden mosolygó kis 
fiját a’ bölcsőben. A’ rege azt mondja , hogy azóta 
a’ hű Gellert’ jajszava éjjel nappal hangzott az el
szomorodott fejdelem’ fülébe, elannyira, hogy em
léket állított neki, mellynek helyén mai napig egy 
régi goth-építvényü templom áll. A’ helység pedig 
B e t h - G e l l e r t  nevet viseli, mert á g y  és s ír  
walesi nyelven ugyan azonegy szó által fejeztetik- 
ki. (Briefe eines Verstorbenen.)

Közli Fabriciy Sámuel.

M Á J U S I - K I R Á L Y  C S E P R E G E N .
Társalkodónk’ minapi lapjaiban (szám 44.) a’ 

palánkai ifjúságnak egy évenkint május’ lsőjén elő
fordulni szokott geniális szokása van közölve, melly- 
nél fogvást az ekkor magát legügyesb fára-mászónak 
kimutatott ifjú, az egész helységbeli ifjúság’ köz
tisztelete’ jelenségéül májusi királynak neveztetik, és 
különös jogokkal is felruháztatik. — É hez hasonló 
szép szokás divatozik Soprony vármegyének Csepreg 
nevű mezővárosában is, és egyedül abban különbözik 
a’ palánkaitól, hogy itt az ügyességet nem fára-má- 
szásban, hanem lófuttatásban kell kitüntetni. Ezen 
szokásnak eredete — mint mondják — igen régi; ’s 
ránk magyarokra nézve már csak annyiból is neve- 
zetesb , hogy amazt németek gyakorolják, emez pe
dig tiszta magyarok köztt divatozik, és módja is va
lami magyar daliás lélekre mutat. Ez okból barátsá
gosan felszólítatnak azon érdemes hazafiak , kik e’ 
szép szokást közelebbről ismerik, vagy annak — 
talán — szemtanúi is voltak , hogy a’ magyar haj- 
dankornak ezen gyöngyét is bővebben leírván , vele

az efélékben gyönyörködő magyar olvasó közönsé
get megörvendeztetni buzogjanak. J-

SZALMATETÓKET TŰZ ELLEN BÁTORSÁGOSÍTNI.
Francziaország’ éjszaki megyéjében a’ földműve

lési társaság néhány hónap előtt köztudomásul adá: 
mint lehessen t. i. i g e n  e g y s z e r ű  ’s o l c s ó  
m ó d o n  a’ házak’ s z a l m a t e t ő i t  t űz  e l l e n  
o l t a l m a z n i .  — Venni kell 7 rész agyagot, 1 
rész fövényt, egy rész ló-ganéjt, és 1 rész oltatlan 
meszet; ezen részek vízzel kevertessenek jól össze; 
de meg kell jegyezni, hogy e’ kásás keverék ne le
gyen hígabb a’ vakolat-mésznél. E’ kása azután va
koló kalánnal mintegy fél hüvelknyi vastagon a’ szal
matetőre kenetik, ’s mihelyt e’ sárkéreg száradni 
kezd,  minden hézagot ’s repedést, melly rajta mu
tatkozik , gondosan be kell mázolni. Francziaország- 
ban egy , 45 négyszegöl-területű szalmatető, illy kár* 
reggel hét franc, harminczöt centime-be (mintegy 
2 ft. 54 kr. peng. pénz.) kerül. Ugyan itt több köz
ségben a’ szalmafedelfí házak illy módon a’ tűztél 
legjobb sikerrel óvatának-meg. — Vajha magyar ha
zánkban is , hol olly gyakoriak a’ gyuladások ’s hol 
néha évenként, mint a’ szomorú tapasztalás bizonyít
ja, tűzvész által egész faluk és helységek porrá ham
vadnak ’s imígy számtalan pórcsalád, mellyben a’ 
földes urnák fő életereje létez; — vajha hazánkban 
is e’ könnyű ’s parányi költséggel járó, tűzkármentő 
mód, divatba hozatnék.

T Ö R Ö K  K Ö Z M O N D Á S O K .
Egyél, igyál barátoddal, csak pénzről ne szá

molj vele. — Egy ember megcsalhatja a’ másikat, 
de csak egyszer. — Nehéz a’ farkast fülénél fogni. 
— Nem lehet két dinnyét egy azon hón alatt vin
ni. — Hogy nyugalomban élhess, légy vak, siket 
és néma. — Egy csepp mézzel több legyet foghatni, 
mint egy akó eczettel. —

A N E K D O T A .
A’ d i v a t - u r a c s .  Valaki magának egy pár 

bőrnadrágot szabatott. Mivel a’ divat azokat igen 
szőkéknek kiváná, imígy szólt az ollóhőshez: „Vi
gyázzon az ur, hogy a’ nadrág ne vessen ránczot; 
mondom előre, hogy vissza-adom, ha b e l e  f é- 
r e k.“

R E J T E T T S Z Ó .
Az vagy ’s azzá le'ssz, bár űzesz, hogyha ruhádra,
Vagy szemeidbe kivált szállók. Vondd szívemet: annak 
Durva csapongásit Zemplény jajdúlva siratta.

Hajdú Jerom. L'vgvárról.
Az 53dik számbeli rejtettszó: Köl e s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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LAMENNAIS’ „PAROLES DUN CROYANT“ CZÍVIÜ 
LEGÚJABB MUNKÁJA.

Egy levelező a’ külföldi lapokban ezen szellemi 
munkáról, — melly három hónap előtt jelent-meg 
Páriában, ’s azóta ugyan itt negyedszer, Belgiumban 
nyolczadszor , Gentben harmadszor nyomatott-ki, ’s 
ezen felül már angol , olasz, német ’s lengyel nyel
vekre is átforditatott — következőkép nyilatkozik: 
„Az embernek kétségbe kellene esni a' jövendőről, 
ha Lamennais keresztyén pap’ „Paroles d’un Croyant“ 
( egy hivőnek szavai ) cziniü munkáját annak ven
n é , a’ minek az ajánlkozik, t. i. az idő’ titkos só
hajtásai’ viszhangjának, a’ sanyarú Ínségüket ’s in- 
Ségök’ okait ismerő kereszlyén népek’ kioltásinak. 
Szerencsére, mivel ezen könyv isteni nem lehet, te
hát ördögi, ’s annál nagyobb mértékben az, minél 
gazdagabban van felruházva talentummal ‘s művészi 
íönséggel. E’ könyv időkorunknak vagy legnagyobb 
förtelrne, vagy legjelesb virága; e’ könyv vagy min
den jámbornak köztetszését érdemli-meg , vagy pe
dig méltó, hogy a’ fal is levakartassék , hol az fe- 
kiitt, ’s újra divatba hozván az elavult szokást, nyil- 
ványos téren hóhér áltál égettessék-meg. — Ezen el
lentét , mellyre az nemcsak a’ választott tárgy, de 
a’ kifejtés’ nagy talentoma áltál is jogosul, rejti ma
gában amaz ellenmérget, mellyel az Eg’ a’ méreg’ 
hatását megrontani gondoskodott. Mert kételkedhe* 
tik-e csak egy ember is, ki e’ könyvet olvasta, hogy 
az öldöklő mérget, nem pedig gyógyító balzamot kí
ván a’ társasági nagy test" legtitkosb ereibe csor
gatni ? Milly szózatokat költ az fel? kik fogadják azt 
zajos tetszéssel ? Erre a’ „Popuiaire "‘nek — e’ köz- 
rombolás’ szóvivőjének egy ezikkelye nyíltan vála
szol. — Ellenben kik nem titkolhatják , sőt kik je
lentik merész hangon borzalmukat ? Lamennais’ leg
jobb baráti és tanítványai; ők irtózva lépnek vissza, 
mint emberek, kik azt gondolák, hogy egy szép 
pázsitos virányra léptek, ’s most egyszerre lábuk alatt 
egy undok kígyó’ karikás testét hajlongni érzik. E’ 
könyv’ tartalma nem v é l e m é n y  a’ társaság’ élet- 
princípíumi fölött, nem oily vélemény, melly magá
ban akár hibás akár igaz, de a’ felállóval tisztes 
szándékból van szembe állít va. Ez megengedné a'pro 
és contra-vitályozásf, "s mint iilyen. az értelem’, ta
pasztalás’ és őszinte akarat" körébe tartoznék. Nemi 
ez , a’ társaság ellen egy tettleg elkezdett háború , 
egy háború mindennemű fegyverrel ’s a’ társaság’ 
minden osztálya ellen; — ez nem védelem’, vagy
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személyes követelések’ háborúja, hanem a1 szilaj 
pusztításé, minőt egy Attila vagy Dschingischan vi
selt. — E’ könyvnek egész tanját e’ néhány szoba 
húzhatni össze: A’ mi most fönáll, az, az ördögé:
— keljetek-föl, — döntsetek-le mindent, — verje
tek agyon mindent, míg nem minden a’ föld’ sik té
rével egyenlő. Hogy e’ könyv’ tanjának ut nyittas- 
sék a’ nagy tömeghez , a’ társaság’ alapzatát minden 
felől vájja, minden uralkodó hatalmat vétkesnek ki
ált , a" fellázadást ’s ellenszegülést nemcsak szabad
nak, de istentől parancsoknak hirdeti; e’ könyv az 
ördögnek egy uj hitvallását találja-fel , azt kérész- 
tyénségnek nevezi, ’s ez által az emberi szívben az 
iga/, keresztyénség’ trónját szándékozik felforgatni, 
mellynek fanja békesség és rend. .Színleg utánozza 
az evangélium’ nyelv é t ; ragyog , valamint ez, colos- 
salis egyszerűségben; beszél, valamint ez, tiszta "s 
kö/.értelmességü képekben ; visszaél a’ szent monda
tokkal , hogy minden fogalmat jogról ’s köteles
ségről elf snákítson ; hogy a’ gyarló elméjű embert 
ínségében végső vigasztalásaiul megfossza ’s ugyan 
ennek kezeiből a’ vétek ellen az utolsó védpaizst ki
csikarhassa ; hogy minden vagyonnak elrablására, 
gyilkosságra "s öldöklésre tüzeljen — ’s imígy a’ társa
ság’ köz feloszlását ‘s mindenegynek liarczát minden- 
egy ellen előidézze. Ha a’ sátán feljőne pokolba! . 
mit tehetne mást? Neki e" könyvvel kezében kellene 
megjelenni. Bármilly elágzott e’ világon nagyban "s 
kicsinyben az önszeretet, a’ förtelmes haszonvágy, 
a’ kevélység’ hódító hagymáza "s az Istenről megfc- 
ledkezés; bármilly kedve/.ő siker ajánlkozott is ezek
ben a’ jelen szellemi munkának : c/.élt még sem er
lief; mert az feli/.galja a’ jobb elemeket, mellyek 
eddig a’ nagy többség’ szivében — talán kissé lá
gyán állíak-eilen a" kor’ romlottságának. Ez falun 
egy lángoló jel az égen, melly Európát inti. — s 
e’ könyv illy szempontból — mint szilárdul hisszük
— még jótékony hatású leend ; mert a’ döghafal ,. 
háború ’s földrengés szintúgy üdves eszközök i s t e n ’" 

kezében. Epen azért, mivel e’ munka’ a’ rendnek e' 
vagy ama’ princípiuma fölött kelt vitályokon kívül fek
szik ’s általában minden rendnek ellenszegül — kelt 
ezen princípiumok’ pártolójinak benne a" köz ellensé 
get megisme'rni; — mindnyájan egyazon táborban' 
álínak , bár hány zászló alá legyenek is felosztva. 
Az elvetemült gonoszok’ parányi serge mit tehet? Az 
Ég e’ seregből mindenegyiknek homlokára suté a" 1>é- 
lycget. Ha bár az anyaszentegyház az ő tanítási, i

Pest, julius’ 9dikén



meggyaláztatásaért egy föntebb karnak engedné is 
által a’ büntetést; — ha bár a’ kormányok ez ellen
ig ég ellen, melly kizárólag övék,  föl nem kelnének 
is : a' k ö z v é l e m é n y  maga fogja az anyaszent egy
házat ’s a’ kormányokat m egboszú lni

A' K É P Z E L E T ’ H A T  A 1. M A.
(Scott Waiter’ Demonology and Witchcraft4 c/./mii mun

kájából.)
Egy főbb rendű férfi , kinek házi orvosa dr. 

Gregory \olt,  egy napon ezt magához hivató, hogy 
egy rendkívüli betegségben, melly őt megszálló, 
tőle tanácsot kérjen. — „Én rendszerint — úgy
mond a’ beteg férfi — délután öt órakor eszem ebé
det; és pontban hat órakor mindig akarat ellen lá
togatóin érkezik; — ’s ezen jelenés által rendimül 
sokat kell szenvednem. — Mihelyt az óra hatot üt, 
tüstént megnyilik az ebédlőterem’ ajtaja — ‘s egy 
vén, redős arczú boszorkány, — hasonló azon há
romhoz , kik egykor a’ forresi mezőpusztában gyü- 
lésiket tárták — lép hozzám be. Tüzes szemekkel ’s 
irtóztató arcczal, mellyen harag és dühösség lángol, 
rohan a’ szörnyeteg felém, néhány szót beszél, de 
mellyeket a’ sebes kimondás miatt nem érthetek — 
és kezében levő botjával néhányszor ream sújt. Esz
méiét nélkül esem-le azután székemről ’s hosszabb 
vagy rövidebb ideig maradok e gyászos helyzetben. 
Egy nap sem mulik-el e’ borzasztó jelenés nélkül.44 
Dr. Gregory tudakozó tőle, ha kért-e mar valakit 
asztalához , hogy e’ csudálatos iatogatasnak szemta
núja legyen. — ..Nem még — válaszolt a’ szegény 
beteg — mivel e’ nya\alya olly különös természetű 
’s magán az eimezavarodas* jeleit hordozza, mindig 
irtóztam eziránt valakinek szólani.44 — ,.No*s. ha On 
nekem megengedi — folytata az orvos — tehát ma 
Önnek asztali vendége leszek, — s meglássuk , lesz 
e az átkozott boszorkánynak bátorsága — ebédün
ket háborgatni."

A’ beteg, örömmel fogadá-el az ajánlást. Az 
ebédles’ órája elérkezett, és doctor Gregory, ki ven
déglője’ nyavalyáját az idegek’ nagy ingerültségének 
tulajdonító, ügyekezett elénk mulattató szellemével 
a’ beteg* figyelmét elfoglalni ‘s gondolatját azon pil
lanatról elvonni, mellyben a* kinzo lidércz állítása 
szerint megjelenni szokott — A’ kezdet sikerült is ; 
a* rettentő óra csaknem itt termett, a’ nélkül, hogy 
a* beteg azt észre vegye. Egy tetszett, mintha már 
semmi sem fogná a’ nyugalmat zavarni. De im! alig 
ütött az óra hatot , midőn a’ ház’ ura elvadulta» ’s 
iszonyú aggsággal felkiált: ,,Ihol a* vén boszorkány !44 
’s ájultan esett-le székéről. — Az orvos eret vágott, 
egyszersmind bizonyosnak tartó, hogy a’ betegben 
«’ periodicus megszökéseket a* folyvasti szélütésre

h aj lás okozza. — „Az én látásim (visio) — mond 
a* beteg, midőn ismét magához tért — mintegy két 
vagy három év előtt kezdődtek. Előszer egy nagy 
macska volt, melly engem jelenetivei ijesztgetett; a’ 
macska jött ’s eltávozott, a’ nélkül, hogy tudhattam 
volna: honnét vagy hova. Végre a’ dolognak igaz 
óllapotja előttem világossá lón ’s én meggyőződtem, 
hogy e’ csudálatos jelenés szememnek bizonyos vál
tozásában vagy agyvelőm’ beteges ingerültségében 
alapszik. Mindazáltal mivel a’ macskákat nemcsak 
nem gyűlöltem, sőt inkább kedveltem, végre hozzá 
szokám ezen állatnak képzelt megjelentéhez. Néhány 
hónap múlva a' macska elmaradt — ’s helyette egy 
nagyobb ’s érdekletesb tünetkép (Phantom) jelent- 
meg, t. i. egy gazdag-öltözetű kamarás ur, ki hőn 
alatt tartó kalapját ’s oldalán mint udvari ember, 
diszkardot viselt. Ha saját házomban, vagy más ide
gen épületben a’ hágcsókon fölmentem, e* tünetkép 
mindig előttem lépdelt, mintha jöttömet akarná be
jelenteni. En néhanéha még azon teremben is , hol 
mulatók, látóm őt a’ jelenvolt személyek közt. a nél
kül , hogy ezek jelenlétét észrevenni látszanának. 
Ezen uj tünemény reám nem nagy behatásu vala, jól
lehet eleinte féltem, hogy elmém általa majd szen
vedni fog: azonban e’ tünemény nem sokáig mutat
kozott. Néhány hónappal későbben helyét egy uj 
Phantom, melly a’ szemnek ’s gondolatnak egyiránt 
irtózatos — t. i. a’ halál* rémalakja, egy c s o n t 
váz  — foglalá-el. Legyek házam’ falai közt egy
magám . legyek társas körben, ezen utóbbi tünetkép 
tőlem soha sem távozik. Százszor mondám immár ma
gamban : ,,a’ mit látsz, az nem valóság, azt csak 
agyvelőd’ kóros allapotja tünteti elődbe“ — de mind
ezen okoskodás rajtam nem segít. Tudomány . Phi- 
losophia, vallás nem képesek nyavalyámból kira
gadni ‘s ámbár tökéletesen meg vagyok győződve, 
hogy a’ látvány semmi valóság, még is kénytelen 
vagyok — érzem — azon beható erő alatt, mellvet 
a* látás rajtam gyakorol, leroskadni.44

Az orvos áltlátta , hogy ,v betegnek képzelő 
tehetsége a’ szellemnek minden más erején kifog. 
O a’ beteget ágyba vitelé, különféle kérdést tőn 
hozzá az ezen jelenésnél uralkodó körülményekről, 
hogy iinigy őt elienmodásokra bírhassa, ’s az értelmet 
a phantasiaval szilárdabb s erősebb küzdésre tüzel- 
je-fül. — „A csontváz tehát mindig Ön’ szemei előtt 
all ?'4 — kérdező dr. Gregory. — „Fájdalom — vi- 
szonzá a' beteg — a* balsors úgy akarja, hogy e’ 
szörnyű íünetkép egy pillanatig se távozzék szemeim 
elől.44 — ,.Tellát Ön a* jelen pillanatban is latja azt ?“ 
— folytató kérdésit az orvos. — „Természet sze
rint.“ — ,.Es a’ teremnek mellyik részében?44 _
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„Épen lábnál, ágyom’ végében. Ha a’ függöny kevés
sé félre huzatik, akkor a’ nyílás’ közét foglalja-e!.“ 
—• „Mivel Ön maga is hiszi, hogy a’ visio nem va
lóság , hanem csalkép, volna e bátorsága, magát e’ 
tévedésről tettleg meggyőzni: az ágyból t. i. fölkel
ni ’s azon helyre lépni, mellyen a’ csontrém állni 
látszik?“ — A’ szegény beteg’ melléből egy mély 
fohász emelkedett ’s fejével tagadolag felelt. — 
„így tehát másmódon kell próbát tennünk“ — foly
taié az orvos; itt fölkelt, ’s az ágylábnál a’ félrehú
zott függönyök közé állott ’s kérdé a’ betegtől, ha 
látja-e most a’ rémet? — „Nem egészen — lön a’ 
válasz — mert Önnek teste közöttem ’s a’ rém kö
zött á ll; de a’ szörnyű kaponya félig Önnek vállain 
által meredez felém.“ —

Mondják, hogy a’ tudós orvos e1 válaszra, melly 
a’ phantom’ helyzetét illy pontosan fösté, nem nyom- 
hatá-el keblében a’ titkos borzalmat ‘s néhány lé
pésre oldalvást tért. — Minden orvosi próba siker 
‘s foganat nélkül maradt. A’ betegnek melaneholiája 
napról napra növekedett, ‘s végre megholt, mint kép
zelt jelenésinek áldozatja.

V O N Á S  C A N N I N G ’ É L E T É B Ő L .
Egy fiatal, franczia születésű asszony, özvegye 

F* angolnak, ki mint áruló 1818ban Ejszakameriká- 
ban fejét veszté, azon idő-tájon jőve Londonba, mi- 

í  dón Canning még a’ kiilügy-hivatalnál főtitoknok volt. 
Ezen dáma kecses, kaczér ’s nagyravágyó lévén , 
minden főbb személy’ figyelmét magára igyekezett 
vonni, ’s e’beli szándéka sikerült is. Ö Canninghőz is 
közeledett, de míg csupán főtitoknok volt, semmi 
különös hévvel; mindazáltal alig hogy ministerré lön, 
a’ dáma rögtön elveszte szíve’ nyugalmát. Canning 
ministerhez írni, vele és róla beszélni : ebből állott 
napi munkája. Az özvegy csakugyan megindító bal
sorsa áltál Canninget, és szerencsés ion pártfogását 
megnyerni; ámde siker nélkül maradt azon buja tö
rekvése , hogy benne egy erényes nőnek szerencsés 
férjét elcsábítsa. Csakhamar kénytelen volt meggyő
ződni, hogy Demoustiernek ezen verse: „Un minis- 
tre qu'on flatte, est á moitié vaincu.“ (Egy minis- 
ternek hizelkedni annyi, mint félig győzni) Can- 
ningre nem alkalmazható. — Mihelyt hizelgést von 
Canning észre , tüstént cselszövényt gyaníta — és az 
özvegy’ szerencsecsillaga leáldozott. Hideg megve
téssel ’s nyugalmas méltósággal imígy szála hozzá: 
„Míg Ont egy szerencsétlen asszonynak hi vem , ad
dig segítettem; míg Ön úgy jelent-meg szemeim 
előtt, mint tiszteletre méltó személy, addig elfoga
dóm hálanyilatkozásit; de ma, midőn Önnek belse
jébe látok, talán megbüntetnem kellene. Mindazal-

tal a’ gyülölség, mellyet asszonyi-nem férfikebelben 
ébreszt, ne maradjon szánakozás nélkül. Távozzék 
Madame! mert illy szánakozás Önre nézve többé nem 
oltalom, többé nem pártfogás.“ — Szintolly hálátlan 
mint epés érzettel szála ezen özvegy később egyik 
barátnéjához, midőn vele Canning’ szavait tudata: 
„Ezen ember — úgymond — nem ministernek való.“

D E M O C R I T U S !  S Z Ó K Ö N Y V .

K á v é :  nem ritkán asszonyi barátság’ kötele; — 
tanúja sok megszólásnak; de gyakran oka is, ha — 
czikória volt.

K e v e r é k :  sok munkának tartalma, ’s e’ sze
rint a’ szerző’ kevélysége.

K í v á n s á g :  gyomor, melly minél többet kap, 
annál inkább éhezik; — legtöbb szenvedésnek szer
ző-oka.

K ö v e t k e z é s :  a’ cselekedetek1 gyermeke, 
meilynek gyakran a’ szerencsétlenség — kereszt- 
atyja.

L é l e k :  legfőbb tulajdona az embernek; kár, 
hogy néha olly igen láthatatlan.

L e v e g ő :  elem, mellyből, ha nagyon mozgat- 
tatik, szelet csinálhatni. — Egy igen kedvelt el
vált oztatás.

M e g e l é g e d é s :  a’ boldogságnak egyedüli, el- 
válhatlan társa.

M e s e :  számos ember' tulajdona; sok törté
net’ valódi neve ; néha — szerelem-esküvés.

Mu n k a :  a’ gazdagság és szegénység’ gyer
meke.

N a g y r a l á t á s :  a’ kevélység ’s ostobaság’ 
legidősb fia ; minden boldognak ajánlja szolgalatját; 
elkíséri őt, ha gyönyörűség havaz, a’ jégre; egy 
lábát clibe veti, és ha elesik — elillan.

N y u g a l o m :  jószág. melly gyakran elvesz, 
midőn keressük; — egy erdő , mellyet fáktól nem 
láthatni.

Orr :  a’ testnek egy része, mellyet az ember 
se kapni, se elveszteni nem s/.eret.

O s t o b a s á g :  ingyen - nyerő sors minden hú
zásban.

Ö r e ff s é g : minden ember’ kívánsága; a’ 
szépnem’ rettegése; — a bor’ dicsérete; s a1 
pénz’ érdeme.

P a p u c s :  felénk férjek’ ijedelm e.
P é n z :  világosság minden átlátszó tulajdon mö

gött. mellyeknek hijányat a közmegelegüiésig betölti.
K e m é n y :  csalfa gyámola a’ boldogtalannak.
S z a b a d :  ábrándozás szava; gyakran r ós z  

h e l y e t t  h a s z n á l j u k  p. o. — fordításoknál.
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S z í v :  oily valami, mellyel az ember e'rez, ha 
meg van. Több idoma lehet: majd számvető-tábla, 
majd összelőtt karika, majd kő, majd gyémánt-alakú 
( l á s s d  r i t ka s á g ) .

S z i í n y o g :  egy állat, mellyet sokan, kik ér
demükről beszélnek, elefántnak neveznek.

S z ü k s é g :  a1 nagy elme’ testvére ; — ’s kön
nyelműség1 követője.

T á n c z :  tüdő- és gége-sorvadás’ tára.
T o l l :  irő-eszköz , mellyből ténta, néha pedig 

— víz is foly.
T ő: kávénénikék’ nyelve; — toll, mellyel az 

irigység birálgat.
V e r é s :  a’ nyakasság’ általányos orvossága.
V e s z e k e d é s :  egyenetlenség’gyermeke, melly 

neki állandó lakást akar szerezni, de nem boldogul
hat : mivel ellenségei — a’ megbékülés és halál — 
igen hatalmasok.

V í s z h a n g :  a’ mai irók’ közönséges véd 
angyala.

V i t é z s é g :  Félelem a’ szégyentől,
G y ö r g y  J ö t t e / .

T Ő R Ö K  K Ö Z M O N D Á S O K .

A’ ki szegénynek ad , istennek ad. — Az okta
lan a’ szivet nyelvén hordozza: az okos pediga‘ nyel
vet szivében, — Jó bor és szép aszszony két legé- 
desb neme a’ méregnek. — Minden eset, melly kön
nyekre indít, felváltatok egy másik által, melly mo
solygásra készt. — Jobb ma egy tojás , mint. holnap 
egy tyúk. — Tégy jót és vessd a’ tengerbe: ha nem 
fogják is a’ halak érteni, megérti az isten. — Ki az 
istent fé li, nem félend embertől. — Iía ellenséged 
nem nagyobb egy hangyánál, mégi s  azt gondold, 
hogy elefánt, — Az asszony a’ háznak vagy szeren- 
r-sojc, vagy romlása. — Még az is , ki mindent tud. 
raegesalatik sokszor. — Ki minden fölött sir, az ha
mar elveszti szeme’ fényét. — A’ jó barát többet ér 
e g y  testveméi. — Több láthatatlan dolog van , mint 
lat ható. — Ki bérlett paripán lovagol, az ritkán lo
vagol. — Ne higy turbánja’ fejér színének; ó a’ 
szappant hitelben vette. — A’ halál egy barna teve, 
melly minden ajtó előtt letérdel. — Ha vakot láto
gatsz , szemeidet hunyd-be. — A’ vért nein vérrel, 
hanem vízzel moshatni-le. — Jóllehet a’ nyelvnek 
nincsenek csontjai, még is csontokat ziíz, — A1 szív 
egy gyermek: reményli, a’ mit óhajt.

M  A  G Y  A  R  K  A .

„Bátor lélekkel emelkedém túl ama’ gyávák’ 
pulyaságán, kik a’ cholerától jobban féltek, mint 
magától a’ testesült haláltól. „Nekem e s z e m b e  
s e m j u t o t t  a’ pusztítás’ imez angyala, c s a k  mi 
dőn g o n d o l k o z á m  r ó la .“ Est olvastam minap 
egy naplókönyvben.

E L E G Y .

Egy danzigi fakereskedő Lengyelországba 
utazott nagy mennyiségű fát össze vásáriam’, mint
hogy egy danzigi kereskedőház bízatott meg mint
egy 2000  faház iránt, mellyeket Toulonon keresz
tül Algierba szándékoznak szállítani ott egy kül
város építésére. Az orosz korona számára Danzig- 
ban magas áron valamennyi czint összevásárlot- 
tak. — Dánia ’s a’ dán status egyéb tartományai 
közt az uj alkotmányos törvény által a’ zsidókra 
nézve azon fontos különség divatoz, hogy zsidókat 
se Dániában se a’ herczegségekben nem választ
hatni ugyan követül, de helyzetük Dániában an
nyival kedvezőbb, hogy ha itt, kívánt sajátságokkal 
fel vannak ruházva, legalább választhatnak, a’ 
hgségekben pedig a’ választásból is kizáratnak.
— Sir J. Herschel, ki a’jó remény fokához utazott 
égvizsgai tapasztalás végett, szerencsésen oda 
ért, csiliagászi eszközeivel is szerencsésen kira
kodott , névszerint 2 0  lábnyi teleskopja (messze- 
csője) már föl is van állítva. Lakása öt mérföldre 
▼an Cap városaiul, nem messze az úgy nevezett 
lapis-hegyiül (Tafelberg} egy édeni völgyben. 
Tiszta felhőtlen éjjelek Európában ritkák, azért a’ 
csiliagászi vizsgálatok is nehézbek. Herschelnek 
ott azonban öt éje közül hárma teljesen derült volt.
— Athénéből Írják máj. 15-ről, hogy a’ főváros- 
építésről még semmi közelebb határozás nincs, mi 
igen nyugtalanít, mert niár sokan házhelyeket Is 
vásárlottak, ’s most senki sem tudja: biztos alapon 
áll e’ vétele dolga. Az újabb terv szerint a’ régi 
város területe emlékeivel együtt üresen marad, ’• 
nyíl vány os térré fog fordíttatni.

R E J T E T T S Z Ó .
Fej nélkül ha megfordítod ,

Bort ;s egyebet mérsz veje;
De két lábát vedd előre ,

'S kis gyermeknél helyt lele.
Fejét megadja a’ lány is ,
Kivált ha egy kissé hamis.

Az öt egész : egy madár —
Lakja torony ‘s puszta rár.

Bércthuvi Tivador.
Az 54dik számbeli rejtettszó: Por .

Szerkeszti H e lin e c z y . — Nyomtatja L ä n d e r e r
I g a z í t á s .  Az 54dik számú t á r s a l k o d ó b a n  216 Lp. 2 d ik  szelet 2 6 d ik  sót. e’ szavak ntán r fő  é l e t e r e j e  l é t e z ,  k i 

m a r a d t :  v é g s ő  í n s é g r e  j u t .
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A’ T E N G E R I  K A L Ó Z O K ’ F O G L Y A .  *) 
(Külföldi lapokból.)

Azon ól vagy pokolüreg, hová engem vete'nek, 
szíík volt es korom-sötét. Igazi sütő-kemencze, melly- 
ben csak alig lélekzém; úgy tetszett, mintha már- 
már megfuladnek. E gy, hat lábnyi széles és hat 
lábnyi magas térközre valék szorítva , ’s a’ nélkül 
hogy bátorságommal kérkedjem, ’s említsem amaz 
eseteket, mellyek kalandos pályámon értenek ’s 
mellyeknél legkevésbé sem mutatkoztam gyávának, 
még is csak alig múlt, hogy akkor a’ kétségbeesés 
rajtam erőt nem von. Én a’ halállal százszor állék 
szem közt, én ezer veszélynek daczoltam, ámde ez 
fényes nappal történt, vagy legalább egy szép hajó
nak födelén, bajtársim ’s elöljáróim előtt, vagy em
berimtől körülvéve ; nem illy átkozott sötétségben , 
hol szemének ember nem veheté hasznát; nem illy 
üregben, mellyet több mint egy tekintetből a’ ha
lál’ elővennének nézheték. — Mint tünt-el akkor 
minden reményem szerencsésb jövendőre. A’ rideg 
magány ’s munkátlanság legfeketébb gondolatokkal 
készte barátkozni ; nem láték egyebet halálnál, és 
pedig kegyetlen halálnál, mert nem vala kétséges 
többé, hogy tengeri rablók’ körmei közé kerültem; 
’s arról nekem ki kezeskedheték , hogy meg nem 
fojtanak. így tehát előlépés , és jövő szerencséről 
derengő álmimnak tűnni kelle és semmibe oszlani. 
„Oh anyám, szegény anyám! — kiálték fájdalom
mal — mivé leszesz, ha szomorú végemet meghal
lod?“ Minél elevenebben képzelem fájdalmát, szíve’ 
bánatját ’s érettem folyó könnyeit, annál inkább ér
zem enyészni bátorságom’. Egy másik nem kevésbé 
fájdalmas, sőt talán még szívrázóbb gondolat az volt, 
melly engem Elizre kedves unokahugomra emlékez
tetett. En szeretőm őt, ’s e’ szörnyű pillanatban az 
én, még folyvást növekedő hajlandóságom szívemet 
halálos félelemmel tölté-el. Úgy látszott, mintha 
ezen angyal’ birása nélkül meghalnom annyi volna , 
mint a’ világtól búcsúit venni, mielőtt az életet is
mérhetném.

Nem lévén erőm, amaz indulat-lángot, melly bel
sőmet égeté, tovább fékezni, magam’ a’ legszilajabb

A’ következő jelenés kivonat egy munkából, melly illy 
czim alatt: „Cringle ’s Log“, Dumont és Charpentier- 
nél Párisban legközelebb jelenenrl-meg. Cringle hadnagy, 
a’ történet’ hőse, Obadiahtól a’ tengeri rablók’ fejétől, 
ki őt már rég gyülőlé, a’ szárazon elfogaték, ’s ha
jóra hurczoltatván, ennek legalsóbb űrébe vettetett. Hő
sünk itt vesztegelt, a’ sötét börtönben, ’s most ó maga 
beszélje-el kalandja’ további lefolytét.

dühöngés’ kényére hagyám, melly a’ menny ellen 
szórt szitkok’ vad árjában nyit vala utat; majd is
mét esztelen zajongásim végett szégyenelvén magam’, 
keserű könnyeket hullaték ’s vallásos elvekben ke- 
resék vigasztalást, elvekben, mellyeket anyám leg
zsengébb gyermek-korom óta szivembe oltott. De ki 
hinné ? e’ szívemelő ’s vigasztaló gondolatok’ köze
pette véletlenül egy vén czigányasszonyra emléke- 
zém-meg, ki által egykor, midőn még Jamaicán tar- 
tózkodám, magamnak tréfából jósoltaték. Jövendö
lése azonban , bármilly hihetlennek hangzott is az , 
most mármár elhunyt reményem’ újra föléleszté, ’s én, 
ki koránsem valék könnyenhivő, lélekben magam’ 
egy szeretett nőnek Elíznek oldala mellett látám , 
körülvéve apró csemetéktől. — En itt újra némileg 
felbátorodtam; egy bőrládára települten fontolgatóra 
helyzetem’ , ’s azon gondolat, hogy még nincs oda 
minden remény, bennem erősbülni kezde. A’ patká
nyok előjövének, fogaik’ élét saruimon próbálni, 
ocsmány szárnyas bogarak zúgó, nehézkes röptűkben 
homlokomhoz ütődtek. Hogy ezen szemtelen börtön
lakókat kikerüljem ’s magam’ a’ fenyegető fuladás- 
tól megójam, fölléptem a’ hágcsón ’s kényelmesen 
szívárn a’ deszkák’ hasadékin beható levegőt.

Ezalatt a’ Vague-Bleue (a’ hajó , mellyen vá
lók) parthosszant elvitorlázott; a’ partiszél, melly 
bennünket oldalvást megrohant, elakasztó tengeri 
menetünk’ sebességét. A’ tenger csöndes vala ’s én 
haliám , mint csapódnak a’ hullámok az öböl’ szik
láihoz ’s Özönlenek azokról vissza. M i, véleményem 
szerint alig haladónk még egy mérföldet; Obadiah , 
szélcsendtől fenyegetve , fütyörészés közt lépdelt a’ 
hajófödélen ide ’s tova, és szórta a’ spanyol ’s an
gol szitkok’ keverék árját e’ kellemetlen változás el
len. — Hajónk mindig közel maradt a’ parthoz, ’s 
úgy látszék, a’ kalózok nem törekvőnek a’ térten
gerre bocsátkozni. Utunk, mint eleve gondolám, nem 
az egyesült statusokba vitt, hanem Cuba felé. — 
Ennyi most előttem bizonyos volt.

A’ nap viradni kezde , a’ szárazföldi szél vég
kép elállóit ’s a’ hajó oldalvást a’ vízhátán fel ’s 
alá ingott, mintha mármár felfordulna; csak vitor
láink , mellyek alácsüggének, duvadtak még egyszer 
fel a’ szél’ utolsó erőködési közben ; a’ kötelek resz
kettek, recsegtek az árboczok; azután újra szélcsend 
következék-be, ’s a’ hajó viszont a’ tenger’ síkján 
erőtlenül hajlonga. — „Brandwine Pál! — felszólalt 
most rögtön Obadiah, — látod éjszaknyugoton ama’
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füstöt ?" — „Hihetőleg negerek — viszonza Pál — 
kik bokrokat égetnek.“ — „Majd bizony, bokro
kat. — Egészén ollyan, mint álgyu-füst. Látod mint 
terjed tova ’s mint vesz a’ szélcsend’ daczára is víz- 
szinti irányt, mielőtt fölemelkedik ’s a’ légben szét
oszlik. Talán az átkozott angolok vannak már is sar
kunkban? Hollah! messzecsőmet ide!“ — „Közel 
függ hozzád, kapitány , — kiáltá a’ hadnagy — a’ 
hajóöböl’ torkánál.“ — Obadiah leoldá a’ vasgyárul, 
melly a’ függő ajtót zárva tartá , ’s félretolván a’ 
deszkát, kezéhez ragadá a’ messzecsőt. — Én be
szédüket haliam, egyszersmind jól tudtam, mit vár
hatnék illy esetnél; ’s mivel épen az ajtónyilás mel
lett valék, éltem az alkalommal, ’s kidugám feje
met , mielőtt még a’ kapitány a’ deszkát ismét a’ 
nyilas’ elibe tolhatná. Brandwine engem meglátott; 
ő előrohant, és zömök öklével egész erejéből val
lómra sújtott ’s nem engede a’ hajófödélre felmász
ni. Obadiah, ki semmire sem látszott ügyelni, most 
gyorsan visszatolá a’ deszkát, úgy hogy fejem, melly 
még a1 hajófedélre kinyúlt, cselbekerült, ’s nékem 
e ’ veszett helyzetben még kegyeimül kelle kikér
nem, hogy börtönömbe visszatérhessek. Sok esdek- 
lés után végre e’ kegyelem megadatott; Obadiah fe
jemet szabadon ereszté, ’s én visszatértem a’ sötét
ségbe.

Ezalatt az ég elhomályosodék, keleten felhők 
gyülének össze; a’ hullámok hosszas szünetekben 
hömpölygének-elő a’ tenger’ végtelen térén ’s vad 
erőszakkal rohanák-meg a’ hajót. A’ szél mindig 
erősebb szárnyra kelt, ’s ezer szélhárfa zendült-meg 
a’ hajó’ vitorlái közt, ’s végre a’ kapitány felkiál- 
ta : „Kössétek-meg az elő- ’s mellék-vitorlákat!“ — 
Alig teljesült e ’ parancs, midőn már a’ szélnek tompa 
moraja hallatszék, melly mindig hevesebb lón ’s egy
szerre olly rémítő orkánná változott, hogy hajónk a’ 
habokon dühöngve tánczolt. — Megvallom, engem e’ 
pillanatban olly félelem szökött-meg, minőt kehiem 
eddig nem ismért. Vitorláink olly erősen csapódtak 
a’ rudakhoz, hogy azokat mármár szakadni vélők, a’ 
hajó , széltől ’s haboktól nyomatva, olly erővel haj
lott oldalvást, hogy mindannyiszor gondolám, a’ hajó 
felfordul velünk ’s a’ fedélre leomló tördelt árboczok 
minket porrá zúznak. Noha illy veszélyekkel már 
rég megbarátkozám, ’s máskor mint hajóstiszt az an
gol hajókon az elemek’ illy barczinál titkos örömet 
leiék: itt még is most végkép odaholt bátorságom, 
minden előttem félelem ’s aggság’ tárgya lön; szó
val : én , bármilly rendesnek tessék is e z , s ’ meg- 
haláshoz napfényt akartam. —

A’ hajófödélen a’ jelenés elváltozott; az én úgy
nevezett amerikánusim , kik az őket fenyegető nagy

veszélyben szerepeikről megfeledkeztek , felhagyának 
a’ vontatva ejtett szójárással, ’s a’ kapitány nekik 
parancsait tiszta angol nyelven osztogató. A’ szélvész 
féktelenül dühönge; szelek, hullámok, villám, menny
dörgés , és eső, iszonyú zajt ütének, ’s a’ hajósnép 
a’ veszély’ látása által legszigorúbb engedelmességre 
tüzelve, minden ellenzés nélkül legserényebben ’s 
pontosabban teljesítő a’ kapitány’ parancsit. A’ ka
lózok derék hajósoknak bizonyítók magokat; „Bá
torodjál, Tom! — gondolám, — ez ízben megme- 
n e ks z ünk me r t  látóm, hogy derék utitársimnak sincs 
kedvok a’ tengervíz’ fulasztó kortyait nyelni. — 
Azonban csak nagy bajjal lehetett a’ vitorlákat be
húzni ; az orkán olly vad erőszakkal dúlt, hogy a’ 
hajós-manoeuvre kivihetlen vala ’s néhány pillanatig 
valóban azt hívőm, hogy végóránk elérkezett, A’ ha
bok egészen a’ hajófödél’ középéig csaptak-be, a’ víz 
minden nyíláson benyomult a’ hajóöbölbe, ’s hajónk 
néha olly igen oldalvást hajlott, hogy az árboczok 
a’ tenger’ tükörét érintők; de végre a’ csinos kis 
hajó ismét fölemelkedett, megrázó vitorláit ’s a’ kö
télzetet , mint szárnyait a’ kácsa, felbuktakor, — ’s 
gyorsan vitorlázott a’ szélben.

Míg a’ hajósnép a’ fedélen így sürgött, türel
metlenségtől kinzatva még egyszer fel akarék a’ hág
csón lépni ’s íme lábom egy szelenczébe ütközik. Én 
fölveszem azt, megnyitom ’s benne gyujtószereket 
találok. Ez valóban szerencsés lelemény volt! azon
nal tüzet élesztők, ’s midőn a’ kénköves fácska égett, 
ennek világánál egy kis asztalon palaczkot vevék ész
re , mellynek szájában dugó helyett viaszgyertya ál
lott; ezt meggyujtyán, börtönömet kikutattam; egy 
rummal teli palaczk, besózott hús, kétszersült, egy 
vizzel teli korsó, fölséges havannai czigarók ’s egy 
vörösre festett hordócska: ez volt minden, a’ mit lelek. 
Konyhám ennélfogvást nem rósz karban állott. Elő- 
szer is rummal vegyített vízből egy derék kortyot 
nyelék, ezután hozzá láték az evéshez olly embe
rül, hogy a’ disznóhus, és kétszersült szemlátomást 
fogyott, ’s végre letelepültem ’s kényelmesen ere- 
getém czigaróm’ bodor füstjét. — Mit is használt 
volna itt kétségbe esni ? Én át kezdőm látni, hogy 
ezen emberek annál inkább fognának engem becsül
ni, ’s velem annál jobban bánni, minél több elszánt
ságot, minél bátrabb lelket bizonyítandanék ; a’ rum, 
mellyet e’ szabad levegőtől megfosztott helyen it
tam, fejembe szállt, ’s én harsány torokkal régi an
gol matróz-dalokat éneklék. — Yidorságomat a’ ha
jófödélen nem sokára észrevették. „Ki énekel ott 
alant? — mondó egyik — ez, mennyire emlékezem , 
egy sem a’ mi dalaink közül; ’s aztán embereink 
mind a’ fedélen vannak!“ — „Obadiah mester! —
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kiálta Pál— ez az angol kém !44 — „Lehetetlen! — 
szólt Obadiah — ’s még is, lelkemre, ő az. A’ sze
gény ördög megbolondult.44 — „Ugyan lássuk, mit 
csinál a’ gaz suhancz44 monda Pál. — E’ pillanatban 
Obadiab az ajtót visszatolván , a’ gyertyavilágot a’ 
rum-palaczkkal együtt, mellyet épen fenékig ürítni 
készülék, ’s tüzes arczomat meglátta. — „Már az 
igaz, — felszólamlék —- az ármányos ficzkó ké
nyelmessé tévé állapotját. Te a’mint látom nem ér- 
zesz félelmet fiam.44 — Válasz helyett az utolsó po
hár grogot, mellyet kezemben tarték, hagyítám ar- 
czához, ’s most újra próbáltam a’ hajófödélre fel
mászni. Ámde P ál, kinek széles tenyere volt, mint
egy ürüczomb , úgy megütött, hogy ismét börtönöm’ 
fenekére zuhantam-le. — „Hej angol, te talán azt 
hiszed , otthon vagy !44 szóla Obadiah, ’s arczát csön
desen törülgeté. — „Úgy van gazember! — viszon- 
zék , dühösen felpattanván ülésemről, — ’s pedig 
olly erősen hiszem, hogy átkozott hajódat ’s téged 
is pokolkuvasz, légbe rugtatlak !44 Ezt mondván, meg- 
ragadám a’ gyertyát ’s a’ kis hordóhoz szaladtam, 
— „Most Obadiah! mondsza, van é kedved légfelé 
tánczolni?44 — Obadiah e’ fenyegetésre ökleit ok- 
dalba szegzé ’s egész erejéből kaczagni kezdett, 

(Folytatása következik.)

A’ S Z Í N H Á Z A K  M A D R I D B A N .
Spanyolország’ fővárosában, Madridban két szin- 

ház van: egyik a’ f e j d e l e  m’, másik a’ k e r e s z t ’ 
színházának neveztetik. Az elsőben szomorujátékok, 
keverve a’ Vaudeville’ bizonyos nemével, mellynek 
neve sa y  n e t e s  , adatnak-elő ; a’ másik csaknem 
kizárólag musikára van szánva, ’s itt adatnak Merca- 
dante’, Paesiello’ és Rossini’ operái; ez volt azon 
hely, hol az emberek’ összetódulta,, mellyet a’ „sze- 
villai borbély44 okozott, különösen több politzia-tisztre 
nézve olly rósz következéseket szült. Ezen eset miatt 
bocsátá-ki a’ madridi rendőrség vagy is politzia azon 
híres nyilatkozatát, melly mindenkit r a b mu n k á -  
val fenyeget, ki a’ színház’ előcsarnokában fen-  
h a n g o n  b e l é p t i  j e g y e t  kér. -— Nem lehet 
egyszerűbb, ’s úgy szólván, nyomorúbb valami, print 
ezen két színház’ kül-alakja; belsejük mindazáltal 
értelmesen van elrendezve, ’s a’ publicum bennök 
több olly kényelemre talál , mellyekkel még magok 
a’ párisi nagy színházak sem dicsekhetnek. A’ par
terre vagy földszinti hely három részre van feloszt
va : az első hasonlít a’ mi földszinti szinerkélyinkhez 
(Loge), mellyek megannyi csinosan kipárnázott szé
les zsöllyeszékek (Itt szükséges megemlíteni, hogy 
a’ színházakat ott a’ papság is látogatja); a’ másik 
hely hasonlít az orchestrúmhoz : a’ nézők benne meg- 
támaszkodhatnak, de az üléseken nincs számjegy; a’

harmadik végre egészen ollyan, mint nálunk a’ par
terre. Ezenkívül van három egyenlő alakzatu sziner- 
kély-sor, és két karzat vagy galleria. — Az udvar’ 
alcaldja, kire a’ színházakra felügyelés van bízva, 
egy vörös selyemmel behúzott nagy színerkélyben 
i i l ; az alguazilek bottalfegyvérzetten ’s f e d e t t  fő 
v e l  állnak alatta — , a’ nélkül, hogy Pizarro’ ’s 
Cortez Ferdinand’ büszke utóitól legkevésbé tarta- 
niok kelljen. Legkisebb zajnál (tapsolás és fütyülés 
keményen meg van tiltva) a’ politzia-szolgák tüstént 
odahagyják helyüket, a’ vétkest nyakon ragadják ’s 
kiviszik a’ színteremből.

A’ színház’ elrendeztét már ismérjük, lássuk 
most, mi történik a’ kárpit’ felhúzatásakor. E’ jelenést 
mindig elmulhatlanul megelőzi a’ symphonia ’s ez 
azon pillanatban megszűnik , mellyben a’ színészek 
föllépnek. E’ művészek’ érdeméről nem sokat mond
hatni. Általán fogva azt vevém észre, hogy a’ víg
játékokat nagyobb ügyességgel adják, mint a’ tra- 
goediákat. Csupán egy színész, L a t o r  r e ,  ki ma
gát Talma’ tanítványának nevezi ’s ettől valóban né
hány helyzetet *s a’ t. híven eltanult, látszik némi 
kivételre érdemesnek ; így p. o, Othellót szokatlan 
erővel ’s érthetőséggel adá. A’ spanyol nyelv az ő 
ajakin bizonyos fönséget ’s ünnepélyes bájt nyer, 
Úgy hogy az ember örömest hallhatja ő t , a’ nélkül 
hogy egyszersmind értse. A’ spanyol vígjátékban bá
mulatos összefogás, és sokszor a’ kinyomásban olly 
természeti hűség mutatkozik, melly a’ nézőket a’ 
leghangosabb kaczajokra készti. A’ játék-igazgatók 
(arrangeurs) a’ szegény Lopez de Yegát is hatalmok
ba keríték, és — hogy a’ három egységet megment
sék , — rajta sok szerencsétlen csonkítást követ
tek-el, — A’ szomorú vagy nagyobb vígjáték ’s a’ 
saynete közti szűn-időt rendszerint ballet tölti-ki, 
Ezen táncz igen kellemes, mert változat-teljes, szel
lemdús, eleven, és a’ mi fődolog — rövid. — A’ né
zőnek tehát nincs ideje — unatkozni, de boszan- 
kodnia sem kell ama’ hosszú szűnközök miatt, mel
lyek a’ mi színházinkban néha a’ publicumot csak
nem kétségbe ejtik.

Tanácslom, hogy mindaz, ki spanyol szinházat 
akar meglátogatni, pillanatit ne vesse a’ szin-erké- 
lyekre; mert szemeit a’ legéktelenebb látvány fogja 
botránkoztatni. Minden dáma itt fekete ruhában ül 
és fején bizonyos nemű fekete fátyplt hordoz, melly 
m a n t i l l a  név alatt isméretes ; ez minden kellem 
nélkül foly vállaikra le , ’s általa a’ haj, nyak, mell 
és kar eltakartatnak. Az ember azt gondolja, hogy 
egy sereg néma apáczát, és megannyi múmiát szem
lél. Csak néhanéha szakasztja félben e’ feltűnő egy
formaságot a’ legyezők’ aehes játéka. Mindazáltal
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nem akarom a’ spanyol nőket e’ gyászviseletért gán
csolni; mert ama’ nagy szenvedéseknél, mellyek alatt 
e’ szép ország sanyarog, a’ félsziget’ dámáinak csak 
ugyan nem jól illenék a’ tarkás öltözet és vidorság.
— A’ saynetekben csaknem mindig egy kijátszott 
nagybátya , vagy egy féltékény férj , egy ven kerítő 
asszony, egy engedékeny gyám-apa, vagy egy leder 
unoka-öcsécske lép-föl. De mind e’ mellett is a rész
letek’ bohóssága az alap-idea’ silányságát elfelejteti
— ’s a’ publicum benne mulatságot talál. E kis da
rabokban sok spanyol színész és szineszne tüntetik- 
ki magokat.

A1 P E R S A  H Á R E M E K .
(Egy szemtanú után )

A’ persa háremek *) magas falakkal körülvett s 
egyéb lakhelyektől különválasztott épületek, hol csu
pán asszonyok ’s gyermekek tartózkodnak. Azonban 
nagyon csalatkoznék az, ki ebből azt következtet
né, hogy ezen épületek megannyi börtönök. A’ gaz
dagok’ háremeit méltán földi paradicsomnak nevez
hetni; azok számos deli asszonyt rejtenek keblük
ben, kik mindnyájan vágytársnék, ’s vetélkedve buz- 
ganak uroknak tetszeni ’s kegyelmét birni; ők szép
ségűk’ emelésére mindent segédül vesznek, valamit 
csak a’ legpazérabb fényűzés adhat. A’ férfiak’ szál
lásitól hosszú udvarok által vannak elkülönzve ; ezen 
udvarokat rózsák ’s tulipánok, melly két virágnem 
Persíában legkedvesebb, díszesítik. A’ kerteket gyü
mölcsfák árnyékozzák, mellyek legfölségesb gyü
mölcsét termenek. A’ háremek igen tágasok ’s mind
egyik nőszemélynek megvan az ő saját szobája, sőt 
néha több tereme is; azután jő a’ gyermekek ’s rab
szolgák’ lakása ; továbbá a’ konyhák, sütőház, élés
kamarák, fürdők ’s a’ harem-birtokosak’ termei. — 
A’ persák csak háremeikben élik a’ kötetlen szabad
ság’ kedveit. Itt, családjok’ körében leteszik ama’ 
hideg komolyságot, melly őket a’ divánokban ritkán 
hagyja-e1; a’ divánokban mondom, hol az alattas 
személyek iránt mindenkor merevült udvari feszt ’s 
a’ hozzájok hasonlókhoz fagyos visszatartózkodást 
bizonyítnak , mi is az ő charakteristikai bizodalmat- 
lanságuktól származik. A’ törvényes nőknek egymás 
közt bizonyos rangfokuk van ; ők kötelesek azoknak, 
kik fölöttük állnak, némi apró szolgálatokat tenni, 
mellyeket ezen utóbbiak soha sem mulasztanak-el az 
idegenek előtt megkívánni, hogy imígy láttassák 
azon nagy becsültetést, mellyel vágytársnéik közt

*) E’ szó s z e n t  h e l y e t  jelent, de közönségesen gyü
lekezetét a’ benne lakó asszonyoknak. „O háremjével el
utazott“ annyit tesz, mint: „Ő minden asszonyát elvitte 
magával.“

bírnak. A’ persa nők az egész napot többnyire azzal 
töltik, hogy szőnyegen ülnek az ablakoknál, mel
lyek alatt a’ szemet szép vízmedrek ’s ugrókutak gyö
nyörködtetik ; ők dohányoznak, kávét isznak ’s lá
togatókat fogadnak-el, míg a’ hüvesebb idő bekö
vetkezik ; ekkor aztán elsétálnak a’ kertekbe ’s ez 
így tart késő estig. Európában az embereknek igen 
hibás véleményök van a’ szabadság’ azon mértéké
ről, melly ezen asszonyoknak itt engedtetik. En egy 
tartományban sem láték asszonyt, ki dolgaiban na
gyobb szabadsággal rendelkezhetett. — A’ persa asz- 
szonyok, kivevőn a’ harem’ énekesnőit ’s tánczos- 
néit, nem bírnak semmi talentommal; ők nemcsak 
olvasni, de varrni sem tudnak, örökké csak mago
kat piperézik. Ámde ha anyákká lesznek, kevés nő 
teljesíti hívebben kötelességit; ők soha sem bízzák 
magzatikat idegen kezekre, ezek az ő gondjuk ’s ve
zérletük alatt maradnak egészen 12 éves korukig; 
ekkor a’ fiúgyermekek elhagyják a’ háremet ’s kö- 
rülmetéltetnek ; a’ leánymagzatokat pedig részint 
férjhez adják, részint elajándékozzák, vagy vásár
ra viszik.

B U D A I  C S E P P E K .
Több társas körben fordulván már elő a’ szó 

arról: mint lehetne az olvasó közönséget nagyobb 
részvétre buzdítani, nemzeti havi ’s egyéb időszak- 
írásaink iránt? Sokan sokfélét javasiának, magam 
is holmit; azonban minden tett javaslatok fölött, 
— ha csekély belátásom nem csal, — hasznosbnak 
vélem, hogy a’ szerkeztetés’ részéről, néha illy hir
detés ragasztassék s z a g g a t o t t  betűkkel, a’ lap’ 
aljára : „Figyelmeztetés: Kötelességünknek tartjuk, a’ 
tisztelt közönségnek ’s munka-társinknak jelenteni; 
hogy lapjainkban , egyedül a’ hon ’s külföld’ leghi- 
resb költőinek ’s Íróinak legremekebb munkái, nyer
hetnek fölvételt.“ Ezen csel nagy sikerű határainkon 
tú l; de talán becsület-érzésünk’ határán is túl van.

Az özönvíz Noé’ idejében nagy kárckat oko
zott , az igaz ; de ha felszámíthatnék mindazon ká
rokat, mellyeket a’ bor-özön már okozott és még 
okozni fog: úgy vélem , hogy ezek sokkal felülmúl
nák az elsőbbieket.

Minden rosznak van jó oldala. Ez tagadhatlan 
igazság; így p. o. megtörténik gyakran , hogy egy 
gonosztevő’ ragadmányából adósságit kifizeti, ’s egy 
pár ügyvéd felruházkodik. Alagy Ignác*.

R E J T E T T S Z Ó .
Vi ’s küzd ínséggel nyomorít, hat jelnyi egészein;

Gazdag végemtől kérek epedve segélyt.
Hajdú Jerom. L ngtárról.

Az 55dik számbeli rejtettszó: Cs ó ka .

Szerkeszti H e l m e c z y .  __ Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A* T E N G E R I  K A L Ó Z O K ’ F OGL Y A .
(Folytatás.)

„Helyesen, fiain! igen helyesen! kár, hogy 
csak egy hordó bors.“ — „Puskapor, vagy bors, 
».^kem mindegy ; e'n azt még is meggyujtom , 's ha 
le'gbe nem repülsz , legalább sülni fogsz.“ — „Sem
mi izetlen tréfát, ifjú ember! te nem vagy itt az 
erősbik. Ámde mivel látom , hogy nincs nyűlszíved, 
tehát most jer-ki kalitkádból; örömest vitetnélek 
partra, de nem lehet.“

Most tehát viszont szabad ég alatt lelem ma- 
gam’ , 's nagy huzamokban szívám isten’ áldott le
vegőjét. Obadiah kézhez vévé a’ messzecsőt ’s min
denfelé nézgelt — ’s írn Brandwine hadnagy egy
szerre felkiáltott: „Kapitány! egy hajó űzőbe vesz 
bennünket“ — Obadiah oda tekintett. „Akasszanak- 
fel engem — szóla hozzám — ha ez nem országod’ 
hajója. Nézzd, nézzd! még egy másik is bukkan 
elő. Ördög és mennykő ! egyszerre kettő sarkunk
ba!“ — Ezt látván , arcza hosszúra nyúlt, szemeit 
sötéten meresztő ; ő ismét a’ távolba irányzá a’ mesz- 
szecsőt, és sokáig némán kémlelgetett rajta. En ré
szemről nem kisebb figyelemmel pillanték a’ távol- 
[ba ’s lelkem titkon örült, mert ím Brandon’ vörös 
keresztjét ’s Eclair’ árboczait kiősmértem. — „Ah , 
Obadiah mester! — szólék végre, nem fékezhetvén 
tovább örömem’ — látod ama’ két sólymot, melly 
feléd csap?; ezek’ szárnya nincs ám megcsonkítva.“ 
„Hasztalan erőködés! — viszonza ez; ámde keble’ 
zajgó hullámit csak bajjal nyomható-el — még eddig 
egy angol vitorlás sem inérközheték Vague-bleue- 
vel.“ — „Majd meglássuk — felelém — de higy 
nekem , kevés jót reménylhetsz ; én ismérem e’ két 
kalóz-kergetőf, még soha sem ereszték-meg vitor
láikat hijába !“

Később mindent megérték, ’s a’ dolog úgy tör
tént, mint gondoltam; elraboltatásom zajt okozott; 
az ősz neger, ki legkevésbé sem volt a’ czimbora- 
ságban részes, nagy lármát indífa — és Tayal ur 
tüstént embert külde Eclair’ parancsnokához, ki is 
legott tengerre bocsátkozott. — „Halljad — mon
dám tovább, Obadiahhoz fordultán — a’ játék, mert 
így akarod, még egyenlőn áll, én foglyod vagyok; 
ámde engem megszabadíthatnak, ’s akkor téged azon 
veszély fenyeget, h o g y ,....“ — Itt igen értelmes, 
néma ábrozolatban föstém jövendőjét. — ..Igérd- 
meg , hogy mihelyt csak lehet, engem partra szál 11- 
tats* ; ’s én viszont becsületemre fogadom, hogy

vádlókép soha sem lépek ellened föl.“ — Obadiah 
egy szóval sem felelt. — „No’s , Obadiah mester, 
akarod-e? Gondold-meg , két hajó vett űzőbe; te- 
gyük-fel, hogy hatalmukba kerülsz, akkor a’ hadi 
törvényszék előtt milly hasznos leend neked egy ked
vező tanú.“ — Obadiah szótalan hallgató beszédem’.
— „Nosza, legyen úgy! — monda végre, ’s izmos 
kezét felém nyújtó ’s vas öklével újaim’ összeszo- 
rítá, hogy azokat széjjel morzsoltatni vélem. — s z e 
gyen úgy! — ismételé még egyszer — el van tehát 
végezve, szavamat adom ; én ugyan tengeri kalóz va
gyok ’s talán még valami gonoszabb, de bízhatol 
bennem. Megbocsátok bohóságidnak, felejtsd te is fog
ságod’, úgy kibékültünk.“ — „Az alku megvan, 
számolj.. . “ Nem végezhetőm szavaimat, mert a’ had
nagy félbe szakaszta e’ kiáltással: „Kapitány ! a’ kor
vette fordul, nincs kétség többé, hogy minket va
dász.“ — „Bizonyosan tudod azt?“ kérdé Obadiah, 
kitűnő nyugtalansággal. O itt a’ messzecsőt ismét 
kezéhez ragadó, karjával félkört képezett, míg azon 
pontot felfogó , mellyet látni kívánt — ’s egy pilla
natig helyében némán vesztegle. Emberei, kik hall
gatva ’s mozdulat nélkül áliák körül, szemeiket nyug
talanul szegzék kapitányukra ’s várók parancsit. — 
„Fölséges korvette ! — mormogó az amerikai — ör
dög engem vigyen, szép vitorlás készület; ’s milly 
segédvitorlák, nagyobbak a’ mi nagy vitorlánknál — 
’s a’ szél folyvást növekszik.“ — Most a’ látcsövet 
két végénél megkapta, haragos mozgással tolá-össze 
’s messzehagyítá azt magától.

Ezen egész jelenés figyelmem’ élesztő, a’ kaló
zok’ érzelmei azonban jóval különbözők valónak. A’ 
mi ellenimben félelmet szült, az reményem’ nevelte, 
’s én lélekben legforróbb óhajtásokat küldők bará
timért egekbe. Most egy álgyulövés hallatszott, ’s lá
tók, hogy a’ korvette az angol lobogót felt űzte. 
„Talán admiralkompnak tekinti hajónkat“ szóla Pál.
— „Azt ne gondold , fiam — viszonza Obadiah; — 
Dik Gasket már vén róka, ő a’ héringet nem tartja 
lónak. Lássd , a’ Brandonnak jelt ad.“

Obadiah — igen különös ember volt : nehéz
kes és tunya a’ köz életben, erőteljes és serény a’ 
rendkhüli esetek’ idején. Most midőn a’ veszély nőtt, 
látóm hogy lelki szilárdsága is erősből; ’s minél in
kább ügyekezett kezdetkor előle menekedni, annál 
nagyobb Ion most, midőn azt többé ki nem kerül
hető, nyugalma és bátorsága. Kedvélyire nézve szint
úgy különcznek mondhatni : hideg volt ő ’s phlegm«-
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tikus . néha a’ köz életben nagylelkű is ; de ha a’ ha
rag elkapá, vad és kegyetlen, csakhogy szerencsére 
illy kitörései ritkán jelentkeztek. — E’ pillanatban , 
hol reménye mármár elmerült, Obadiah jól érzé, 
hogy minden üdve csak a’ tapasztalás- és bajnoki 
elszánástól fíigg; ő a’ szükséges parancsokat bizo
nyos hidegvériiséggel osztá, melly embereiben csudás 
bizodalmát gerjeszte. En nem győzőin csudálni e’ kü
lönös férfit, ki valóban egy tisztesebb sorsra volt 
volna érdemes ; ’s már hajlandóság ébredt keblemben 
e’ férfi iránt, kit a’ természet különben épen nem 
ruházott-fel hóditó kellemekkel.

Hogy a’ Vague-bleue az ő kis vitorláival két 
illy rémítő ellenség elől megszökhessék, lehetlennek 
gondolám. Egy álgyu-lövés nem sokára hirt adott a’ 
veszélyről, melly minket fenyeget vala ; egy másik 
lövés a’ hajó-orrába csapott — ’s egy percczel ké
sőbben a’ már igen közel jött brigg megfordulván, 
kis hajónk’ kötélzetébe egész töltést szórt. — ,,A’ 
hajón ügyes fejek vannak — monda Obadiah hideg 
vérrel — jól lőnek, de még igen nagy a’ távulság.44
— En most szabad szemmel veheténi-ki a’ Brandon’ 
hajósnépét, a’ kék ’s fejér köntösöket, a’ nap’ fé
nyében csillogó puskákat ’s az álgyuk’ torkolatit, 
mellyek , valamint a’ korvetteéi , halálos gömböket 
szórtak ellenünk. — A’ Vague-Bleue azalatt folytató 
útját; a’ Brandon most előjőve, mi róla újabb töl
tést kapánk — ’s a’ vitorlafák’ recsegése, a’ köte
lek’ szakadása, hajónk’ fedelén a’ kartácsok’ sivítá- 
sa, ’s a’ megsebesült matrózok’ jajkiáltásai, — min
den azt bizonyítá, hogy többé nincs remény a’ me
nekvéshez. — Obadiah már két emberét veszté-el; 
most az Eclair korvette is előre jött, ’s mi egy újabb 
öldöklő töltésre tarthatánk számot. „Obadiah mester !
— kiálték e’ pillanatban — te bolond vagy; a’ harcz 
nem egyenlő, ’s neked irgalom nélkül vesztened kell.44 
Alig mondám ezt , midőn egy álgyugömb által letört 
fadarab őt arczon sujtá. Obadiah leoldá nyakkendő
jét ’s a’ sebes helyet bekoté, mondván: „En meg 
nem adom magam; nem lehet, ha akarnám is; nem! 
nem! nem lehet!44

Ezen elhatárzó válasz után Obadiah gondolkozva 
ült-le a’ padlatra, lábait a’ hajó-öbölbe vivő lépcsőre 
lógatván, az árbocznak támasztá fejét, ’s egyik ke
zét a’ kormányon nyugasztá. En értém ugyan két
ségbeesése’ okát, de még soha sem látám annak illy 
kitörését. Összegugyorodva, ajakit fogai közé csípve, 
redőkbe szedett homlokkal ’s vadul forgó szemek
kel osztó parancsait — egy hangon , mellyet se a’ 
hullámok’ zajongása, se az álgyuk’ dörgése nem fojt- 
hatott-el. A’ mint ő itt ült — mintha a’ természet 
alsó test nélkül alkotta volna, — ezen iszonyú fej

je l, ezen óriási karokkal, mellyeken a’ duzzadó erek 
’s izmok a’ bőrt majdmajd fülrepesztők, — de főkép 
ezen daemoni tekintettel, mellyet arczvonalmai ezen 
élet ’s halál’ harczában fölvevének — úgy mutatko
zott szemeimnek, mint egy bűvös hatalmú, borzasztó 
túlföldi lény. Az ő rendszerint halovány arczát most 
ónszin voná-be ’s orrlyukai két széles üreggé tágul
tak. — Alig végzőm ezen észrevétclim’, midőn egy 
álgyugömb a’ nagy vitorla’ felső részét széjjelszag- 
gatá ’s az árboczot is megsértő; egy másik lövés 
kartács-záport szóra köteleink közzé. Helyzetem’ a’ 
hajón ismértem, ’s dőreség lett volna, magam’ a’ 
veszélynek kitenni; én tehát a’ közép födözet alá 
rejtekezőm. Azon iszonyú pusztítások, mellyeketegy 
hajón kartácsok okoznak , eléggé tudvák ; hogy a’ 
hajósnép romboló erejök ellen magát oltalmazhassa, 
a’ hajó’ termébe futott ’s szótalan várá-el a’ veszede
lem’ végét.

Rögtön egy faszái hangos recsenéssel leszakadt, 
’s Brandwine Pál, Obadiah’ hadnagya félholtan om
lott földre. — „Látod — szólék most Obadiahhoz — 
milly állapotban van hajód? ; ha még tovább is így 
tart, hajód már egy óráig sem állhat-meg a’ vizen, 
’s te éltedet híjába áldozád-fel.44 — A’ szerencsét
len Brandwine , kinek dereka széjjel zúzatott, ször
nyen ordítoza fájdalmában, halálos küzdési közt min
denhez kapott, a’ mit csak elérhetett, „Vizet! vi
zet! szomjazom! égek !;4 — kiáltozott a’ szerencsétlen. 
Nem sokára fekete aluttvér özönlők szájából, tagjai 
összehuzódtak , ’s borzasztó hörgése jelenté , hogy 
szenvedésinek vége közelget. — A’ kalózvezér e’ 
közben folyvást hallgatott, de szíve’ sanyarú fájdal
mát arczán lehete olvasni. O Brandwinet szerette, 
mint saját gyermekét. — „Obadiah! — kiálték most 
hozzá — ha mindnyájunkat fel akarsz áldozni, úgy 
haramia vagy ’s nem becsületes ember!44 — „Már 
mondám neked ifjú ember, én meg nem adhatom 
magam’ ; addig fogom magam’ védelmezni, valamig 
csak két deszka tartand-össze. Azért mondom újra, 
hallgass és ne ingerelj; béketürésemnek vége már, 
’s mindkettőnknek könnyen okunk lehetne megbá
násra.44 Haragos hangjáról , reszkető ajakiról , rövi
den kilökött szavaiból sejtéin , hogy az amerikai kö
zel volt a’ bőszüléshez. A’ vér arczárul mellére özön
lők, de kezét folyvást bámulatos elszánással és szi
lárdsággal tartó a’ kormányon, Algyu- ’s puskago
lyók’ zápora süvöltő őt körül, a’ nélkül hogy csak 
egy is eltalálná őt. Felingerülve makacsságán, újra le
szállók a’ közép-födözet alá; emberei, kik csak 
imént menekvének oda , nem mutattak legkisebb fé
lelmet ; merevült arczukon bizonyos elszántság ü lt, 
melly egyedül engedelmesség’ gyümölcse.
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Illy vitéz, de szerencsétlen emberek’ sorsa szí- r*j 
vem’ meghatá. ..Nem látjátok — szólek hozzájok — 
kapitánytok' dőre ’s vészhozó viseletét? — Mind
nyájatokat meg fog ez rontani; ’s mie'rt ? mert 6 
magát nem adhatja-meg, ’s nem is akarja megad
ni/* — Szerencsétlenségemre, ke'nytelen valók e’ 
szókat hangosan ejteni, ’s így azokat Obadiah meg
hallotta. ..Hah ! — kiálta-fel — te meg akarod né
pemet vesztegetni? — Ide pisztolyaim'!“ — A’ ka
lózvezér itt általvett egy hajós-ifjoncz’ kezéből egy 
pár pisztolyt, felém czélozott, ’s én vértől elborítva 
rogytam földre. De hála! a’ seb nem volt halálos, 
a’ gonosz ónmag csapán nyakamat érinté, a’ vér’ 
folyását vászonronggyal lassan lecsillapítám , ’s noha 
helyzetem igen kínos volt, nem sokára könnyebbü
lést érzék.

E' tragikus jelenés közben az Eclair hajó foly
vást szórta felénk gömbéit; a’ Brandon elveszett a’ 
láthatár’ gőzködében, a’ mi csúfosan megrongált 
sehoonerünk olly sebesen hasítá a’ habokat, hogy 
a’ tajtékzó hullámok azt ködlépelbe burkolák, mintha 
csak üldözőinek szeme elől akarnák elvonni. Az Eclair 
utóbb ellenével gyorsaságra nem mérkőzhetvén, hátra 
maradni és zsákmányát odahagyni látszott. — A’
Á ague-bleue ismét szabad ’s vidor szárnyakon lebe
gett az oczeán’ színén, ’s Obadiah vérrel borítva, pi
páját szájába tolván, kék, bodor füst-felhőket fdtt 
a’ levegőbe, mintha legkisebb baj sem történt vol
na, ’s egy álgyu mellett kinyujtózott; — ’s egy mat
róz közel hozzá, spanyol éneket dalia, mellynek 
önfejében sült strophái — mint később megtudtam 
— a’ rettenetes Obadiah’ életét festék magasztalva.

(Folytatása következik.)

M E Z E I  G A Z D Á I N K N A K .
A bécsi újság az eddig szerte uralkodó k á r 

t é k o n y  s z á r a z s á g  ’s rendkivüli h ő s é g r e  
nézve következő tartalmú czikkelyt közöl: Az idei 
gabona-termés* hijányát a’ piaczokon már most is 
érezhetni ; mindazáltal a’ szükség még sem olly nagy, 
mint talán a’ félelem azt képzelteti: mert tavalyrul 
még igen sok gabona és szemes eleség maradt, ’s 
a hegyes vidékeken öszhangzó hírek után, a’ gabo
naföldek, főkép az ősziek, általányosan szépek, ’s 
a’ nagy szárazságot az itt éjenként szálló erős har
mat végett nem igen sínylik. Ámde mindenütt — 
sikságon úgy mint hegyeken, a’ kaszáló rétek meg
annyi tarmezők , a’ fű elaszott ’s a’ lóherés földek 
kiégtek. — Legnagyobb fontosságú tehát a’ meze« 
gazdára nézve — azonnal minden figyelmét oda for
dítani, hogy a’ széna, lóhere ’s bükköny-takarmány’ 
nagy hijánya valami más módon , ha mingyárt nem 
egészen is, legalább nagy részben pótoltathassák ki.

Az általányos tanács, melly szerint ezen bejövendő nagy 
takarmány-szükségnek elejét lehessen venni, két
ségkívül igen egyszerű: t. i. „takarmánymagot kell 
vetni;“ de ezzel a’ tanácskérő még csak félig van 
kielégítve; neki azt is meg kell mondanunk: minő 
magot vessen, micsoda földbe, ’s a’ földet mint ké- 
szítse-el. — Válaszul az első kérdésre talán következő 
tapasztalási adatok kielégítők: z a b ,  b ü k k ö n y  és 
t a r k a  b o r s ó  keverten legjobb táplanövény-mag 
a’ hűs és nedves tájakra nézve. A’ p o h á n k a  (po
lygonum fagopyrum) vagy magányosan, vagy bük
könnyel vegyest legalkalmasb a’ könnyű ’s porha- 
nyos földbe, száraz és meleg vidékeken. A’ par 
l a g i  c s i b e h ú r  (spergula arvensís) éjszaki Né
metországban már rég isméretes, mint igen jeles, 
szapora ’s hamar tenyésző legelői növény. Legújabb 
időben dicsérve mondják e’ csibehurról, hogy a’jobb 
földben a’ gazdának nem utolsó kaszálást enged , ’s 
mivel egy földbe csak lő font mag kívántatik, melly 
legföljebb 2 pengő forintba kerül: tehát az idén e’ 
növénymaggal kétségen kívül több próba fog tétet
ni. (A’ jamnitzi uradalomban Morvaországban , mint 
halljuk , e’ magot bőven kaphatni, mérőjét, 60 font
jával, megvehetni 8 pengő forinton). A’ répa (fe
jér répa különösen tarlós földben) porhanyos és iszap
földben jól terem, ha mingyárt augusztus’ elején 
vetik is azt; előre bocsátván, hogy September hónap 
— mint más években — az idén is fagy nélkül fo- 
rog-le. — Legjelesb táplanövény a’ melegebb tá
jakra nézve, hol bor terem, vagy hol közönséges 
esztendőkben az őszi-rozs jul. lOke körül érik, ta- 
gadhatlanul a’ törökbuza vagy kukoricza; ennek ter
mésbőségével nem mérközhetik semmi más táplanö
vény a’ füvek’ osztályából. A’ szarvasmarhának , zöl
den is, szárazon is kedvesebb tápláléka a’ réti fűnél 
vagy lóherénél. Végre szükséges még zöld táplálékról 
(Grünfütter) gondoskodni, melly jövő tavasszal mi- 
nélelőbb a’ hőség által kiégett lóherét kipótolhassa. 
Illy tápla gyanánt szolgálhat az őszi rozs , mellyet 
mi ezen czélra már az idén augusztusban elvethetünk, 
ősszel rajta járathatjuk a’ marhát, áprilisban kaszál- 
tathatjuk azt — ’s azután a’ földet, kívánságunk sze
rint , még akármi tavaszi maggal bevethetjük. — Sok
kal nehezebb a’ másik kérdésre felelni; mert itt nem 
csupán arról van szó : mint kell a’ földet e’ vagy 
ama’ táplanövény alá jelenleg használni; hanem egy
szersmind arról, hogy a’ földnek — a' behozott gaz
dasági rendszernél fogva jövő évben mire alkalmaz
tatása elhatároztassák. Hol váltógazdaság (Wechsel- 
Wirthschaft) divatoz, ’s a’ földek’ használata, idegen 
le^előmarha által nincs veszélyeztetve, ott nem le- 
end nehéz a’ takarmány’ vagy táplanövény’ tenyész
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tésre alkalmas földet meghatározni; a’ gazda az ószí- 
buza-, úgy szinte a’ korai árpa-tarlókba is mindig 
vethet annyi takarmánymagot, mennyi a' legszüksé- 
gesb marhaszám’ kitartására megkivantatik , a! nél
kül, hogy ezáltal a’ gazdaság’ rendes folyamatja meg
szakadást szenvedjen; lesz itt annyi idő , vonómarha 
’s trágya , hogy a’ 3dik kérdéshez képest a’ takar
mánytenyésztésre határozott föld kellőleg elkészül
jön, mielőtt az bévettetnék. Mert a’ ki hamarnövő 
takarmányt akar tenyészteni, melly júliustól kezdve 
sept. utolja vagy oct.’ középéig egy — a’ szükségnek 
’s várakozásnak megfelelő — termést adjon, annak a’ 
földet jól meg kell porhanyitani, tisztítani, egyszers
mind elégséges trágyával ellátni; ha ezt nem teheti, 
úgy tanácsosb, ha a’ munkát és magot megkíméli; 
mivel a’ rosszul szántott ’s kicsigázott földnek sovány 
adománya se ez t, se azt kellőleg nem jutalmazza. 
De melly gazdaságban a’ földek három osztályúak 
(Dreifelder-Wirthschafr) ’s minden szorgalom a’ föld- 
elkészítés és trágyázásban az ugarra van fordítva , 
ott most se trágya, se idő , se igás-erő nincs az 
őszi ’s tavaszi földek’ egy részét elkészíteni; és ha 
az ugarok’ egy részét takarmánymag-el\etésre nem 
akarjuk, nem tudjuk vagy nem szabad haszálni, úgy 
a’ takarmány’ jutalmas termesztéséről le kell mon
danunk; ’s azon egykét mérő rozs miatt, mennyivel 
talán jövő évben kevesebbet fognánk aratni, marhá
inknak egy tetemes részét föl kell áldoznunk, ’s vi
selnünk mind azon következést, mellyek azzal ösz- 
szekötvék, t. i. hogy marháinkat ősszel mód nélkül 
csekély áron oda kell adnunk , hogy tavasszal nem 
lesz vonómarhánk , hogy jövő évben nem lesz elég 
trágyánk , ’s hogy azon földeken , mellyekre a’ téli 
trágya van szánva, igen sovány termést fogunk arat
hatni. — Az akarat, takarmány-tenyésztésre alkal
mazni az ugarföldeket, hihetőleg meglesz, csupán 
attól tarthatni , hogy azoknak e’ czélra használatát 
a’ legelői jog ha mingyárt nem gátolni is , legalább 
nagy mértékben veszélyeztetni fogja. — Ámde azon 
nagy ’s nyomasztó szükség, melly marháinkat fe
nyegeti, nem elég hatalmas indítóok é arra, hogy a’ 
takarmány-tenyésztésre használt ugarföldeken a'legel- 
tetés — legalább e’ folyó é\ben egészen megtiltas- 
sék ? — Yajha e’ néhány sor mezei gazdáink’ mű
veltebb részét oda bírná , hogy a’ legmostohább kö
vetkezések’ eltávolítására üdves és foganatos eszkö- 
zökhez nyúljon, hogy szomszédit a’ takarmány-vagy 
táplanövénymag-választásra tanítsa, "s nekik a’ szor
galmas tenyésztésben dicséretes vezérpéldaul szol
gáljon. Becs, jun. 28kán 1834. B.“

M U L A T T A T Ó  E G Y V E L G E K .
„Nekem feleségem nem parancsol, én minden

kor azt teszem, a’ mit akarok!“ így kérkedék egy 
papucsjobbágy, n^melly baráti előtt. Ezt nehéz el
hinni, mondák mosolyogva ezek. — „Mit? de meg
mutatom...“ — itt hirtelen ajtó nyílik, és felesége fel- 
piperézve, könnyed üdvözlés után, átnyújtja elné
mult férjének a’ kulcsokat, ’s parancsolja, hogy mi
vel játékszínbe megyen , azalatt ő a’ gyermekeket 
mulassa ’s rájok vigyázzon, és a’ szakácsnénak va
csorára adjon-ki az éléstárból. Ezzel a’ nélkül, hogy 
férje’ feleletét megvárná, vagy ez csak legkisebb 
mozdulattal is vonakodni vagy ellenkezni merne, el
távozik. Kaczajra fakad a’ társaság; de egyik így 
szól közülök: „Valóban én nem látom, miért kaczag- 
juk most barátunkat, holott csudálnunk kellene őt, 
mint valódi bölcset, ki mindig azt teszi a’ mit akar, 
mivel soha sem akar egyebet, mint azt, a’ mit tehet.“

Fl. J.
H. önelégülten fordítá Phaedrusnak pávatollal 

fölpiperézett szajkójárul az isméretes mesét ‘s e’ sza
vakhoz érve: „ t r i s t e m s u s t i n u i t  n ó t á m“ 
azokat így magyantá: „s zomorú n ó t á t  húz o t t . “

Ligelfy Andor.
Révkomáromban egy szegény tébolyodottra , ki 

házrul házra járva teng, következő verseket irt egy 
ugyan ottani 9 esztendős fiúcska (Jókay N.):

Ollyan vagyok én mint az oliy madársereg
A’ melly eltévedvén az ég alatt csereg ;
Én is eltévedtem elmémben, bujdosok,
Szánjatok-meg kérlek, lelki jó orvosok!

B U D A I  C S E P P E K .
X* Öreg urat minap gúnyolva dorgálák, hogy 

mióta megházasodott, mindig hon ül fiatal nője mel
lett. Együgyű emberek, gondolám magamban, hiszen 
a’ csiga is házába vonul.

Ha a’ szamár négy lábon jár, rósz takarmány 
mellett szüntelen iitlegek alatt kell dolgoznia; de 
bezzeg, boldogok a’ két lábú szamarak, kik lánczon
hurczoljak magok után a’ hóduló szerencsét.

A agy Ignúcz.

ANTHROPOLOGIAI GONDOLATOK.
A’ dicsvágy, ha az ifjúnak korával eltűnik, 

szivét egész éltére a’ közjóra átmelegíté: de a’ férfit 
hagymáza elszédíti.

A’ nő’ kellemeit picziny láb , ’s gyöngéded lej
tőzés emeli, minthogy ezek által az angyalisághoz, 
mellyet neki tulajdonítunk, közelít. .V é g e /  J.

R E J T E T T S Z Ó .  "
Pénze van a’ vállán , fillért sem költ-el azonban;

Úszva, ragyogva alá, — vízbe’ *s az égbe" tanyás.
Róz'áiy Gyula.

Ar. őödik számbeli rejtettszó: Ko l d u s .

Szerkeszti H e l w e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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AZ AMERIKAI KÖVETSÉG SZIÁMBÁN
Az éjszakamerikai független státusok 1831ben 

Peacock fregáton egy diplomata ügyvivőt küldenek 
az indiai tengerre , hogy Chinában , a' molukkai szi
geteken és Indiában az ő kereskedési szállásikat 
(etablissements) meglátogassa, kereskedési szerző
désekre lépjen a' különféle kormányokkal, ’s olly ud
varoknál, hol még követek nincsenek, illyek’ elfo
gadását minden módon kieszközölni serénykedjék. 
1832ben az ügyvivő próbát tőn, szerződést kötni 
Cochinchinával, de a’ következmény nem volt ked
vező sikerű ; a’ cochinchinai udvar nem akar külföldi 
követségeket elfogadni, nehogy kénytelen legyen 
angolt is megszenvedni. Innen a’ követség Sziámba 
vévé útját — ’s a’ Canton-Register «nult év i Octo
ber’ hónapjában, következő tudósítást ad onnét e’ 
követség’ elfogadtatásáról ‘s a' történt egyezkedé
sekről.

Mi Sziám felé térénk, hol Crawford* 1822dik 
év i követsége1 hiradásinál fogyást még rosszabb elfo
gadtatástól tarthatánk, mintsem Cochinchinában : 
mindazáltal örömünkre tapasztalok , hogy ámbár Szi
ámbán nagyobb a’ nyers gorombaság, de minden 
esetre több egyenes szivüség ’s megelőző készség 
uralkodik, mintsem a" cochinchinai mézes ajaku. raf- 
finirozott udvari emberek között. Peacock fregát 
febr. 18kán Menam folyó* torkolatánál horgonyt ve
tett ’s egy kompot kiddé a' jobb parton fekvő, Pak- 
nam nevű mocskos városkába, mellyet mi falaira 
nézve ugyan erősnek , de benne igen csekély fegy
veres őrséget találunk. Az udvarra! folytatott né- 
melly értekezések után Bankokbul két komp kiilde- 
ték-le vizen , hogy a’ követet . a* kapitányt ’s kö
zülünk még kilenczet a* fővárosba hozná. Bankok 
(más névvel Juthia) a’ folyó’ partján fekszik , ’s e’ 
városban csaknem minden közlekedés vizen megy 
végbe. A* város négy mérföldre nyúlik-el hosszában 
a’ két partnak, *s mintegy 30 mérföldnyi térköz vá
lasztja éjszak felől Pak-namtól. A’ lakosak* számát 
őOO.OOOnek mondják , ’s a* nagyobb rész dunai. A’ 
városnak legszenibeszokőbb sajátsági a’ yungadák 
vagy úszó házak, mellyek mind a* két parton jó nagy 
tért foglalnak-e!. F* házak fából, igen mestersége
sen szerkesztv ék , izmos baiubus-talpakon nyugsza
nak, mellyek folyam-ágyba czöveklett erős karókhoz 
vannak kötve ; ha valamelly tulajdonosnak kedve jő 
háza* fekvését megváltoztatni, eloldozza a’ karóktul 
"s a* folyón leereszti , míg valahol egy még el nem
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foglalt, alkalmas térhelyet talál. A’ követség febr. 
25kén érkezett Bankokba ’s a’ követ mingyárt más
nap hivatalos látogatását tévé a’ külügy-minisfernél. 
O excja egy ottomanon vagy török pamlagon ü lt, 
körötte vánkosok vörös bársonyból, előtte pedig tö
mérdek arany edény, illatporral, dohánnyal, vízzel 
’s a’ t.; ez egy privilégium, mellyel csak azok él
hetnek , kiknek ezen edényeket a’ király ajándéko- 
zá , ’s ezek egyaránt szolgálnak szobaeszközökül 's 
rang-jelekül. A’ szolgák ’s udvari ifjonczök, kik 
közt néhány fija is volt, térden fekiivének a’ minis
ter előtt ’s ezek’ nagy száma még inkább kitüntető 
méltóságát, a’ mi különben viseletéből korántsem 
vala gyanítható; mert ruhája csak közönséges vá~ 
szonszövetből készült, mellét, hátát és lábait pedig 
fedetlenül hordozó. A’ sziámi nagyok kev éljek és 
gorombák; úgy látszik, hogy hideg egorsmns az ő 
tetteik’ egyetlen rugója. Egyenlő rangú férfiak ritkán 
találkoznak egymással Sziámbán; a’ legkisebb rang- 
kiilönség elégséges egy férfiút a’ másiknak lábaihoz 
teríteni, mert egy alárendeltnek nem szabad elöljá
rója előtt sem ülni , sem állnia. Az imént érintett 
minister, ezen bárdolatlan nemzetnek egyik legbár- 
dolatlanabb tagja; ő könnyű fejbilléntéssel fogada 
bennünket. ajakiról némi érthetetlen dagályos han
got lüktetvén, a’ nélkül hogy ülőhelyéből mozduljon. 
Miután mindnyájan leíilénk, különféle érdektelen kér
dést inté/.e hozzánk, 's a’ beszédnél néhány portugali 
származatu benszülött szolgála tolmácsul. Mi ezentúl 
csak egyszer tevők még látogatásunkat nála egész 
testben , t. i. egy családünnepkor, mellyen két fijá- 
nak fejét megnyíreté, mi is tizenharmadik évben tör
ténik. O ezen alkalomkor számunkra vendégséget; 
ada; ugyan ekkor a’ portugáli consul is hivatalos» 
volt, egy férfin , kit hosszú tartózkodása Sziámbán 
képessé tőn . nekünk ugyan ezen tartományról né- 
melly fontos tanító utasításokat adni. A’ sziámiak 
nem esznek húst, valamint bort sem isznak , ennél- 
fogvást a’ minister e’ vendégségnél csupán nézőkép 
jelent-meg. Ebéd után kötéltánczosak érkeztek, azu
tán pedig a’ minister’ parancsára egy dráma adaték
elő. — Mi még sokszor megtisztelők privát látoga- 
tásinkkal a’ ministert, hogy siettessük az alkudozá
sokat; *s miután ezek bevégződtek, máj. ISkán au- 
dientziát nyerőnk a’ királynál. Mivel Burney kapi
tány 1826ban illy alkalmakra a' szertartás’ rendjét 
már szabályozó. tehát a’ követnek nem kelle külö
nös-nehézségekkel küzdeni, O aranylabn Fölsége az

Pest, julius’ 19dikén
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európaiaknak most a’ czipékben megjelenést is meg
engedi , ő a’ lábbelit csak bizonyos ékességnek tart
ja, miilyen p. o. a’ turbán, gyűrű ’s a’ t. a’ napkeleti 
népeknél; ennélfogvást többé nem kelle félnünk, hogy 
czipéinket ellopják, mint egykor Crawford követéit. 
Nekünk egyéb dolgunk nem vala , mint sarkunkra 
ülni, két kezünket egymásba vetni, három „salam“ot 
csinálni, mi alatt a’ sziámiak három ízben homlok
kal földre borultak. — A’ királyi palota egy hosszú 
épület-sorbul ál l , falai égett téglából rakvák, ’s fe
jérre föstvék, födeleik mind aranyozottak. A’ palota 
körüli utczák igen jó karban vannak, de az itt őr
ködő katonaság igen nyomoré. Az audientzia-terem 
egy nagy, magas csarnok, melly szőnyegekkel fös- 
tett oszlopokkal ’s falakkal ékes; azonban midőn a’ 
templomok’ sötét falait legszebb lámpák és képek 
diszesitik, a' királyi palotában csak rósz hollandi 
czinlámpák ’s nyomoré chinai föstvények függnek. 
A’ csarnok’ egyharmadrészét függöny különzi-el, 
melly felhézatik , ha a’ király a’ trónusra lép, ’s le- 
eresztetik , mihelyt az audientziának vége van. Két 
trónust láthatni itt aranyozott fából, egyik a’ nagyobb 
udvari ceremóniák’, másik pedig a’ közönséges tisz- 
telkedések’ alkalmira szolgál. Ezen utóbbi közvetlen 
a függöny megett á ll, alakja négyszegű ’s minden
felől nyitva, úgy hogy rajta a’ királyt tetőtől talpig 
láthatni; a’ másik pedig egy szószékhez hasonló, 
négy kis nyílása van , mint keskeny goth-ablakok , 
’s ezeken által tűnik szembe a’ király. Emezen ült ő 
sziámi fölsége, midőn Crawfordnak, — amazon, midőn 
nekünk adott audientziát. Ez alkalommal számos 
sziámi , peguani, chinai és portugáli tisztviselő volt 
fényes díszruhában jelen ; a’ király’ testét egy eziist- 
szövetü bő palást födözé, a’ tisztekét pedig musse- 
lin-köpönyeg. Mi három portugáli eredetű, belföldi 
férfit nyerénk vezetőinkül , kik közül egyik gene
ral, másik pedig a’ pattantyusság’ ezredese volt. A' 
király nem rét ember, csak bőre barna, és teste 
vastag, hogy alig járhat. Van két fié-rokona, kik a‘ 
trónusra több joggal bírnak , mint ő , mivel anyjok 
királyi vérből származott; az egyik főpap, a’ másik 
hivatal nélkül él. Ok ég’ herczeginek neveztetnek ’s 
a’ nép őket különös tiszteletben tartja. — Néhány 
nap múlva egy szerződés iratott-alá ; mindazáltal a’ 
sziámiak sokkal féltékenyebbek, hogy sem nekünk 
több privilégiumot engedtek volna, mint az angolok
nak 1826ban.

A’ T E N G E R I  K A L Ó Z O K ’ F OGL Y A .
(Folytatás.)

Öt volt az óra; a’ nap a’ láthatáron hanyatlani 
készült, a’ szél mindig csöndesebb lön, a’ tenger 
lesimítá hullám-redőit, ’s mi azon két hajót, melly

bennünket olly hevesen üldöz vala, szemeink elől 
elvesztők. Előttünk a’ maiséi foktól keletszakra Cu- 
bának ormai meredeztek — ’s bizonyos volt, hogy 
a’ kalózok’ számos rejtekzuga közül, mellyek e’ ten
gerpartot veszélyessé teszik, valamellyikbe indu
lunk. — A’ hajósnép gyorsan hoza ismét rendet a’ 
futamlás’ nagy zavarába, ’s kitörleszté a’ harcz’ min
den nyomát. A’ két sebesült matróz a’ közép-fede
zet alá vitetett, a’ szerencsétlen Brandwine Pált pe
dig, ki még a’ hajócsiga’ tövénél fekütt, a’ kapi
tány’ hálótermébe hozák , hol magam is vérben fet- 
rengék, ’s testemet sokkal gyöngébbnek érzém, 
mintsem eleinte gondoltam. — Obadiah még folyvást 
a’ kormány mellett ült és hallgatott; ő, mióta kedve 
jött engem főbe lőni, alig méltatott csak egy tekin
tetre is; valóban nem ő rajta múlt, hogy sebem nem 
volt halálos ; én hirtelen lobbanó haragjának könnyen 
érezhettem volna öldöklő ártalmát. — Ő végre föl
kelt ’s amerikai szólejtéssel, hosszé , vontatott han
gon osztá-ki a’ szükséges parancsokat. — Kis ha
jónk rendkívül meg volt rongálva; de az ügyes mat
rózok csakhamar mindent ismét helyre áliítának. A’ 
késlekedve osztott parancsok tüstént beteljesültek, 
’s noha a’ szolgálatra alkalmas személység csak tíz 
emberből állott, még is alig telt fél órába , már a’ 
vitorlák ki voltak javítva, a’ megszaggatott kötelek 
összeakasztva ’s az ellenség’ álgyugömbei által vá
gott nyílások betömve és duggatva.

Miután Obadiah parancsit kiosztotta , hálótere
mébe jött. Arcza még folyvást sötét vala, de még

//
sem többé olly rettentő. — O a’ nélkül, hogy rám 
legkevésbé ügyelne, egy kis bőrládára ült,  előtte 
pedig barátjának, Brandwine Pálnak holt tetem e, 
rnellyet a’ hold, mint egy kriptái lámpa, bágyadt 
halavány fénnyel folyaszta körül. A’ halott’ alakja 
olly rettentő volt, hogy látására jégborzanat lövelt 
ereimbe. Szörnyű volt az ő, halálos vonaglásoktól el
torzult arczát nézni; a’ még nyitva álló szemek mesz- 
sze kidüledtek üregeikből; a’ hosszé, fekete, még 
halál verítéktől nedves hajak félig befödék az éktelen 
arczot, mellynek halotti sárgasága annál ijesztőbben 
tűnt szembe. Szájából még folyvást sűrű fekete vér 
folyt, ’s mivel egész idegrendszere meg volt rendítve, 
karjait csak nagy erővel lehete mellén keresztbe vet
ni , ’s hogy e’ helyzetben megmaradjanak, kötéllel 
valának összekötve, ’s ennélfogvást úgy rémlett, 
mintha bilincseit a’ halott széjjel akarná szaggatni.— 
Obadiah az ő barátja’ teíemit sötét komorsággal te- 
kinté; a’ köny nehéz tiszta gyöngyként ragyogott 
szemében, ’s egymást űzve gördült az ónszinü arczon 
alá. Miután szerencsétlen barátja’ holt testét rhum- 
mal megmosta. nem vala képes többé — noha jelen
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valék — szive" fájdalmát me'rse'kelni. — „Most tehát 
e’ világon nincs többé barátom! — felkiálta fájdal
mában; — ő , ki engem táplált, házához fogadott 
’s ruházott, midőn kenyerem, menedékhelyem ’s 
ruhám nem volt; ő, ki ha titkomat elárulta ’s engem 
a’ fenyítő törvényszéknek átadott volna, egyetlen 
egy szavával 500 dollárt nyerhete; — ő nincs töb
bé !“ — ’S most a’ vad, zordon keblű férfi sírt, vala
mint gyermek sir, a’ szilaj fájdalom megtöré már
vány szivét. — „Jóltevőm ! — folytatá — érzem, 
hogy nem sokára követni foglak!“ — E’ szokat alig 
mondá-ki — és széjjel szakadt a’ kötél, melly a’ 
halott’ karjait összetartá; lassan emelkedék-föl az 
egyik kéz ’s megérinté Obadiah’ homlokát. Jégiszon
nyal tölté e’ látvány létem’ szövevényét, a’ vér meg
fagyott ereimben, hajam feltorzadt ’s közel valék az 
ájuláshoz. — Hanem Obadiah rendületlen maradt. — 
«Úgy van Brandwine! nem sokára követlek — is
métlő — az élet már elenyészett szivemből. Igen i s , 
követni foglak; érzem , hogy szerencsém’ napja le
áldozott.“ Most a’ halott’ karjait ismét összekötő , 
lábaira vas rudat akaszta, függő-ágyába bebogyolá
— ’s nem sokára hallám, a’ holttestnek tengerbe 
zuhantát. Miután a’ kapitány ezen utolsó baráti kö
telességet végre hajtá, visszatért termébe ; egy nagy 
poharat megtölte pálinkával ’s kiürítő fenékig, a’- 
nélkiil, hogy rám legkevésbé ügyelne , vagy engem

^csak egy szóra is méltatna.
E’ hallgatás nekem igen terhes volt; azért eltö

kélem magamban , hogy bármibe kerül is , e’ néma 
csöndet félbe szakasztom. — „Obadiah ! — így szó- 
lalék-meg — olvastad é valaha a’ bibliát ?“ — Ő sze
meit reám meresztő. — ..Ha olvastad — folytatóm
— úgy ezen helyet is kell ismerned: Én kezedben 
vagyok : de gondold-meg , ha engem megölsz . ár
tatlan vérem bőszét kiált fejedre. — Te megígéred 
nekem , Obadiah hogy oltalmazni fogsz , ’s fogadá
sod’ pisztoly-golyóval teljesíted.“ — „Igazad van, 
Sir Cringle, erzem szavaid nyomasztó súlyát — 
viszonza Obadiah , széles és csontos kezét szivére 
lapítván. — Igazad van; azonban ifjú ember! te en
gem a’ végsőre kisztél; ’s ha az ördögnek van egy 
halandón hatalma, tehát rajtam űzi azt illyenkor. Én 
nem kívánom, hogy nekem megbocsáss, te azt nem 
teheted ’s nem is fogod ; de hogy a’ dühösség’ ör
döge többé erőt ne vegyen rajtam , minél előbb fog
lak a’ cubai partra, vagy egy angol hajóra szállítani. 
Utolsó és egyetlen barátom a’ tenger’ fenekén nyug
szik , most már egykedvüleg nézem, bármilly iránvt
veend is sorsom.“ — „Obadiah! — szólék _ félre
illy sötét gondolatokkal. A’ dolgok’ folyása hozza 
hogy azok . kik a’ tenger’ és harcz’ vészeivel kuzd-

nek, ágypárnákon csöndesen nem halhatnak. A’ mi 
engem ille t , szivemből megbocsátok neked ; hanem 
most kérlek, segíts mint jó bajtárs sebemet bekötni 
’s rhummal borongatni; ez a’ vér’ folyását majd le- 
csilapítja, nem sokára sebem beforr ’s akkor az egész 
eset felejtve lesz.“ — Obadiah merőn és komoran 
tekinte rám. „Cringle hadnagy! — szóla végre nyo
mós hangon — én nem vagyok olly nyomoré em
ber , mint talán gondolod. Te engem csak egy ame
rikai tengeri tolvajnak tartasz; ámde ifjú ember! 
az én életem’ balsorsa, az én lelki fájdalmam egy 
egészen más forrásból ered. Te nem tudod sem azt, 
ki vagyok, sem azt ki valék, — ’s így csak el kell 
azt neked mondanom.“ — „Vigye ördög csevegé
sed’ — mondók hirtelen szavába esőleg — nincs most 
szóra szükségem, hanem hogy sebemet bekötni se
gítsd. — Azután majd, jó Obadiah, figyelemmel
h a l l g a t l a k . “  ( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k )©

E G Y  J E L E N É S  A- H O R V Á T H - K E R T B E N  B U D Á N .
( N é g y  v e n d é g  egy a s z ta ln á l  m u la t . )

El s ő  v e n d é g .  Egy szó mint száz, kedves 
barátim ! én a’ conservatorium’ isméretlen pártolójá
val soha sem egyezhetem-meg. Elmellőzvén egyéb 
fontos ellenvetésim’, legyen elég csak azon egyet 
említnem: hogy szerénység azon első és fő erény, 
mellyel az írónak diszleni kell; már pedig e’ fellen- 
gős szavak: „ e g y e t l e n  e g y  mód a’ magyar já
tékszín’ c z é l i r á n y o s  megalapítására. Irta egy 
Hazafi“ vajmi nagy elbizottságra mutatnak; egy ma
gányos ember egész nemzetet akar dictatori hangon 
javaslata’ elfogadására kényszerítni, egyszersmind 
a’ procrastinatiónak — melly legnagyobb vétkünk és 
Sz.. I. nagy honfitársunk’ bölcs állítása szerint, min
den sajnos hátramaradásunk' fő oka, — tekervényes 
örvényébe taszítani! — Még egyszer mondom te
hát : Conservatorium nélkül is lehet czélirányos jár 
tékszinünk; ezt alapítsuk előbb meg, ’s aztán gon
dolkozzunk amarról.

M á s o d i k  v e n d é g .  Igazad van,  barátom! 
hagyjuk a’ conservatoriumat még kissé nyugonni 's 
építsünk szaporán színházat a’ nem rég e’ szent czéira 
ajánlott Grassalkovich hg’ majorján. — —

E l s ő  v e n d é g .  Isten őrizz ! csak azt ne. Hogy 
gondolhatsz illyest? A’ város’ végén temessük- e por
ba ’s barátságtalan magányba n e m z e t i  s o r s z á 
g o s  színházunkat, míg az i d e g e n  pompás színház 
a’ város’ legszebb térhelyén díszük? Nem , ez nem 
lehet; használjuk e hazafiui ajándékot m á s k é p ,  
‘s ha már csak ugyan uj színházat akarunk , tehát 
vagy olly helyen s ollyant építsünk, melly a már 
olly díszesen fen-állót minden tekintetben felülmúlja, 
vagy soha egy követ se mozdítsunk-meg.
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H a r m a d í k v e n d é g .  Lelkemból szólasz 
Gyula , egy követ se mozdítsunk-meg; semmi szük
ségünk uj színházra. Én csak Pekhata Károly’ javas
lata mellett maradok ; egyesítsük színészinket a’ né
metekkel egy józan igazgatóság alatt, játszassunk 
velők felváltva Budán is ; igyekezzünk a’ németeket 
f e l ü l m ú l n i ,  ’s rövid idő múlva megsziinendünk tu
lajdon honunkban vendégek lenni ’s csupán másod 
szerepet játszani. így egyedül nemzeti édes hangoktól 
zengedezend majd színtermünk!; a’ tömérdek pénzt 
pedig, mellyet egy e z é  I nak m e g f e l e l ő  színház’ 
építése elnyelne, fordítsuk conservatoriumra, egy 
szinészeti hírlap’ kiadására, elaggott szinmüvészink’ 
nyugalmazására ’s t. e’ f. Ez azon u t , mellyen v a- 
l ód i  czélt érhetünk, ’s ezen utat Pekhata Károly 
ur nyitá-meg ’s világosítá-fel előttünk ,,a’ Budapes
ten felállítandó Játékszínről“ czímü velős érteke
zésében.

N e g y e d i k  v e n d é g .  Olvastam azt ’s mond
hatom , engem is megtérített a’ szilárd elveken épült 
jeles javaslat ; mert ezelőtt ellensége lévén ezen 
közmondásnak : „médium tenuere beati14 mindig 
Nagy Sándorral tartók inkább, ki a’ gordiusi csomót 
egy merész kardvágással feloldá, ’s azt véltem: hogy 
amúgy szépmóddal adjunk idegen színészinknek útle
veleket ’s helyezzük helyökbe nemzeti színészinket; 
most azonban meggyőzött Pekhata Károly arról , 
hogy jobb ’s dicsőségesb leend az idegen érdemet 
h o n i  érdem, mint hatalomszó által a’ külföldre \isz- 
szautasítni.

Itt az érdekes tárgyat pendítő vita megszűnt 's 
én ezen forró óhajtással hagyám-el a’ kellemes ker
tet: Hazám’ dicső védangyala! derítsd-fel végre bo- 
rúlepte előitéletinket "s vezess a' legrövidebb 's biz
tosabb utón a’ tökély’ fénypontjához!! —

Altul úr.

N K M Z K T I  Í Z L É S  É S  A N T I P A T H 1 Á K .

Murray angol nem rég egy munkát adott-ki a’ 
consumtióról, mellyben azt jegyzi-meg, hogy az 
emberek mindent, valami csak a’ földön, vízben 's 
levegőben mozog, felfalnak ’s megemésztenek. Déli 
ameríkában nem undorodnak semmi eleven állattól; 
ők megeszik a’ kígyót, gyikot ’s a’ t. ; és Humboldt 
mint szemtanú azt vallja, hogy ott még a’ siheder 
gyerkőezék is iszonyú százlábú féregszörnyeket huz- 
nak-ki a’ lyukakból ’s emésztenek-meg. A’ fiatal 
kutyák Missouri és Missisippi’ pariján, a’ lóbus Ara
biában. az elefánthus Indiában, a’ tevehus Aegyp- 
tusban igen kedves étkek. Hindostanban a’ páriák 
büdös dögkonezokon veszekszenek az ebekkel , sa

sokkal és keselyükkel. A’ chinaiak legjobb étvággyal 
eszik a’ macskákat, kutyákat, patkány ’s kígyókat; 
a’ medveköröm és madárfészek náluk kedves cseme
gék. A’ cocbinchinaiak többre becsülnek egy zápto
jást tiz frisnél. A’ tonquiniak ’s a’ Madagascar’, szi
get’ lakosai sáskákért ott hagyják a’ legjobb halat. 
— Ausztráliában egy kövér sirály (Moeve) mindennél 
többet ér; és nyugoti Indiában egy , pálmaleveleken 
mászó vastag hernyó igazi luxusezikkely; a' javai 
fecskefészkek pedig olly drágák , hogy belőlük egy 
étek közel 100 tallérba kerül. Terracinában a' v en
déglő mindig kérdezi látogatóit: minő angolnát pa
rancsolnak, a’ sövény alul e (az az: kígyót) vagy 
pedig a’ folyóvízből? Lalande csillagász különös ked
velője volt a’ pókoknak. Skótziában az ugv nevezett 
„braxy“ büdös , félig megrothadt iiiiihús igen ked
ves étek; a’ vadak’ busát csak akkor eszik, ha 
már p i k a n t ,  azaz: ha általment rothadásba's apró 
férgek’ világává lesz. A’ kis malaczokat még ma is 
agyon korbácsolják, a' rákokat elevenen fő/.ik. az 
angolnákat elevenen nyúzzák-meg 's a' nyulakat ad
dig kergetik, míg lázgyúladasban utolsót rúgnak. — 
Az emberi antipathiák nem kevésbé nevezetesek ; 
alig van e’ világon állat vagy növény . mellytől hol 
egy. hol más ember ne irtóznék. Illdik Henrik fran- 
c/.ia király nem szenvedhető a’ macskát: Tycho de 
Brahe reszketett, ha egy nyúl vagy róka tiint s z é 
ni ébe;  Rotterdami Erasmus nem ehető a' halat, a' 
nélkül hogy lázba essék : László lengyel király fu
tott az alma elől, és Querceto János, I. Ferencz’ 
franczia király’ titoknoka mindig nagy vérfolyást ka
pott , ha neki almát mutattak. A' sajt is igen gya
kori tárgya az antipathiának, ’s mondják , hogy az 
ugorka, sőt mandula és eper is az. Cardenius philo- 
sophus ki nem állhatá a’ tojást; Crassius legyőzhet- 
len idegenséget érzett a’ kenyér iránt, és Skaliger 
ha rezsukát lálott, görcsös vonaglások rohanák-meg. 
Az ipeeacuanhának és digitalis tincturának szaga is 
már veszedelmes nyavalyákat szült. A' bársony" meg- 
tapintása sok embernek undorodást ’s ájulást okoz. 
Sir Kenelm Digby’ állítása szerint lady Heneage da
gadt ’s vörös hólyagocskákkal ellepett arezát kapott, 
mivel neki álmában egy rózsát tevének rá. Hauy de 
Cardonne kardinál a’ rózsaillattól elájult.

R K J T  R T  T  S  Z Ó
T ő le m  vön ( p á r t h í v e  ha v a g y  tö r t é n e t i  g á n c s n a k )  
K inevezés t  M a g y a r u n k  a ’ ró m a i  ’s n é m e t  a ja k b an .
I t t  Á r p á d ,  ha  ig a z ,  s e r g e k ’ r iv a d á s i  k ö z ö t te
L ö n  fej de Im i v e zé r .  R o m  m o s t ,  meJJy b a r n a  fa lá v a l
H i r d e t i  a ’ lem enő  n a p o t  a ’ h i r ’ b a r n a  fo k á ró l .
Klsöm fo ly .  V é g e m ’ m é h é h ő l  t á m a d a  v á ro s .

H a jd ú  Jeron i .  (  » g i á r r ó l .
A z 57d ik  s z á m ú  r e j t e t t s z ó :  H a l .

Sszerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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L A V A L  L E T T E .

A1 hires Lavallettenek egy kézírása, mellyben 
5 maga festi élte1 legjelesb történetit, szolgáltatá a’ 
főbb adatokat ezen vázlathoz. Mi csupán ama1 tett
leges dolgokat fogjuk elbeszélni, inellyek egy férfi 
sorsát határozák-el, ki a’ franczia revolutio1 nagy 
drámájában nem utolsó szerepet játszott, ’s ki a1 
vesztő-bárd alul szabadultát csak asszonyi hűségnek 
’s bátorságnak köszönheté. — Lavallette Párisban 
született 1769; ugyanazon évben tehát, mellyben 
a1 század1 hőse Napoleon. Atyja egy érdemes, köz 
tiszteletű kereskedő volt, ’s hogy fia díszes nevelést 
nyerjen , semmi költséget sem kiméit. Mivel atyja1 
foglalkozásihoz nem volt kedve , a1 szülék őt pap
ságra szánák. Az ifjú Lavallette fölvevé tehát a* papi 
köntöst, nem sokára a1 St. Geneviévei szerzetes tár
saknai alkönyvtárnokká lön , ’s a’ világtól elvonul- 
tan , könyvek1 ’s kéziratok1 halmazi közt élt. A1 re
volutio csakhamar teljes dühében ütött-ki, ’s ha
talmas szózata elhatott Lavallette1 csöndes lakter
mébe is. Nagy dolgok történtek ‘s valónak még tör- 
ténendók; a1 szendergő nagyravágyás fölébredt ’s azt 

f «usogá e’ papi növendéknek, hogy a1 sors neki a1 
monostor’ falain kívül nyita pályát. Midőn a1 növen
dék egynap két barátjával a1 Mazarin-utczában an- 
dalgott, a’ jövendőt Tevék beszédük1 tárgyául. „Ti 
kétség kivül azt gondoljátok — monda Lavallette — 
hogy én poros könyvek közé temetkezve , semmivel 
sem törődöm, a1 mi körülem történik. Csalatkoztok; 
én el vagyok tökélve , keresni a1 szerencse1 ked
vét." — Baráti nevettek. „Ah, jó barátom ! — meg
szólalt egyik — te holtodig az maradsz, a1 mi most 
vagy — t. i. egy szegény ördög, ki falhoz szorong, 
hogy az utczán eldörgő kocsik elől kitérjen.“ — „Gon
dolod ? — Én pedig úgy hiszem , az én napom is el- 
jövend majd. Az ut mindnyájunknak nyitva áll; fo
gadni merek, hogy én előbb jatok szerencse-fokra, 
mint ti mindnyájan.“ A’ fogadás megtörtént. A’ két 
barát, hivatása1 pályáján dicséretesen indult; de La
vallette óriási lépéseket tőn — ’s a1 fogadást már 
élte1 30dik évében elnyeré.

Az 1789ki év1 történeteit az olvasók tudják. Az 
ifjú Lavallette, kit esküje klastromhoz még nem 
kötött, a1 papi ruhát vitézi köntössel cserélé-föl ’s 
a’ nemzeti sergekbe lépett, mellyeket Lafayette a1 
királyszék’ és status1 védelmére szerkesztett. Néhány 
évvel későbben egyik a’ feljebb említett iskolatársak 
közül ugyanazon utczán ment-el, hol egykor a1 már

1 8 3 4 .

csaknem elfelejtett fogadás történt, ’s megpillantott 
egy fiatal haditisztet fényes formaruhában ’s három- 
színű övvel; ez épen egy nyomoré cabrioletbe lépett 
’s mindenkép azon volt, hogy meg ne ismerjék. A1 
katonatiszt1 arcza az iskolatárs1 szemében nem lát- 
szék idegennek; ő közelebb járult hozzá ‘s rá is
mert az ő egykori barátjára, Lavallettere. Egy szives 
kéz-szorításban jelentkezett a1 viszonlátás1 öröme. 
„Hová?“ kérdé az iskolatárs. — „Megyek, tüstént 
megyek Olaszországba.“ — „De miért olly sietve ?“ 
—- „Barras, az én kedves barátom kíván eno-em,..“Ö
— „Már illy esetben nincs idő, veszteglésre.“ — 
„Vajmi jól tudom. Mivel a1 múlt éjjeli kegyetlen
ségeknek ellenszegülni szándékoztam, tehát sorsom 
ma szökésre kényszerít. Ámde lélekisméretem tiszta, 
és Bonaparte az én barátom. Isten hozzád! mi vi
szont meglátjuk egymást.“ — Néhány óra múlva 
Lavallette már útban volt Olaszország felé. Az ar- 
colei nevezetes napon , künn a1 csatasíkon nevezte
tett kapitánnyá, egyszersmind adjutánsává Bonapar
ténak , ki az ifjú vitézt bátorságáért az egész fran
czia tábor előtt megdicsérte. — „Lavallette! — 
mondó Bonaparte — ha én ezen táborozás1 történe
tét leirom, Onriil meg nem felejtkezem.“ — Es Bo
naparte megtartó szavát. A 1 st. jean dacrei ostrom 
után Lavallette visszakiséré Bonapartét Francziaor- 
szágba s tetemes részt vön a’ 18d. brumairei ese
tekben, mellvek a’ consuli méltóságot alapítók ’s Na
póleont utóbb császári székre ültetek. Lavallette az 
ő hűsége és talentomai1 jutalmául egy főposta-igaz- 
gatónak hivatalát nyeré-el ; grófi rangra emeltetett, 
statustanácsnokká lön ’s a1 becsület-legio1 nagy ke
resztje csillog vala mellén. Tizenkét évig viselte ő 
fontos hivatalát a1 császár1 teljes megelégülésére; 's 
midőn végre Napoleon1 napja a1 politikai láthatáron 
leáldozott, Lavallette szintolly példásan tünteté-ki 
magát hő ragaszkodás és józan tanácsi, mint koráb
ban talentomai és hősi buzgalma által.

Az 1814dik évi történetek elmozdíták Lavallet- 
tét hivatalából, de jövő évben a1 császárnak Elbából 
visszatértekor ismét visszahelyeztetett. Lavallettenek 
a1 király1 ügyétől elpártoltát sokan legsanyarúbban 
gyalázták. míg mások ugyanezen alkalommal kitün
tetett viseletmódját nem győzék magasztalni. — A1 
Waterlooi gyászos ütközetben , melly a1 császári dy- 
nastiának véget vetett, Lavallette1 szerencse-csillaga 
is letűnt. O kevéssel elfogatása előtt könnyen el
hagyhatta volna Párist, neki erre többes alkalom
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ajánlkozott; ’s mivel ezt tenni semmikép sem akaró, 
baráti ’s jóakarói e’ vonását közönségesen úgy hozók-, 
fe i, mint csalhatlan tanújelét tiszta lélekisméreté- 
nek. Jul. lükén , midőn épen barátival asztalnál ült, 
beléptek a’ poroszlók ’s böjtönbe hurczolák. A’ be
vezetés pőrében igen hosszas volt ’s rósz kimene
telt sejtetett; ő méltán attól tarthata , hogy Ney’ ’s 
Labedoyére’ sorsában osztozand. Nov. 29kén megje
lent birái előtt; védelme nemes volt és szívreható. A’ 
por két napig folyt, ’s vége az Ion, hogy halálra 
ítéltetett. O az előtte felolvasott Ítéletet szilárd lé
lekkel hallgatá, vigasztald siránkozó barátit, ’s ko
rábbi irnokinak, kik ellene vallottak, emberi fön- 
séggel monda utolsó isten hozzád-ot.

Lavallette, noha egykor katona volt, még sem 
vette egykedvüleg, milly halállal muland-ki; ő visz- 
szaborzadt a’ halál’ azon nemétől, melly reá vára
kozott. Párisban élt bizonyos barátja, egy éltes hadi 
bajtárs, ki akkoron az udvarnál némi befolyással 
bírt. E’hez írt ő levelet ’s kéré : vigye ha lehet közben
járása által véghez, hogy egy katona ne legyen kény
telen a’ gazemberek’ halálát szenvedni. Hideg meg
tagadás lön az egyetlen válasz. Hogy szívét e’ ke
gyetlen igazság ellen aczélozza ’s egy gyalázatos bün
tetés’ gondolatjával megbarátkozzék, naponként kér
dező börtönmesterét eziránt, ’s a’ nyilványos kivé
geztetés’ előkészületinéi minden legcsekélyebb kö
rülményt is megtudni kivánt. A’ sötét, zavaros gon
dolatok , mellyek lelkét elfoglalák, napjait iszonnyal 
tölték , ’s ha elalutt, borzasztó álmák ’s jelenések 
háboríták. Egy álma különösen nevezetes , és mi azt 
Lavallette’ saját szavaival kívánjuk leírni: „Engem 
egykoron — ímígy beszéli azt el — mély ’s nehéz 
álom szálla-meg ; az óra éjfélt hirdete , ’s a’ haran
gok’ lassú monoton hangja engem fölébresztett. Én 
hallám a’ vasajtót megnyílni’s az őrváltásra jött ka
tonák’ nehéz lépteit. Újra elszenderültem, ’s un egy 
álom bontá ki előttem rémtarka képeit. A’ St. Honoré 
utczában valék, minden csöndes volt és sötét, csak 
néhanéha hallatszék egy mély, érthetetlen hang. 
Egyszerre egy csapat csontváz-alakú férfi és ló jőve 
felém. A’ lovagok kezökben szövétneket tartónak, 
melly őket veres tüzlánggal folyá-be , ’s előtünteté 
a’ mély üregekben forgó szemeket, a’ fültől fülig 
érő széles szájakat, ’s az undok kaponyákon ülő 
hús-sisakokat. A’ lovak magok után hurczolák bőrü
ket az utczán, melly a’ házfalakig vérrel vafa bo
ntva — ’s a’ házak’ ablakin sárga asszony-alakok, 
Vadon repülő hajfürtökkel jeientek-meg. — M ély, 
nehéz sóhajtások hangzónak a’ le\egőben. En valék 
egyetlen élő lény az utczán ; írtózattól merevülten 
állék-meg, futni akarók ’s nem tudtam. Sebes vág

tatva iramlának-el mellettem a’ csontváz-alakok; mi
dőn ezek már elhaladtak, ismét mások jövőnek — 
’s e’ borzasztó jelenés 5 óráig tartott. Végre ele
nyésztek ’s most számtalan pattantyús-szekér jő v e , 
csonkított, reszkető holtakkal. Irtóztató dögbűz mér
gező a’ levegőt. Hirtelen nagy erőszakkal becsapó
dott a1 vasajtó ’s én fölébredtem. Tüstént üttetém 
órámat, ’s íme csak 12 volt. Az iszonyú phantasma
goria tehát csak 2 vagy 3 perczenetíg tartott; ennyi 
idő kell a’ katonáknak az őrváltásra. Az éj dermesztő 
hideg volt; az őr tehát nem késett, és másnap reg
gel véleményemet a’ börtönmester is igaziá. Még 
sincs emberi életemben olly jelenés, melly emlék-erőm
ben maradandóbb, mélyebb ’s tisztább benyomást 
hagyott volna hátra.“

(Folytatása következik.)

A ’ T E N G E R I  K A L Ó Z O K ’ F O G L Y A .
( F o l y t a t á s . )

Én akkor egy fiatal, szeles , vakbátor legény 
voltam, még is mihelyt e’ szók kilebbentek szája
mon , szivem megféieműlt, ’s szorongva lesém, milly 
behatást szülend a’ kapitányon ama’ zordon beszéd
mód, mellyel őt félbeszakasztám. Ugyan azért vajmi 
kellemes volt meglepetésem, midőn láttam, hogy 
nem haragszik, ’s nekem örömmel nyújt segedelmet. 
Mihelyt sebem be volt kötve, olly nagy könnyeb
bülést érzék , hogy asztalra ülhettem , és most leg
szelídebb barátság’ hangján mentegetődzém Obadiah 
előtt. „Én talán rosszúl cselekvőm — szólék hozzá 
— hogy történeted’ elbeszélésében megzavartalak; 
ámde legkevésbé sem volt szándékom, téged meg
bántani , ’s úgy hiszem, te sem akarsz engem.“ — 
E’ szavaknál azon ümögre szegültek szemeim, mel- 
lyet nekem Obadiah kölcsön adott ’s nem akarva 
felkiálték: „Hol ördögben vetted e’ fölséges indiai 
vásznat? Soha sem hittem volna, hogy nálad illyes 
mi találkozzék.“ — A’ kalózvezér’ arcza e’ szavakra 
barnavörös színt kezde váltani; én tehát a’ beszédet 
más tárgyra térítőin, de mint a’ világon sokszor meg
történik , egy bajból kigázolni akarván, még na
gyobbá bonyolódtam. — „Ej ej ! — mondám csu- 
dálkozva, midőn egy nyaláb újságot véletlenül meg- 
pillanték — te, mint látom, nagy ujságbuvár vagy! 
Egész hírlap-rakás ! gyűjtemény csupa Journalból! 
Ugyan forgassuk-ált egy kevéssé.“

Obadiah itt bizonyos mozgást tőn, mintha a’ la
pokat el akarná előlem venni, de ismét előbbi hely
zetébe vonult vissza ’s ezt dűnnyögé csak : „Mi ér
dekkel bírhatnak ezek m o s t  már reám nézve!“ — 
„Lássa csak az ember, — szőlek folytatva — egy 
hosszú jegyzék csupa megérkezett ’s elindult hajók
ról: a’ S t. J e an  czukorral rakodtan elindult Liver-
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poolból; a’ R e g e n t  lOke'n St. Yagoból Liverpoolba 
vitorlázott ’s a’ t. Minden hajó’ neve mellett óntol- 
lal irt jegyzések valának a’ teher’ értékéről, ’s ezen 
felül az is megérintve : ha szorosakon jő-e az keresz
tül ; mert így egyetlen megrohanássai el lehetett 
azokat fogni. „Kapitány — kiálték-fel — most tu
dom , miért látogatod olly gyakran Jamaikát; iste
nemre mondom, te nem vagy közönséges vízi tolvaj, 
te kitanult mester vagy a’ csemp-üzésben !“ — „Sze
rencse reám ’s reád nézve Sir Cringle, hogy a’ je
len pillanatban nehéz teher nyomja mellemet’s éret
len vad tréfáidon nem enged fölhevülnöm; különben — 
lelkemre mondom, már rég Brandwine mellett fe
ltűnnél, mint halálmartalék.“ — Obadiah rövid hall
gatás után mindkét könyökével asztalra dőlt ’s to
vább imígy szolt: „Hiszesz-é jóslatoknak Sir Cring
le ? — hiszed é ,  hogy jövendő eseteknek, mint a"5 
napellenest felénk jövő tárgyaknak árnyéka van, 
melly azokat megelőzi?44

Miért e’ pillanatban egy Wiggy Campell , egy 
Gall vagy Messmer nem valának jelen , hogy látták 
volna azon férfi’ arczát, ki e’ kérdést hozzám intéz
te ! — „Úgy van — válaszolék — én hiszem , hogy 
vannak előjelek; ez a’ tengeri hajósoknál hit-ágazat. 
tSőt szinte lehetséges, hogy az ember sejditse ’s előre 
megérezze azon veszélyt, melly őt vagy barátit fe
nyegeti.“ — „No ’s tehát — mondá Obadiah sötét 

v arcezal — te láttad hadnagyom"’ karját, mit tartasz 
ezen előjelről?“ — „Én e’ mozdulatban nem látha
tok semmi rendkívülit; a’ kar, kötelek által erősza
kosan volt a’ mellhez feszítve, a’ kötél elszakadt ’s 
a’ kar ismét előbbi helyzetébe rándult vissza.“ — 
„Meglehet, de — csudálatosán egyezik-meg azzal, 
mit már korábban láték.“ — O e ’ szokat olly gyön
gén , olly síiliangon mondá, hogy alig lehete azokat 
értenem. — „Ugyan ne beszéljünk iliy szomorú dol
gokról44 — felelék röviden. — „Csak egyet kérdezek 
még tőled, Sir Cringle, de nyíltan szólj ’s igazán a’ milly 
igazán óhajtód, hogy isten téged minden veszélytől 
tnegójon. Elhagyta-é Brandwine — haesak egy pil
lantásra is — a"* teremet, miután engem a’ törött 
fa-szál arczon sújtott?44 E’ szavak közben vas-öklével 
egyik kezem’ megkapta, görcsös vonaglások közt 
szorongatá azt, másik kezével pedig némán ’s ünne
pélyesen mutatott ég felé , melly a’ félig nyílt ajtón 
tűnt vala szemünkbe. A’hold’ halavány fénye arezára 
sütött, ’s az ő sötét vad tekintetét még borzasztóbbá 
tévé. A’ beforrt seb heves mozdulati által újra fel
szakadt; a’ vér aláfolyt szakálán ’s kezemre csöp
pent , mellyet még folyvást görcsös erővel tarta. Én 
ross/úl érzérn magarn’ e’ helyzetben, siettem tehát, 
mennyire lelki erőm engedé, neki elszántan vála

szolni : „Brandwine csak akkor távozott oldalara mel
lől, midőn hallotta, hogy meg vagy sebesítve; akará 
t, i. helyetted a’ vezér-tisztséget áltvenni.44 — Oba
diah e’ szavakat hallván, mint mennykőtől sújtott, 
hanyatlék székébe vissza; lélekzete elakadt ’s midőn 
kezem’ eleresztő, ájultnak hivém őt. — «így tehát 
nem ő volt az , ki mellettem állott — szóla rövid 
szünet után — és mégis — de nem, nem, ez lehetet
len !“ — Most hallgatott; egész lényéből kitűnt az 
erőszak, mellyel igyekezett lelki háborodását nyug
tatni. Nem sokára keblében a’ zordon vész leszelí
dült ’s ő ismét az előbbi hidegvérű férfi vala.

„De kérlek jő Obadiah, szólj mi bajod?44 — 
„Hagyjuk ezt most — vágott szavamba hirtelen. — 
„Potomaci — monda egy negerhöz fordultán — 
akassz ide egy függő-ágyat ezen ur’ számára; de 
vigyázz, hogy a’ kötelek erősek legyenek , egy szőr
párnát is tégy bele ’s végy lepedőket a’ bőrládá
ból.“ — Agyam nem sokára készén volt. — Es 
most Obadiah két serleget megdőlte fölséges borral, 
az egyiket nekem nyujtá, a’ másikat pedig felhajtá 
egészségemre; — ’s miután megigéré, hogy hajnal’ 
hasadtakor engem felkölt, jó éjszakát monda.

^ F o ly t a tá s a  k ö v e tk e z ik . )

A Z  A M E R I K A I  T A N Á C S H Á Z .

Washington legalkalmasb helynek tartaték, hol 
az amerikai tanács gyűlésit tartsa. A’ képviselők’ 
terme igen különbözik az angol alsóháztól, nemcsak 
epítésmódja ’s belső csinossága, hanem a’ benn szo
kásos ügyvitel ’s vitályozási rendre nézve is. Az 
angol alsóházban a’ parliament tagok egy régi sza
bású hosszú teremben szorítvák össze, meliyben minő- 
azáltal minden szónok’ szavát tisztán ’s értelmesen 
hallhatni, ha t. i. azt a’ közönséges társaikodási han
gon kévéssé feljebb akarja emelni. Vannak benne 
hosszú padsorok, mellyek egymás fölibe emelked
nek; az idegenek egy kis, szűk karzaton szorong
nak. — Ellenben a’ képviselők’ háza Washingtonban 
egy pompás , félkör-alakú csarnok , 86 lábnyi széles 
és 40 lábnyi magas. A’ körzet’ hosszában 14 már
vány-oszlop áll, mellyek egészen a’ boltozatos kúpig 
felnyúlnak, hol azokat vörös damasztból gyönyörű 
szalagzat egyesíti. A’ publicum’ számára épült karzat 
mintegy húsz lábnyira emelkedik a’ terem’ padlatán 
felül ’s terjedelme’ hosszában fut az oszlopok mögött 
el. Alul a’ középponton ül a’ speaker (szóvivő), ki
nek székétől sugárok gyanánt hét járás fut-ki a’ kör
zethez, a’ képviselők pedig egybepontosult félkörök
ben ülnek a’ speakerrel szent közt, — úgy hogy az 
egészet némileg egy csipkeszövetnek feléhez hason
líthatni, Mindegyik tagnak van csinosan kipárnázolt 
karszéke 's maga előtt irószekrény, ellátva tollal,
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papirossal ’s téntával, alul pedig egy told láda, melly- 
nek kulcsát kiki magánál hordozza. — E’ sze'p terem 
vagy inkább amphitheatrom nem igen alkalmas a’ 
szólásra. Ha e’ hely csak ugyan theatrom volna ’s 
a’ nézők a’ tagok’ helyén ülnének, a’ színészek pe
dig a’ corridort vagy a’ speaker’ háta mögötti üres 
tért bírnák, úgy nem lehetne kifogást tenni, mert 
a’ speaker1 szava mindig igen értelmesen hallatszik. 
0 e  ha a’ háznak egyik tagja kiván szólni, úgy hogy 
a’ jelenlevők szavát érthessék, mindig erőködésbe 
kerül. Én beszéltem egy amerikaival ezen hijányról 
’s ő megvallá , hogy itt egyszer a’ haszon a’ szép
ségnek áldoztatott-fel, „’s ez , mint Ón sem fogja 
tagadhatni, Amerikában épen nem gyakori botlás.44

Az amerikai tanácsházban mindenkor legnagyobb 
rend ’s illedelem uralkodik; — gúnyos köhentés, 
kaczaj, rivalgó „halljuk!44 nem diszteleníti a’ ház’ 
méltóságát. A’ tanács’ mindegyik tagja addig beszél
het, meddig akar, a’ nélkül, hogy félbe szakasztas- 
sék ; azt mindazáltal nem mondhatom , hogy mindig 
kellő figyelemmel hallgatnának mindenre, a’ mi elő- 
adatik ; sőt néha igen is élénk a’ más dolgokkal 
foglalkozás : majd leveleket írnak, majd azokat tova 
küldözik , majd zörgést indítnak a’ tömérdek újság- 
lapokkal, mellyek a’ házat úgy szólván elárasztják, 
az irószekrények’ fiókjait hol felnyitják , hol bezár
ják, vagy pedig az ülés-sorok közti nyíláson föl ’s alá 
lépdelnek. Néhány eleven gyerkőcze mindig ide ’s 
tova fut, most egy nyaláb papirost visznek karjai
kon, most holmi levélkéket a’ speakerhöz, vagy egyik 
tanácstagtól a’ másikhoz. Ha egy tag fölkel, ki hosz- 
szu beszédet kiván tartani, tüstént elszalad egyik e’ 
kis merkurok közül, hoz egy pohár vizet ’s azt a’ 
szószékre leteszi. —

Egy tág folyosó körzi az oszlopok’ talpát, mel
lyek közt kényelmes pamiagok állnak , ’s ezeken a’ 
ház’ tagjai vagy olly idegenek, kiknek a’ speaker a’ 
bejövetelt megengedő, kényük szerint nyújtózhatnak. 
Asszonyoknak magába a’ terembe jőni nem szabad, 
hanem meg kell elégedniök a’ karzattal. Követek ’s 
nagyobb tekintetű külföldiek a’ speaker’ széke mö
gött nyernek igen jó ülést; ugyan itt van azoknak 
is hely rendelve, kik a’ hírlapok’ számára tudósítást 
adnak a’ folyt tanácskozásokról. —

A’ tanácsterem az ő alakjára nézve hasonló a’ 
képviselői csarnokhoz, csak hogy jóval kisebb; a’ 
félkör’ átmérője t. i. csak 75 lábnyi, —

Maga a’ Capitolium egy nagy ’s igen szép épü
let,  jóllehet némellyek azt állítják, hogy hatását 
meggyöngíti felül a’ három lapos kúp. mellyek ezen 
épület’ szilijéhez nem igen illenek. A’ középső klip 
alatt van egy szellős csarnok — neve Rotunda — 
meílynek vájadékit (Nischen) Trumbull’ colossalis 
képei díszítik. Mingyárt mellette , egy hágcsó-sorral 
összekötve, találkozik a’ congressus’ könyvtára, egy 
kellemes, és igen csinosan elrendezett terem. A’ kő, 
mellyből a’ capitolium épült, igen alkalmas illy épü
lethez; ’s gyöngéd, nem kellemetlen sárgás színe 
csinos tekintetet ad.

T A L M A ÉS N A P O L E O N .
Napoleon Talmát, mint tudva van, bizodalmával 

megtisztelte. Audibert az ő „Histoire et Roman44 czímü

munkájában, melly nem rég jött-ki Párisban, több 
érdekes jelenést közöl a’ nagy császár és nagy szín
művész között. O Talmát magát hagyja beszélni: 
„Napoleon épen a’ tüilleriákban igen nevezetes mun
kákat hajtatott végbe, szándéka lévén , ott ballette
ket ’s nagy operákat adatni. A’ színi áltváltozások, 
lesüllyesztések ’s egyéb játékszini műszerek (machi- 
nák) a’ szoros és keskeny térközön sok nehézséget 
okoztak; de minden hegy simára lapult a’ hatalmas 
akarat előtt, és Armida’ varázspálczája nem bírha
tott volna olly csudatékony erővel, mint a’ császárnak 
egy parancszava. „Én Önnek ezt mind megmutatom44
— imígy szóla hozzám ; ’s karomat fogván, szemé
lyesen vezetett engem a’ szintermek’ közein (Corri
dor) keresztül. Mi apró lépcsőkön menőnk a’ szín
pad’ aljába le. Csak ketten valánk; egy lámpa, melly 
minden pillanatban kialunni készült, vetett csak né- 
hanéha ránk halavány csillámot. A’ császár itt meg- 
fogá kezemet ’s hirtelen imígy szólt: „Elhiszi Ön, 
hogy az angolok gazdagon fognák megjutalmazni, ha 
ágenseik közül egynek megengedné , hogy az Ön
nek helyébe lopódzhassék? Ez véres tragoediára igen 
szép alkalom volna.44 — „Sire az istenért! — kiálték- 
fel — Ön engem rettegni készt; ha itt valaki elrejt
ve . . . . “ — „Nyugogyék-meg, jó Talma — viszonzá 
Napoleon — a’ világ’ története feljebb becsüli ma
gát, hogysem engem operahős gyanánt szinpad alatt 
hagyjon elveszni.44 — Más ízben egy köves gyűrűt 
(camée) mutatott nekem, mellyet csak imént kapott 
Öiaszországból, ’s melly Nagy Sándor’ fejét ritka 
művészi tökélyben állítá-elő. Miután a’ követ csu
dáivá tekintém, mondám a’ császárnak , hogy ezen 
fej ’s az övé közt némi hasonlatosság van. — „Örü
lök Talma , hogy Ön e’ képben arczom’ vonásait ta- 
lálja-fel — válaszolt a’ császár — e’ gyűrűvel mint 
csupa kővel nem mertem volna Önt megkínálni, az 
ajándék lett volna ; de most fogadja-el tőlem Ön mint 
képem’ mását — ’s így az majd emlék leend.“ — 
Erfurtban — úgymond tovább Talma — a’ császárt 
igen sokszor láttam. Ó élénken foglalkozott az eló- 
adatandó színdarabokkal, ’s legelőszer is „Caesar’ ha
lálát44 kiváná adatni. „Hogyan Sire — szólék közbe
— ezen alkalmi darabot kívánja illy sok fejdelemnek 
mulatságául választani?44 — „A’ republikánus szel
lem — felele Napoleon — megszűnt ellenségem len
ni, mivel sorsomban ’s uralkodási rendszeremben va
lami republikanusi fekszik. A’ respublica mi egyéb, 
mint intelligentia, melly a’ társas rend’ minden fő
fokait elfoglalja? No’s lássuk: nem segítőm azokat 
feljebb lépni, kik feljebb lépésre születtek? — És 
még ezen pillanatban is, Talma, mellyben Önnel 
csevegek, míg herczegek epedve várják azon órát, 
mellyben velem szólhatnak, mi egyéb ez, mint egyen
lőség? Ne aggódjék Ön; a’ republikánusok engem 
nem igen szeretnek, ez meg lehet; de becsülnek en
gem; ők tudják, hogy fejem legalább ér annyit, 
mint egy senatus.44

R E J T E T T S Z Ó
A’ kárpát’ ’s havasok’ neveit foglalja magában,
F e j  n é lk ü l  so k  i m á d : l á b  n é lk ü l  m u n k a ’ j u t a l m a .* **

A z  5 8 d ik  s z á m ú  r e j t e t t s z ó :  l ’ n g v á r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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megjelent „ P a r t h e n o n “  czímii zsebkönyvéből.

S Ó H A J T Á S .
Múlt és jövő tűnnek föl képzetemben ,

Vész kel velők keblemnek tengerén,
Aggódva nézek a’ jövőre én,

5S könnyet remegtet a’ mult-kor szememben.

’S mért e’ csaták a’ csöndes érzelemben ?
„Ki búban andalg a’ múlt’ édene'n,
’S nem láthat ált jövőknek fellegén,

Miként lehetne nyúgott az jelenben?“

Leányka! igy , nem látva tégedet,
Távol vidék’ virányit áztatom

Könyharmatommal, és emlékedet;

’S bár szólni nem hagy néma bánatom,
Ha múlt ’s jövő lelkemben küzdenek : 
S ó h a j t o k ,  és lelkedhez lebbenek.

Ormát László.

L E H E L .
Nem jön-e több szózat kürtödből hős Lehel? alszik 

Harsány hangja veled, ünnepi csend födözé?
Hagyd-el néma lakod’, hideg ágyad’ ölébe’ ne tespedj,

’S rettenetes hangod’ zúgd bele mint zivatar.
Hallja meg azt Kárpát’ mohosúlt sziklája, ’s az alföld, 

’S költse-fel ébredező hős ivadékaidat.
Dudok fú l .

SALIME SZULTANÁNAK, HALIL BASÁVAL, A’ JELEN 
ÉVBEN TARTOTT MENYEKZŐJE.

(Egy szemlanu utáfl. )
Egy herczegasszony’ férjhez menetele igen ritka 

jelenés az ottomanok’ korkönyveiben; de még sok
kal ritkábban fordult elő , hogy török császárok’ le
ányinak szabad lett volna a’ kalifek’ vérét, magza
taik’ erében széjjel ágoztatni ’s imígy lehetségessé 
tenni, hogy a’ moslemek’ trónja férfi-ágról asszo- 
nyira szálljon-által. Illdik Ahmed szultán volt az 
utolsó, ki a’ 18dik század’ elején egyik leányát tö
rök nagynak adá feleségül. Az előkészületek , mel- 
lyeket illy ünnepre tenni szokás , a’ császárnak, a’ 
birodalom’ nagyainak ’s valamennyi néposztálynak 
figyelmét elfoglaló. A’ szultán’ szándéka, Saiihe 
hgasszonyt férjhez adni , mintegy 4 hónap előtt csá
szári ferman által ünnepélyesen adatott a’ népnek 
hírül. Mivel a’ császári hgasszonyoknak tilalmas, 
egybekelésük előtt férjeikkel legkisebb érintetbe jőni, 
tehát az eljegyzés procuratio által ment végbe, melly- 
nél a’ Kislár aga (fekete heréitek’ feje) a’ meny
asszonynak , Seraskíer Chosrew basa pedig a’ vőle

génynek képét viselé. Minden tartomány’ basáihoz , 
úgy szinte a’ moldovai ’s oláhországi hospodárokhoz 
levelek kiildetének, mellyekben Ivonstantinápclyba 
a’ bekövetkező fényes menyekzői ünnepre meghivat
tak. Legtöbben közülök hódultak a’ meghívásnak , ’s 
a’ gazdag ajándékokat, mellyeket a’ szokás illyen- 
kor tőlök szorosan megkíván, személyesen tevék-le 
a’ fönséges menyasszony’ lábaihoz. Mások pedig, 
kik vagy politikai okokból, vagy mivel igen távol 
laktak a’ fővárostól, személyesen meg nem jelenhet
tek , képviselőiket küldék, mint p. o. Mehmed Ali és 
Ibrahim basa, ’s annál gazdagabb ajándékok által 
versengőnek bírni a’ szultán’ kedvezésit. *) Mielőtt a’ 
nyilványos ünnepek elkezdődtek , a’ Seraskier basa , 
kire egyszersmind a’ rendre feltigyelés bízatott, nyil
ványos felszólítást bocsátott a’ néphez az iránt, hogy 
a’ nyilványos játékok ’s egyéb népmulatságokra a’ 
dolmabagdschei téren gyüljön-össze, ’s engedje ma
gát által szabadon ’s visszatartózkodás nélkül az 
örömnek ; továbbá illedelmes és erkölcsös magavise
let által segítse kivinni, hogy a’ rend és köz béke 
meg ne zavartassák. Hogy ezen népünnepek annal 
nagyobb fényt nyerjenek, az ország’ valamennyi na- 
gya , a’ portának ministerei, ’s több idegen basa a’ 
dolmabagdschei körülfekvő dombokon sátoraikat fel- 
ütteték, mellyek alatt ők tizenkét napig folyvást 
tartózkodtak. Dolmabagdsche ennélfogvást egy fő
szállássá lön , hol a’ porta’ ministerei a’ külkövetek’ 
dragománjait (tolmácsit) elfogadók ’s a’ bel-igazga- 
tás’ minden ügye elintéztetett. A’ nyilványos mulat
ságokra számos hinta, lódító és sulyegyenlítő ma- 
china készült. — Továbbá kötéltánczosak ’s mii- 
vészlovagok adónak nyilványos téren mutatványokat, 
’s az utóbbiak közül különösen egy született porosz 
’s ennek leánya tüntetek magokat ki. Bízvást fölte
hetni, hogy naponként a’ konstantinápolyi népnek 
egy negyedrésze Dolmabagdschébe gyülöngött, ré
szint gyalog, részint ökröktől húzott szekereken, ré
szint pedig sajkákon. A’ török nép’ Charaktere és szó* 
kása itt eredeti sajátságában mutatkozott. Öregek . 
ifjak, asszonyok, sőt még gyermekek is egyetlen ’s

*) Azon fényes ajándékok, mellyeket Mehemet Ali, ae- 
gyiptusi viczekirály, Saliha herczegasszony’ menyek- 
zőjére küldött, különös fregáton vitettek Konstantiná- 
polyba ’s közöttük kitűnő jelességii darab egy kis, ar- 
gyipttisi szilvafa (Dattelbaum) tiszta aranyból, mellynek 
levelei válogatott drágakövekkel kirakvák. A’ gy ümöl
csöket rajta legszebb smaragdok képezik. E’ remekmű
vet Cairóban egy liatal aegyiptusi készítő, ki Parisian 
tanulá mesterségét.
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legfőbb kedvüket a' nyugalomban lelik, elláthatlan 
tömegekbe csoportozva ültek ők keresztbe vetett lá
bakkal, ’s imígy nézék különös tetszéssel az előa
dott játékokat. A’ töröknek egyetlen élvezete a’ ká- 
véivás és dohányzás ; ő nagy búzámban szürcsöli a’ 
mocca-bab’ nedvét, ’s kényelmesen nézi, mint játszik 
a’ lenge szellő pipájának bodor füstjével. O maga 
magának elég , ő külsőleg se más, mint a’ mi bel
sőleg; ő senkit sem háborgat, de akarja, hogy őt 
se háborgassák. A’ férfiak mindig elkülönzvék az 
asszonyoktól; az ezen utolsókhoz közeledést mindig 
egy csapat fegyveres őr tiltá-el, a’ vakmerők felé 
e’ szavakat kiáltván: ,,ez itt szent.“ Az asszonyok, 
kik nappal a’ férfiak’ számát kétszeresen meghala
dók , mihelyt alkonyodott, eltávoztak ; ’s azután a’ 
nap’ ünnepélyes örömeit pompás tűzi-jáíék rekeszté- 
be. Ezen ünnepekhez , mellyeknél a’ vőlegény — 
Halil basa — vivé a’ becsület’ tisztét, felváltva a’ 
porta’ ministerei, az ulemák (hit- és jog-tudósak), a’ 
diplomatái kar ’s a’ t. hivatának meg. Ezen utóbbi egy 
nagy sátor alatt, mintegy száz személyre teritett 
asztalnál, mellynél a’ követek’ hitvesei ’s néhány 
más dáma is megjelent, gazdagon ’s európai Ízlés 
szerint vendégeltetett-meg.

Miután ezen ünneplés tíz napig félben-szakadás 
nélkül tartott, tizenegyedik napon a’ menyasszonyi 
kincs a’ szultán’ szerailjából e g y  c s u p á n  e’ v é g 
re k i j e g y z e t t  ut ón  a’ menyasszony’ palotájába, 
mellyben ez jövendőben férjével együtt lakni fog, 
hozatott-által. Ezen kincs igen gazdag, ’s napkeleti 
ízlés szerinl készített arany ’s ezüst edényekből, igaz 
gyöngyökből, czafrangos szőnyegekből, shawlokból, 
pipere-tárgyakból ’s t. efif. állott, mellyek részint 
gazdagon szerszámzott öszvéreken, ’s aranyozott, kö- 
rösleg üvegtáblákkal behúzott kocsikban, mellyek a’ 
népnek a’ benfoglalt tárgyakat szabadon engedék te
kinteni , részint fekete heréitek által vitetének a’ 
meghatározott helyre. A’ tizenkettedik nap végre a’ 
menyasszonyt férje’ karjai közé vala vezetendő. Jól
lehet az őt kisérő menet csak a’ dé l i  ó r á b a n  in
dult-meg (mert a’ jóslat ezt jelölé legszerencsésb 
időpontul), még is már hajnalkor a’ csaknem egy 
fiémet mérföldnyi hosszú ut végig láthatlan embertö
meggel, mellyet legalább is 150,000 lélekre becsül
tek , volt elborítva. A’ menetet néhány osztály tö
rök lovasság nyitá-meg, melly ruházatára nézve nem 
gokban különbözött az európai huszároktól, idomos 
magatartása és jó lova által pedig a’ nézők’ szemé
nek nagy gyönyörül szolgált. Ezeket követék a’ vi
déki basák az 6 kiséretökkel, kik közül a’ janicsá
rok’ eltörlesztése által annyira elhirült Hussein ba
sa’ ’s a’ nagy ur’ egykori kegyenc/.e Mustapha basa

tűntek különösen szembe ; nagyobb részint tiszta aráb- 
vérü méneken ültek; azután a’ porta’ ministerei ’s 
a’ vezérek jövének, A h m e d  és Na mik basa, a’ 
Seraskier ’s a’ t . ; továbbá a* nagyvezér és a’ mufti; 
ezen utóbbit kivevén , mindnyájan egyszerű kék eu
rópai formaruhában, arannyal hímzett v ö r ö s  g a l 
l é r r a l  és arany v á l l r o j  t o k k a l .  Ezen ország- 
nagyok valamennyien ’s az egész török katonaság a’ 
marokkói Fez várostól elnevezett vörös sipkát hor
dák fejükön. — Ezek után jött a’ Kislar aga mint 
egy 30 vagy 40 herélttel, továbbá a’ kamarások és 
apródok lóháton. Végre jött a’ hgasszonynak rostély 
ablakokkal elzárt, egészen megaranyozott pompás 
kocsija, mellyet ß fölséges ló húzott; ezen kocsit a’ 
szultán néhány év előtt nyerte ajándékul az orosz 
császártól; ezt követte mintegy 40 vagy 50 gazdag 
equipage, mellyen a’ hgasszony’ udvari dámái ’s ko- 
morna-asszonyai — mindnyájan beleplezve — vitet
tek; ’s a’ menetet bérekeszté néhány lovas-osztály. 
Mihelyt a’ palota elibe megérkeztek, azonnal a’ vő
legény , -— egy 40 esztendős deli férfi , ki alacsony 
származása’ daczára is (ő t. i. korábban Seraskier 
basa’ rabszolgája volt) igen kellemes külsővel ’s fi
nom magaviselettel bir — a’ menyasszony’ kocsijá
hoz sietett, hogy őt s a j á t  k a r j a i n  vigye lakter
mébe. Ide megjővén, a’ menyasszonyt, mint a’ szer
tartás’ szabályai megkívánják , egy pamlagra gyön
géden leteszi, ’s tisztelet’ mélységében visszavonul, 
’s kéri alázatos helyzetben parancsnok-asszonyát, 
vessen rá első rabszolgájára egy kegyes pillanatot; 
6 növekedő hévvel esdeklik előtte, hogy huzza félre 
a’ lepelt arczárói; gyümölccsel ’s egyéb csemegével 
kinálja — ’s végre némi ellenállás után kérése be
teljesül, a’ hölgy feltakarja arczát ’s hajlandónak 
nyilatkozik vele egy két étket elkölteni. Végzett la
koma után a’ szép szultana visszavonul menyasszo
nyi termébe ’s a’ vőlegény kis idő múlva követi őt. 
Mahmud szultán ezen alkalommal újabb tanujeleit 
adá a’ felvilágosodásnak. Az ottomanok’ történeté
nek legrégibb koráiul fogva t. i. azon vad szokás di
vatoz, hogy a’ szultán’ rokoninak ’s leányinak gyer
mekei, mihelyt születnek, megfojtatnak. Mahmud 
szultán azonban leányának ’s vejének kinyilatkoz
tatta, hogy T ö r ö k o r s z á g r a  n é z v e  a’ v a d
s á g ’ k o r s z a k á n a k  v é g e  v a n ,  és hogy az 
ezen házasságból származandó gyermekek — még 
a’ figyermekek is — életben hagyassanak.

L A V A L  L E T T E .
(Vége.)

A’ napok hamar enyésztek; a’ cassatioszék 
visszavető a‘ fogolynak pőre’ féljebb-vitelét, ‘s az

/
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utolsó remény — a’ kegyelemkérés, meliyet Laval- 
lette asszony a’ királyhoz benyújtott ’s Ragusa her- 
czeg támogatott — siker nélkül maradt; a1 kivégez
tetésre meghatározott nap mindinkább közelge, ’s 
a’ szerencsétlennek sorsán még a’ börtönmester’ szi
vét is szánakozás hatá. A’ kivégeztetés előtti estvén 
elment Lavallette asszony egy prémes-szegetü széles 
merinoruhában a’ börtönbe; egy kis csomóban vitt 
még egy más asszonyruhát is. Szaporán és szilárd 
hangon beszélt ő férjéhez, kijelenté neki, hogy a’ 
megfutás egyetlen szabaditómód; előmutatá az álru
hát, bizonyossá tévé őt, hogy a’ futáshoz minden 
szükséges előkészület meg van téve , hogy egy gya- 
loghintó várja őt a’ fogház -előtt ’s egy cabriolett (kis 
kocsi) az aranyrníves-utezában ; a’ többiről pedig egy 
meghitt barát, kinek nevét megmondá, fog gondos
kodni. Lavallette kezdetben vonakodott; 6 már kész 
volt a’ halálra. „Szomorujátéhban még elválainék 
szerepet, de bohózatban nem. Ha kívánságodban 
megegyezném , akkor engem ezen álruhában feltar
tóztatnának ’s a’ sokaság’ gunykaczajinak tétetném- 
ki. ‘íS lehetne é még e’ földön nyugalmas órám, tud
ván azt, hogy durva börtönmesterek’ ’s halálos elle
neim’ hatalmában hagytalak?;í — ,,Ha te meghalsz, 
veled halok. Szabadítsd magad' én miattam.“ — La
vallette végre engedett. „Öltözzéi-fei — monda 
tovább a’ nemes nő — csak szaporán ! Semmi isten- 
hozzád most, félre a’ könnyekkel — a’ te pillanatid

v
meg vannak számítva.“ — O az Öközéssel hamar 
készen volt. — „Isten hozzád! — megszólalt újra 
a’ hív feleség — fejedet hajtsd-meg, ha az ajtón ki- 
rnégy , nehogy a’ kalap’ dísztollait összenyomd.“ Ó 
itt egy szekrény mellé vonult ’s meghuzá a’ csen- 
getyíít; az ajtó fplnyilt ’s a’ fogoly az ő nője’ gou- 
vernantejával kiment. — Midőn a’ külső ajtóhoz ért, 
hol a’ gyaloghintó reá várakozott, a’ vivők nem vol
tak jelen; az őrálló katonák összegyülének , hogy 
Lavallette asszonyt láthassák; szótalanul mereszték 
szemeiket ennek férjére; — valóban ez, egy rette
netes pillanat volt! — Végre előjövénekaz emberek 
s Lavallettét a’ gyaloghintón elvivék, Dec. 23ká- 

tói januar 1 Okéig elrejtve tartózkodott Parisban , és 
6 saját füleivel hallhatá, mint kiáltozzák nev-ét az 
utczákon, s igértetik fényes díj azoknak, kik őt 
visszahozzák. Minden kijárás el volt zárva ’s elállva 
őröktől; senkinek sem adaték útlevél. Kurirok siet
tek a’ szökevény’ személyes leírásával Francziaor- 
szág’ minden részeibe. 1816. jan. Okén esti 8 órakor 
hozá Lavallettét egy barátja Hutchinson kapitány’ 
házába, ’s másnap reggel, midőn épen képének ki
vesztésére a’ szégyen-oszlop felállítatott, angol for
maruhában elhagyá Párisi, Sir Robert Wilson’ ge

neral’ társaságában. Ő egy szót sem érte angolul ’s 
azért egész utón zsebkendőjét nagy főfájás’ ürügye 
alatt kelle száján tartania. így nem volt kénytelen 
az angol tisztekhez beszélni, kikkel összetalálkozott, 
’s kik utitársát ismerték. Compiégneben, hol Sir Ro
bert Wilson az ő kisérőtársával egy fogadóba tért, 
bizonyos utazó kalmár egy egész társaságot mulatta
tott Lavallette’ megszökéséről,’s a’ beszéd’ hőse, ki 
most mint fültanű volt jelen, nem győze csudálkozni 
ama’ sok hazugságon, mellyekkel a’ kalmár az el
beszélést tarkítá. — Midőn a’ franczia határszélekre 
értek, egy hajdukapitány az útleveleket elkéré tő
lük ’s azokat élenkebb áttekintés végett magával el
vivé. Lavallette „Cossar, angol general“ költött név 
alatt utazott. — Hosszú elmaradás után végre a’ 
hajdukapitány visszaérkezett, ’s azt álljtá , hogy az 
angol hadi sereg’ névsorában nem talál Cossar nevű 
generált. „Ön tréfál“ válaszolá Sir Robert Wilson, 
’s azonnal a’ postilliounak jelt ada, ki a’ kocsival 
sebes vágtatva elhajtott. Végre a’ szökevény meg
érkezett Monsba, hol a’ nemeslelkü Wilsonnak őt 
elhagynia kellett. Érzéstől elfogódva szorítá Laval
lette a’ general’ kezét szivéhez, mire ez hosszú szü
net után imígy szólt hozzá: „Kedves barátom! en- 
gedjen-meg nekem egyetlen egy kérdést; miért irtó
zott Ön annyira a’ guillotintől, ’s kéré magának ke
gyeimül, hogy lövessék agyon?“ — Lavallette né
mán tekiníe nemes barátjára ’s végre ezt adá vála
szul: „mivel az első esetben a’ halálra Ítélt egy talyi- 
gáu hatra kötött kezekkel vitetik az utczákon végig, 
azután egy palló-deszkára toljak , melly a’ bárd alá 
ülik.“ — „Igen,, igen — viszonza Sir Wilson — 
már értem. Ön nem akará fejét, mint valamelly bor
jú , lemetszetnh“

Lavallette keresztül utazott Németországon , ’s 
nem sokára a’ vendég-szerető bajor földre jutott, melly- 
nek fönséges fejd elme őt pártfogása alá vévé. Később 
teljes jnegkegyelmezést nyervén , visszatért Parisba. 
Azon nagy embertömegben., melly őt hosszas sze
rencse-kívánások közt iidvezíé — LavalLette csak egy 
asszonyszózatot keresett, de azt nem találhatá-fel, 
t. i. az ő kedves, bátorlelkü nőjének szózatát. E’ 
nemes asszony semmit sem tudóit férje’ jelenlétéről, 
D megindulás jele nélkül néz vala férjere; o látá 
maga előtt állni, és szemében egyetlen örömköny 
sem ragyogott. A’ boldogtalan nő azon tűnődései ál
tal , mi módon szöktethes&e-el férjét a’ börtönből, 
lelkét rendkívül megerőlteté — ’s nem sokára férjé
nek megszökle után — elnjéjébeo megháborodott. A 
balsopsnak e’ végső csapását Lavallette alig \iselhe- 
te-el. — „Fölséged — imígy szólt ő a’ királyhoz — 
visszaadá javaimat, nteliyek életemnél böcsösbek —
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ah ! de egy egész ország sem képes az én szeren
csétlenségem’ iszonyú mértéket kipótolni.“ —

Lavallette ezentúl csöndes magányban — a’nagy 
világtól különszigetelve — tölté maradék napjait.

A’ K A T O N A - E Z R E D ’ L E Á N Y A .
Midőn a’ francziák Dumorier alatt az ausztriai 

seregeken Jemappe mellett diadalmaskodtak, a’ hol
tak"1 és haldoklók’ nagy számában egy leánygyer
mekre akadtak, melly mintegy 3 esztendős lehetett. 
Hogyan ’s ki által került a’ vérmezőre, e’ nagy me
sét senki sem fejtheté-meg. A’ ki s , gyámoltalan 
gyermek mellett egy uszkár (pudlikutya) őrködött, 
ki eleinte egy katonát sem akart védenczéhez közel 
ereszteni. Tudva van, hogy a’ franczia katonák a’ ku
tyáknak e’ faját különösen szeretik ; ők neki addig hí
zelkedtek, míg utóbb kezökből elfogadó az étket, ’s 
egy katonának megengedé, a’ gyermekhez nyúlni, ki is 
a’ szép ártatlant, tarisznyájára ültette. A‘ katona a’ 
40dik gyalog ezredhez tartozott ’s csakhamar az egész 
ezred megegyezett, hogy a’ kisdedet az uszkár-ebbel 
együtt magáénak fogadja. — A’ leányka ,,la fiile du 
regiment“ (az ezred’ leánya), az uszkár pedig Felix 
nevet nyert. A’ szép gyermekesét hol egyik, hol 
másik katona hordozta hátán; mert mindnyájan örül
tek a’ nyájas, vidor teremtésnek. Végre elköltözött 
az ezreddel Hollandba. Többszer volt véres csaták’ 
közepette, nem félt az álgyuk’ dörgésitől, csak ak
kor, midőn Felixet az ő hú szolgáját ’s keblenczét 
a’ Rajna’ partján egy kartács-golyó megsebesítő ’s 
karjai közt elhunyt — csak akkor sírt keservesen , 
és sokáig vigasztalhatlan volt. Az ezred három ter
hes szolgalati év után Monsba vonult őrizetül. Vé- 
dencze most 6 esztendős vala — ’s a’ vitézek az ez
redes’ és többi tiszt’ tanácsára közösen elhatározók, 
hogy a’ leánykát egy alkalmas nevelő-intézetbe adják ; 
ők tehát összegyűjtők a’ 4400 francnyi summát ’s 
áltadák a’ polgármesternek , ki a’ gyermek’ gyám- 
atyjaul neveztetett-ki. Kevés idő múlva az ezred vá
ratlanul parancsot vön,  egy távol-helyre indulni, ’s 
csaknem minden vitéz elment az intézetbe , hol ked
ves fogadott gyermekük élt ’s tőle érzékeny búcsút 
vevőnek — örökre ; mert néhány év múlva az egész 
ezredből már egy vitéz sem vala életben ; — mind
nyájan az olaszországi háborúkban mint bajnokok 
hulltak-el. 180Sban alkalmam volt az ifjú leánykát 
meglátni Dornickban, hol azt a’ polgármester L* 
grófnak házába hozó. O valóban szép vo lt, e’ mel
lett rendkívül kedves és szeretetre méltó. Nagy öröm
mel emlékezett ő az ezrednél töltött napjaira visz- 
sza , ő csaknem mindnyáját, kik vele kitünőbb sze-

Szerkeszti H e l m e c z y .

lídséggel bántak, névszerint ismerte ’s szivéből re- 
bege hálát azon jótéteményekért, mellyekkel e’ vi
tézek őt halmozók. Gyakran kérdező a’ katonatisz
tektől, kik hadmezőrül jövőnek, ha láttak-e egy 
vitézt a’ „40dik ezredből“, melly szivének olly ked
ves ?; — ah ! de mindnyájan eltűntek már a’ föld’ 
színéről. — A’ szép hajadon’ születését éjhomály bo
rító és ő soha sem tudhatá-meg, kik és mik valónak 
szüléi. 1809ben férjhez ment L* báróhoz egy ezre
deshez, ’s ezáltal bejárást nyert a’ császári udvarba. 
Ezen idő-tájon sokszor látóm őt a’ tüilleriákba men
ni , mellyeknek ő díszét és fényét nem kevéssé ne
velte. Az 6 kellemes magaviseleté, szépsége és 
erényei köz csudálást gerjesztőnek ; de ő még e’ ma
gas rangfokon sem szégyenlé magát az „ezred’ le
ánya“ nevezetért. Egy fiatal angol, ki őt L* gróf 
házában ismerni tanuló, a’ politiaminister’ parancsára 
— miért? nem tudom — a’ bitchai fogházba vite-
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tett. O módot talált innét kiszabadulni, de a’ hol
landi határon ismét elfogatott, mint kém (Spion) 
haditörvényszék’ elibe állítatott ’s ez őt örökös gá
lyarabságra itélé. Mivel meghallotta, hogy ezen dá
ma az udvarnál nagy befolyással bír, tehát leírá neki 
rettentő állapotját, egy nappal előbb, mintsem 150 
gonosztevővel Rochefortba megindult. A’ dáma meg
tevő , mennyi erejében álla, ’s kieszközlott Fouché- 
tól egy parancsot, mellynél fogvást a’ gályarab a‘ 
valenciennesi fellegvárba vitetett, hol a’ szövetséges 
fejdelmeknek Francziaországba jöttükig maradt. De 
a’ nemes , széplelkü asszony’ földi életének keskeny 
határ tüzetett-ki. Férje hihetőleg ismerő születése’ 
titkát, de azt vele soha sem tudató. Azon már
ványemléken, melly a’ nő’ sírját diszesíti, e’ szavak 
állanak: „C’y git Madame la Baronne de L.. . Soo 
époux la vit naitre et mourir.“ (Itt nyugszik L.... 
báróné asszony. Férje látta őt születni és meghalni.“)

A’ FRANCZIA NEMZETI ADÓSSÁG.
Napoleon császár alatt 1912 1/2 millió frank volt; 

XVIIIdik Lajos alatt felszállott 3466 millióra; Xdik 
Károly alatt 4372 millióra; L a j o s  Fi i l öp alatt 
folyó évi lső januárban pedig tőn a’ nemzeti adós
ság 6584 mi l l i ó  f r a n k o t .  Milly iszonyú szám! 
Calvisius szerint már 5783 éve,  hogy a’ világ fen- 
á ll, ’s ha azóta (egy évet rendesen 365 nappal, a’ 
napot 24 órával, az órát 60 percczel számítván) a’ 
jelen napig minden perezben 2 frank hullott volna a’ 
nemzet’ kincstárába, még e’ mennyiségből az adós
ság le nem rovathatnék ! —

R E J T E T T S Z Ó .
Édes ez ’s embernek bája,

Míg egén tavasz-derű;
De ha itt terem viszája :

Vinni terhét keseiű. L. Károly E.
Az 59dik szánni rejtettszó: B é r e z .

Nyomtatja Lä n d e r e r .
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MÜNCHENNEK „ AU“ NEVŰ KÜLVÁROSA 1832.
'S-özíi gr. B r u n s v i i .  Tere  z.)

Au — Münchenre nézve túl — azlsár' bal part
ján fekszik, — tulajdon ’s a’ várostol független 
tisztviselősége vagy hatósága van. Papja , város-plé
bánosának (Stadtpfarrer) neveztetik. Lakosinak sza
ma 10.000. — A’ müncheniek ezt, a város' legsze
gényebb , iegroszabb ’s romlottabb részének tartják.
— Tömérdek szegény napszámos, koldus, zseblopo, 
megesett személy : házasságon kívül szülöttek — kik 
hasonlag nevelés nélkül, minden roszra nőnek-fel — 
teszik, mint mondjak, ezen külváros' lakóit. — Au 
népessége húsz év alatt, még annyira nőtt, a' szer- 
tünnen oda tódultak áltál; — midőn Münchent ra- 
gadvánvlag lepte-el az építési-düh, "s a' napszámosak 
ezrenként kerestetvén, azokat jól is fizették. — Az 
uralkodó háznak tettre - kész igyekezete , Mona- 
ehiumot emelni, — továbbá a' hasznos nyereség, 
mellyet eleinte a’ házépítés hozott, — és számtalan 
egyéb kecsegtető körülmény — kedvezének ‘s ger
jesztők az építési kedvet.

De mint minden e’hez hasonlóval — , mi nem a' 
szükség' kivanatára, 's nem tulajdon pén/birtok ál- 

: tál szereztetik, eszközöltetik, hanem mihez mint 
ajándékhoz jutunk (mellynek baihaszonra fordítása 
igen gyakran kárt okozott) — úgy történt ezzel is.
— Felette sok lakház (mint mondják 1500) üresen 
áll. — 's az épületek’ ára, valódi becsük’ felénél 
alább szállott. A’ napszámosak — kik ritkán szoktak 
bő időben takarékosságról gondoskodni — most na
gyobb részint élelem-kereset nélkül tengnek, szű
kölködnek ; ’s mi tán legveszélyesb, a’ jől-élést meg
szokván , ez által az elpusztulás’ veszedelmének leg
inkább kitétetvék. — A* nép nem oszlik olly kön
nyen szét, mint összecsoportozott; *s mi leend még 
akkor, hahogy a’ most munkában levő nagy és szá
mos királyi épitvény elkészülend, mellyek jelenleg 
jótékonyan foglalatoskodtatják a’ napszámból élőket?

Ezen árva, koldus, szegény gyermekek’ cso
portjába — kik a* külváros’ utczáit mindenütt eltöl
ti 1c, ’s a’ szoros politia’ daczára is Münchenben 
koldulni szerte küldetnek — láthatólag fejük csirája 
a’ leendő feslett személyeknek, romlott, zsebrontó 
szolgaleányoknak, koldusoknak, mindennemű vétkes 
és szerencsétlen embernek. ‘S ez polgártársaik előtt, 
’s a' főváros’ szeme láttára esik így — ’s valljon el
mondhatni-e utóbb — .,annak vétkes okozata női
kül^ — « —

En ma Au-ba több százat láték illyeket — kö
zöttük sok elsennyedt nyomorék, de sok — érzést 
megható szépségű, ártatlan, gyönyörű alakú gyer
mekeket is. — Hogyan?! — ’s tehát e’ kellemes 
angyal-kép valaha még szégyenére, gyalázatjára val- 
nek-e nemének? — ezen deli fiúcska — ti atyák, 
anyak! kik ezt tán olvassátok, ’s kikhez tán épen 
most simul szelíden kedves szülöttetek, — o hallja
tok ! — ezen arany fürtös, rózsa-képű Amorka, ki
ben ártatlanság és szeretet olly szent tűzzel mosolvg,
— ez még valaha orgyilkos legyen-e ? — "s miért 
legyen ? mivel őt épen senki — 'agy egy már meg
romlott neveli-föl; mivel az ártatlanság és szeretet’ 
csiráját, — melly szemében most olly szépen ’s va
rázs-erővel fakad, és szól szemhez és szívhez — a‘ 
romlottság" ingerétől senki meg nem ója, melly ct 
mindenfelől környezi, *s ifjú gyöngéd szive virágos Éde- 
nébe hatva , a‘ menny’ virányit abból kiirtani törek
szik. — S hogy oltalmazhatná magát olly szegénv, 
elhagyatott, kisded gyermek, már csak tinmagatok- 
tol is ! —

Xo’s tehát t i ! — kik az öntehetlen ügyefogyott 
szegény árvát meg nem óvátok , ki fog titeket . ki 
fogja gyermekeitek’ erkölcsét, ki vagyontokat , *s 
talán mig élteteket is tőlük megőrzeni ? — Erre 
nézve — azt mondjátok ti — van oltalmunk, — mi 
magunk is érzünk, — vannak zárok, lakatok ad
tainkon: vannak fegyveres és fegyvertelen őreink . 
poütiánk, külön rendeltetésű börtönink, vannak bölcs, 
vigyázó , jól fizetett tisztviselőink, tekintetes bira- 
ink, 's fogoly-felügyelőink; ’s a’ t ;  vannak végre 
hohérink , bitofaink.

Hogyluogy?! — 's mindezek eléggé védendik 
gyermekeiteket, ’s tinmagatokat ? — elfeledtétek-é. 
mire tanított az ellen-eset tán gyermek — ’s tanuló- 
éveitekben ? melly tanúsító, hogy elromlott szolgákra 
és szolgaleányokra a' legsz-orosb őrízkedés mellett 
sem vigyázhattok eléggé; — hogy azok egyetlenegy 
meg nem őrzött órában ( ’s valljon megőrizhettek-é 
minden órát?) a' testi, lelki romlottság1 gerjet gyer
mekitek’ testebe , szivébe oltják; — mellynek miri
gye észre veteti énül terjedvén, igen gyakran csak 
évek múlta után látható ’s érezhető; néha a1 szülöt- 
tök’ egész életét elmérgesítik — ’s abba orvosclhat- 
lan fenét oltanak. —

Pedig ah! ha minden őr- és tiszti-házatoknak.
— ha minden nagy, derék fenyítő- és fogházatok
nak, — minden pompás ország-, megye- vagy kön-
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«ég-hazaknak, hol törvényt igazságot szolgáltatnak, 
minden hires börtönötek, váraitok, ’s bármi féle 
néven nevezzétek még azokat; — ha ezeknek mon
dom egyik szögében a’ k i s d e d e k n e k  v é d i n t é -  
z e t e ü l  csak annyi helyet határoznátok — mennyit 
a’ fő-őr háznépével lakásul bír, egyszersmind annyi 
költség-hozzáadással, mennyi annak tiszti bére. —- 
Ha ti nekünk számos, nagy sétahelyeitekből lugasi- 
tokből — berkeitekből, — vagy közlegelőtökből is
— ezen nagy nevelő — tápláló, mulató ’s védhelyé- 
ből, igen gyakran mondhatni — nagyobb gondos
sággal ápolt, sokkal vigabb , boldogabb báránykái- 
toknak, barmaitoknak, süldőiteknek, csikaitoknak ;
— ha ti nekünk ezen tág szelíd és vadkertből csak 
egy kicsiny darabkát, egy 500—400 — ah elengedek 
belőle! — 300 — avagy bár csak 200 négyszeg öl- 
nyi kis zöld rétecskét ajándékoznátok játszó helyül, 
gyermekitek’ számára! — Hahogy így halai , vagy 
pedig (mi különösen a’ házasságon kiviil szülötteknél 
gyakori) épenes elmellőzés által elárvultak, kik nem 
ritkán — szegényeknél, a’ múlhatlan szükséges na- 
ponnani kinmaradás és egyéb nemű foglalatosság, — 
gazdagoknál, a’ szüléknek gondüzés-vágyai miatt — 
eddigelé nemcsak minden nevelés és felvigyázat 
nélkül szűkölködő, hanem elnevelt és romlottság’ 
veszélyinek kitett gyermekek, — ha ezek a’ védinté- 
zetben , eleven tréfáskodás, játszás, éneklés között, 
vidám, örömteljes é let, társalkodás, barátság és sze
retet’ első gyakorlási között, nem csak bábbal ha
nem idegen szerette-kisdedekkel — mintegy untalan 
mennyországban lebegnek. — Ha ők ott egyszerű, 
barátságos és gondos felvigyázata alatt valamelly nem 
szükségkép tudós — isten mentsen ! — de jámbor, 
érzésű, gyermekszerető, értelmes, mindenek felett 
pedig ksdvélyes ’s tehát illy intézetre tudós alkal
mas tanítónak, vagy inkább nevelő-atyának, anyá
nak , — minden történhető testi lelki rosztól lehető
ségig megóvatnának; — értelmi ’s isméreti tehet
ségük — mesterkéletlen *s minden kényszerítés nélkül 
olly egyszerű utón, minőt a’ természet minden élő ál
lat’ nevelésében követ és mutat, — lassan ’s nem 
hamarkodva — kifejtetnének ; — a’ jónak , erköl- 
esiségnek magva, melly a’ gyermekben csirádzik — 
szentségben tartatnék *) — (mi pedig igen ritkán tör
ténik); — ha gyermeki igaz tisztelet és engedelmes
ség’ érzelme, ha isten, szülék, fejdelem, ’s hon iránti 
szeretet ( ’s ezen érzelem utóbb kiirthatlarul meg- 
gyökeredzik) ültettetnék az ifjú fogékony szívbe — ’s

*j J ég  y 7. é s. „Sacra res est miser“ : szent a’ szerencsét
len —- ’S ne mondhatnék ezt is : — sacra res est infans : 
— szent légyen előttünk a’ gyermek ? — De mennyit nem 
rétünk ez ellen minmagunk , beszédinkben, csekkede- 
tinkben 1

ezen szép kerti melegágyban ápoltatnék, 's a’ kövér 
földben a’ gyermeki szív’ paradicsomi porhanyában 
körülnyomogatás által megerősíttetnék : — ah! ak
kor Isten’ nevével, segedelmével jövendölhetnők ’a 
Ígérhetnék : hogy e’ védintézet’ szobáiból Isten’ áldása 
naponként nagyobbra és szertébb terjedvén, őreink, 
biráiuk, börtönink, sőt tiszti irószobáink is lassan 
lassan kevesbülnének — ’s már csak egy nemzedék’ 
fordultával is említett nagy pompás , szomorú kiné
zésű költséges épületink felényi számra szállná- 
nak-Ie.

Halljátok ti is íinánezmesterek! száz-kainatos 
költség-kimélés — birákra, birálandókra és Ítéltek
re, kémekre, őrökre, és hóhérokra — annyit tesz: 
mint száz-kamatos tőkével szaporítás. —

’S mit mondotok ti ezen számításra nemes ér- 
zésüek! — ti gyermekbarátok! és ti keresztyének 
mind, kik az üdvezítő’ e’ mondására emlékeztek: 
„Engedjétek a’ kisdedeket hozzám jőni, mert övék 
a’ mennyek’ országa; és e’ másikra: „Legyetek mint 
a’ gyermekek.“ ? — Hisz’ ti mindenkor, mindenütt 
és minden időben készek vagytok minden jóra , se
gítő karokat nyújtani! — — Köriitkényi litván.

A’ T E N G E R I  K A L Ó Z O K ’ F O G L Y A .
(Folytatás.)

Lelkem ’s testem olly igen megkívánta a’ nyu
galmat, hogy nem sokára mély álomba merültem; 
’s midőn Obadiah másnap reggel 5 órakor, mint 
igéré, felköltött, Cuba szigetet látók előttünk. Két 
mérföldnyi távolban fekiivék hozzánk a’ tengerpart; 
a’ Yague-bleuet tiz vagy tizenkét halász csolnak vé
vé körül ’s egy szózat közelben így harsant felénk 
spanyolul; „Hogy vagy kapitány? Mi újság? Van é 
valamid a’ szegény halászok’ számára ?“ A’ ravasz 
ember, ki e’ szókat monda ‘s magát szegény halász
nak nevezte , de egyébiránt külsejére olly halászhoz 
hasonlított, ki a’ tengeren se angolnát se tőkehalat 
nem szokott fogni, beszédje’ végén hangos kaczajra 
fakadt. Obadiah meghivá öt hajojara, félrevezető '« 
mindketten egyideig igen komolyan váltanak szót 
egymással. Az idegen egy izmos, magas szálú em
ber vo lt, ruhája kék űmög, fején nagy szalmakalap 
's öve alatt pallos. Midőn engem megpillantott, ösz- 
szehűzta szemöldjeit; ’s mig a’ kapitány neki, mint 
észrevrvém, felőlem szükséges felvilágosítást ada, 
több ízben a’ nyugtalanság’ és boszonkodás’ kitűnő 
jeleivel fordult felém. — Én már fölkeltem ugyan , 
de még nem valék felöltözve; 's e’ pillanatban hozá 
Potomac neger angol formaruhámat, mellyet tüstént 
magamra vevék. Alig látá-meg ezt a’ spanyol, midőn 
egy vad tekintetet lövelt reám , leugrott a’ hajórul,
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’s úszva sietett sajkájához, melly a’ közelben reá 
várakozott. Alig szökött a’ sajkába, már öklét fe- 
nyegetődzve emelé Obadiah ellen ’s reá így rival- 
gott: „Áruló gazember! te angolokat rejtesz hajó
don , te minket meg akarsz csalni!“ E’ szavak után 
evedző lapátját feliité a’ légbe, minden sajka követé 
példáját — ’s azonnal mint varázs hatalomra termett
elő egy evedzős-hajó (Feluque), mellyet a’ sajkák 
körülvevének. Ez utolsókból a’ hajósaknak egy ré
sze az elsőnek födelére szállott, ’s azután a’ sajkák 
egymás után szintolly titkosan enyésztek-el, mintáz 
evedzős-hajó megjelent. Mind ez bennem legélénkebb 
aggodalmat szült; én Obadiahra vetém szemeim’, ő 
erősen megindultnak látszék. „Föltett szándékom volt, 
Cringle hadnagy! — imigy szóla hozzám — hogy 
téged angol hajóra szállítlak vagy St. Yagónál partra 
tétetlek; de, a’ mint látod, e’ becsületes emberek 
engem megelőztek. — Szállj-Ie a’ közép-födözet alá; 
’s ha neked ten, sőt mondhatom, en-életem is ked
ves , úgy mérsékeld magad’ ’s légy okos.“

Az adott tanács jó volt ’s én követéin azt. Az 
álgyuk’ nyilásin ólt lesém a’ dolgokat, mellyek va
lónak jövendők. A’ feluque csak egyetlen egy álgyu- 
val birt, melly egy csap körül forgott; de a’ hajón 
annyi ember volt, mennyit csak fölvehetett. Gyorsan 
evedzett a’ feluque felénk ’s midőn nálunk termett, 
25 fiatal legényt szállított-ki hajónk’ fedelére , kik 
Obadiaht megragadák. Ok azonban, mint látók, nem 
szívesen engedelmeskedtek, ’s a’ halász’ ismételt pa
rancsai nélkül, kit formaruhám olly nagy rémülésbe 
hozott, nem mertek volna Obadiahhoz nyúlni, ki 
noha már fogoly volt, még sem veszté hidegvérüsé- 
gét. „Mit jelentsen ez, Francisco? — szóla tiszta 
spanyol nyelven a’ halászhoz. — Megbódultál? a’ te 
gyanúd alaptalan. Már mondottam neked, hogy ezen 
ifjú az én foglyom, ’s bármi viszonyok legyenek is 
közöttem ’s közötte, kémnek őt nem nézheted. Bo
csáss engem szabadon Francisco, ezt neked tanács
lom !“ — „Őrizkedjél gyilkomtól!“ ez volt a’ vad 
spanyol’ válasza. „Nem úgy! nyugogyál-meg Fran
cisco ! — felelt Obadiah — én szavamat adóm, hogy 
e’ tisztet oltalmazni fogom; sőt azt i s , hogy őt st. 
V agánál partra szállítom, — ’s én Ígéretemet meg
fogom tartani.“ — „Az nem áll többé hatalmadban 
—- mondó a’ spanyol — mert az Eclair már az öböl’ 
torkánál horgonyt vetett.“ — „NVs tehát úgy ve
lünk jő.“ — „Majd azt meglássuk.“ — ’S mostfen- 
hangon kiáltozó: „Bajtársak, mi el vagyunk árulva! 
O egy angol tisztet rejteget hajóján, ’s ez nem le
het egyéb, mint kém. Kövessetek!“

A’ gyilkot vadul markolva, szállá most a’ ko- 
zép-födözet alá; alig volt időma' nyíláson általbúni

’s Obadiahhoz menekedni. Mivel Francisco nem akadt 
reám, tehát fölkeresd újra a’ kapitányt. Ezt a’ felu
que’ emberei, kiknél nagy tekintetben állott, min- 
gyárt, mihelyt Francisco a’ középfödözet alá ment, 
szabadon bocsáták. Obadiah most egyik kezébe szé
les pallost, melly öve alatt függött, ’s a’ másikba 
egy töltött pisztolyt veve. A’ vad halász nekem ro
hant, torkomnál megkapott ’s mór gyilkát emelé, mi
dőn Obadiah, karjának dőlt. „Francisco! — kiálta 
hozzá spanyolul — őrjöngő te! bocsássd ezen ifjú 
embert szabadon, vagy apám’ hamvára esküszöm, te 
halál’ fia léssz. — A’ vad halász, társaira tekintett 
’s közülök néhánynak intési által felbátorodván , el 
akart engem hurczolni; de e' pillanatban a’ nap’ su- 
gáriban valamit villogni látok ’s a’ dühöngő spanyol, 
lábaimhoz ontlik-le. Bal karja , melly torkomon ka
pott, a’ testtől egy csapásra külön vált, ’s borzadva 
érzém a’ kezet, mielőtt martalékját eleresztené, 
még néhány perczenetig nyakamon rángódni. — Oba
diah pisztolyt tartva kezében, most a’ feluque’ em
berihez ment, ’s - rettenetes hangon dörgé: „Gazem
berek! nem vagyok-e én uratok többé? csaltalak én 
meg titeket valaha? nem voltam én mindig első ott, 
hol veszély fenyegetett ? ’s nem áldoztam-fel nektek 
mindent, valami csak nekem e’ világon kedves és 
drága volt? Yan szívetek, most engem megölni?“ — 
„Viva el noble capitano, viva!“ — kiáltának a’ 
matrózok. — „Mi e’ nyomorultat illeti — folytató 
szavait Obadiah, a’ vérében fetrengő Franciscóra mu
tatva — ő sorsát megérdemlé. Mindazáltal halálát 
nem kívánom; segítsetek rajta, ha lehet.“ — Ámde 
körötte minden fáradság hasztalan volt, mert a’ spa
nyol néhány pillanat múlva kiadó lelkét.

E’ borzasztó jelenés Obadiah’ szivét olly kevéssé 
hatá-meg, hogy rajta nem győztem álmélkodni. Ó 
hozzám fordult, félre vezetett ’s a’ csonkított halottra 
mutatván, imigy szólt: Ihol egy uj véres tanúbizony
ság, hogy szívem őszinte hozzád. Az idő int; látod, 
milly emberekkel van dolgom; szemeid be fognak 
köttetni; viseld magad békével, ’s ne szólj egy 
szót is.“ — Én jobbat nem teheték , ’s azért köve
tőm adott tanácsát. Két matróz, pisztollyal fegyverzet
ien mellém ült, egy övvel befogók szemeim’, ke
zem’ megkötözök, ’s aztán a’ hajó-aljba késztének 
lemenni, hol egy fegyveres őr adaték hozzám. Éles 
fülem azonban igen jól kitanult mindent, a’ mi körü- 
lem történt. A’ Vague-bleue a’ feluque által vontató 
kötélre vétetett, ’s imigy a’ parthoz közelgőnk, sok 
ingoványos helyen menve keresztül, ’s érzém időn
ként , mint surlódék hajónk’ gerincze a’ fövényen. 
Mi egy keskeny csatornában valónk , mellynek ki- 
gyódzó hajlásit követtük.
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„Palenca!‘; kiáltanak most mind a’ két’ hajó’ 
matrózai, ’s e’ kiáltásra csákányokhoz nyúltak, mel- 
lyekkel a’ kisebb hajó előre tolaték. A’ rothadt nö
vények’ undok bűze, melly egészen hozzám elhatott, 
bizonyító , hogy egyikében vagyunk ama’ sok dögle- 
letes fertőnek, honnan azon vidékek’ láznyavalyái 
erednek. Végre a’ hajó megállapodott, a’ horgonyt 
kiveték, ’s én a’ hajósnép’ mozgásit észrevevém, 
melly most partra kelni készült. Obadiah engem nem 
sokára a’ hajófedélre hívatott, a’ kötés leoldaték 
szemeimről ’s — most láttam, hogy véleményem 
nem volt alaptalan.

î Vége következik.)

A' „SCHACHDÁM A“ NÉVNEK  EREDETE
A’ schachjáték’ kedvelői kö/.t'il sokan nem fog

ják tudni, hogy azon figura, mellyet dámának vagy 
királynénak szokás híni, (elég furcsán!) férfiból lett 
asszonnyá. — Tudjuk , hogy a’ schachjáték kelet
földi eredetű. Mikép hihetnék, hogy asszonysze
mélynek meg volt volna engedve , férfiak közt sza
badon ugrándozni! A’ dolog tehát alkalmasint így 
eshetett: Persa nyelven e’ szó : „ferz, ferzin“ fő sta- 
tustisztet vagy vezért jelent. A’ játék divatba jővén 
a’ francziáknál, a’ ferz szó felváltatott e’ hasonló 
franczia igékkel: fiérge, viérge (virgo). Melly bői 
uztán lett később a’ dame vagy reine (királyné.) - -  
Tanúságul, hogy nálunk európaiaknál a’ nőnem na
gyobb becsben tartatik, mint a’ keletieknél; mivel 
élettelen játékszereinket is csak úgy szeretjük , ha 
koztok asszonyalak is találkozik.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
A z é p í t é s  A e g y i p t u s b a n .  Jelenleg Ae- 

gypíus’ földjén különös divatba jött az építés. Ale
xandria és Cairo közt az országút járhatóvá tétetik 
's Budschak mellett a’ Nílus folyón keresztül egy 
óriási szerkezetű hid fog épülni. Ezen hid 2400 láb- 
nyi hosszú lesz ’s mintegy 18 millió ezüst forintba 
kerülend. Rajta 100,000 ember fog dolgozni, csak
hogy a’ munka siettessék, mivel a’ Nílus’ áradása 
végett csak 4 hónapig dolgozhatni. Az előkészületek 
ezen épitvényhez, melly O Aegyptus’ müvei mel
lett érdemmel állhat-meg, már meg vannak téve 's 
a’ folyó’ mindkét partján iszonyú épületi anyagtöme
gek állnak feltorlasztva. — Alexandriában igazi épi- 
téskórság uralkodik; a’ Menou-piaczot jelenleg a’ 
legszebb építési viszonyok szerint emelt házak ve
szik közül.

J u p i t e r  és Eur o pa .  Paganini, híres hege
dűsnek kedve jött egy 17 esztendős angol leánykát

miss Watsont elragadni; de épen midőn Calaisnal 
partra készült szallani, az atyja őket utói éré , ’s le
ányát ismét visszavette. Egy londoni hírlap ezt mond
ja : „Az ifjú miss az atyai házhoz visszatérte óta el
ismerd vétkes lépését. Őt P a g a n i n i ’ pénze va- 
kítá-meg, ki neki 350 font sterlingen asszonyi é- 
kességeket vett 's még ezenfelül azt is megígérte , 
hogy mihelyt Párisba jövendnek , feleségül veszi őt 
’s 4000 font sterlinget ad neki jegyajándékul, melly 
sommát Rothschild ur az ő barátja ’s tőkepénzeinek 
gondviselője Párisban tüstént ki is fizetendi. Paga- 
gini Párisba utazott ’s a’ missnek atyja őt mindenütt 
nyomon követé, hogy tőle a’ törvényhatóság előtt 
követeljen kárpótlást. A’ hires hegedűs az „Annota- 
teur Boulognais44 szerkesztőjéhez egy levelet küldött, 
inellyben kinyilatkoztalja, hogy miss Watson őt szü- 
léji’ házából, hol igen sanyarú bánásmódot tapasz
ta lt, önkényleg követte, ’s hogy neki a’ leánnyal 
egyéb szándéka nem volt, mint h e g e d ű r e  ta
ní t ani .

Az  a n g o l  b i r k a t e n y é s z t ő k  most, mi
dőn a’ gyapjúnak olly nagy ára van , gazdaságosnak 
találják az ollyan juhokat, mellyeket télre a’ húsvá
góknak adnak-el, megfosztani bundájuktól, az az:meg- 
nyírni, ’s flanel-takarókba varrottan, hajtani vásárra.

N e v e z e t e s  k e r e s z t s é g .  Irlandban nem 
rég egy kisded tartatott keresztvízre, ’s a’ keresz- 
telésnéi jelen volt a’ gyermek’ nagyanyja vagy iike, 
nagyanyjának anyja vagy szép anyja, ’s végre másod 
üké vagy másod nagyanyja — egy még e r ő s ,  f ü r 
ge  és e g é s z s é g e s  a s s z o n y !

Mint tudjuk, jövő septemberben Stuttgartban 
fogják a’ német orvosak ’s természet\izsgálok idei 
gyűlésüket tartani. A’ király, Beroldingen gr. kül- 
minister által készül őket fogadtatni 's megvendé
gelni. Ezen ülés azért is fontos lesz, mert tudósítást 
várnak a’ homoeopathia’ sikeréről.

A’ heidelbergi tanuló ifjúság’szelleme megjavult. 
Többnyire tudományokkal és saját tanulmányival 
foglalatos. De az is való, hogy a’ külön tudományi 
karok igen derék tanítókkal bírnak, kik az ifjúság’ 
figyelmén, idomain ’s indulatin mély tudományuk
kal, velős, tiszta, értelmes előadásukkal ’s különö
sen kedveltető bánás móddal uralkodni képesek.

R E J T E T T S Z Ó
Én vadakat hajtok leghűbb szolgája szavadnak;

És lábom vizeken ’s vont fejem a’ ligeten.
Hogyha pedig vegkörmöm egész testemtül eloszlik :

A’ megszűnt Janicsár szómra hajolva ügyelt.
Huber Antal.

A’ GOdik számú rejtettszó: Lé t .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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P est, augusztus’ Sdikán 1834.

S Ü K E T  T U D Ó S Í T Á S A  L O N D O N B Ó L .
(Máj. 2 8 k. á n 1 8 3 4.)

Adom tudtára mindenkinek , hogy a1 lefolyt évi 
nov. 27ki „ J e l e n k o r 44 újságban kinyilatkoztatott 
czélom, u. ni. az ottomani porta’ egyik birtokában 
(Havas-alföldön) megállapodott magyar Gyülekezet’ 
iskola-intézete’ alapíthatása , az angol, hollandi, po
rosz, wurtembergi koronás Fejektől (kikkel szemé
lyesen volt beszéleni szerencsém) és más Fönségek- 
től és emberbarátoktól következőleg pártfogolta- 
tott, u. m .:

Ő Felsége az a n g o l  k i r á l y  adott 50 font 
sterlinget. — A’ h o l l a n d i  k i r á l y  100 csász. 
aranyt. A’ p o r o s z  k i r á l y  50 cs. ar. (NB. O Fel

esége egyszersmind köz segedelemgyüjtést (collectát) 
parancsolt a’ porosz status’ minden evang. egyházai
ban , nielly összeleg mintegy 20,000 török piaszterre 
szokott gyűlni; ez 7 hónap alatt össze fog szedetni 
és a’ bukaresti porosz consulhoz küldetni). — A’ 
wurtembergi klyné, ő Felsége 15 cs. ar. Angol klyné 
ő Felsége 30 f. st. Ő Fenségük, az angol király’ 
testvérei; úgymint: E l i s a  hessen - homburgi or
szágló grófné 25 f. s t.; A u g u s z t a  15 f. st.; Cum-  

*b e r 1 a n.di hg 10 ft. s t .; S u s s e x i h g l O f .  s t .; 
G l o u c e s t e r i  hgés hgné 20 f. st. — K. F. V i k 
t ó r i a  10 f. st.; Gordoni hg ’s hgné 5 f. st. Es z 
t e r  h á z y  hg ausztriai követ ő exc. 10 f. s t.; L i e- 
\v e n hg orosz követ 10 f. st. B ü l o w  báró porosz 
követ 5 f. st.; továbbá szász követ 2 f. s t .; szint
úgy a’ dániai követ is 2 f. st. — Angliában a’ can- 
t e r b u r y i  érsek 10 f. s t .; a’ y o r k i  érsek 10 f. st.; 
a’ l o n d o n i  püspök 10 f. s t .; a’ d u r h a m i püspök 
10 f. s t.; R o t h s c h i l d  (a G. C.) 1 azaz e g y  f. st.; 
több Joltevőtől London , Oxford és Cambridgeben 
83 f. sterl. — Hannoverai v.kir. ő Fensége 20 louis- 

' d’ort. Braunschweigi hg 10 cs. aranyat. Nassaui hg 
10 cs. ar. Oldenburgi hg 5 es. ar. H e n r i e t t e  wür- 
temb. hgné ő Fge 10 cs. ar. E r z s é b e t  badeni mark- 
grófné 3 cs. ar. — A’ hollandi klyné ő Fölsége; 
Fridrik k. hg és a’ koronaörökös’ hitvese 300 fo
rintot. A’ porosz koronaörökös’ és hitvese 40 cs. ar. 
V i l m o s  porosz hg és hitvese 100 ném. tallért. Po
rosz királyi hgek : Károly, Albrecht, Vilmos és Au- 
guszt; továbbá liadziwil és Liegnitz hgek összesen 
70 cs. ar. A’ bádeni főhgné 12 cs. ar. A’ hesseni 
főhgné 8 cs. ar. A’ főhg. (ugyan itt) 16 cs. ar. Be
szerzőnek a’ mellék-gyűjtők külön helyekről 60 cs. 
ar. — i\e[U lehet elhallgatnom, hogy a’ franczia ki

rály ő Fölsége (Lajos Filep), ki nemcsak úgy te
kintő a’ fenforgó intézeti czélt mint az Isten’ anya- 
szentegyházának virágzására, hanem egyszersmind 
mint a’ nevezett török birtok’ műveltségére szolgáló 
eszközt, kegyesen ajánlani méltóztatott 300 fran
cot. __ Az illyenek dicséretére szolgálnak a’ idő
nek és fölséges Uraink’ kegyelmes uralkodásának.

A ' föntebbi sommákból (leróván a’ lerovandókat) 
előre elküldöttem R o u g e m e n t  gróf, párisi nagy- 
kereskedő’ utján, bukaresti nagykereskedő, báró 
S e k a l l a r i o ’ bankjába 26,000 piastert vagy léét. 
Ezenkívül várok még tett ’s hat hónap alatt meg te
endő levelezésiin ’s személyes fáradozásim után Po
roszországból , továbbá Német- ’s Francziaország' és 
London’ némelly részeiből mintegy 34.000 léét; ösz- 
vesen 60,000 léét vagy török piastert.

Hálás érzéssel hozom emlékezetbe azt is, mit 
a’ lefolyt 1833dik évben, májusban kezdett, London 
felé utazásom alatt gyűjtöttem. Némelly Hunyad vár
megyei és H. vidéki Jóltevőktől 147 váltó ftot. Ma
gyarországban néhány Kis-Kun helyekről, továbbá 
némelly pesti és bécsi Jóltevőktől 265 v. for. A n- 
d r á s s y  Gy.  gr. ő m. Pozsonyban 125 v. ftot. — E’ 
szép példát követé több nagyérdemű, magyar ország
gyűlési követ, hathatósan buzdittatva tt. P é c h y  és 
K ö l c s e y  urak, úgy szinte diaetalis prédikátor, 
s. pataki professor tt. Zsarnai és kir. t. h. j. Détsei 
urak által 475 v. ftot. Pozsonyban nagytiszt. T r e m 
me l  ur, ev. prédikátor és esperest, gyülekezeténél 
kieszközlött 68 f. 4 krt váltóban. Világosvár’ ura , 
tek. fősz.biró B o h u s  J á n o s  önerszényéből 100 v. 
ftot. Az imént nevezett urnák, és tek. F á b i á n  Gá
bor fisk. ur’ hazafiui buzgó közbenjárásuk által a’ t. 
ns Arad vármgyei gyűlésben nérnellyektől 150 v. ftot.

E’ nagylelkű Jóltevőket kisérje mindvégig a’ 
megelegédesnek amaz öröm-érzése, melly az embert 
a’ tökéletes boldogság’ ideájához legközelebb viszi. 
— Egyébiránt Magyarországban , czélom’ további elő- 
segíttetése végett nem jelenhetek-meg. Időm és 
erőm, mellyekből még külföldön kell áldoznom ; ház
népem ’s neveletlen gyermekim — kiknek nevelte
tésük a’ koz ügy miatt fájdalom ! hátramaradást szen
vedett, — e’ kettős kötelesség, atyai t. i. és közjót 
tárgy azó szorongat engem ’s erre ösztönz: „Menj -  
ki  a’ t e  f ö l d e d b ő l ,  ’s r o k o n i d  k ö z ü l  a- 
zon h e l y r e ,  m e l l y e t  én mu t a t  é k - k i  ne- 
k e d.4‘

63,000, azaz: hatvanhárom ezer piaster lesz tehat
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azon tőke (fundus), mellyel egy nagy bajok közt or
ganizált, számtalan ellenes czélzás es akadály közt 
fundált, ’s az idegen földön csaknem minden fizetés 
nélkül sanyaruan pásztorolt, lázadások, háborúk ’s 
más szomorú esetek miatt elgyengült magyar gyüle
kezetét boldogabb állásba helyeztem. Erre már 20 év 
lefolyta alatt törekedtem, de Anglia és Poroszor
szág’ segedelme nélkül el nem érhettem; annyit a- 
zonban elértem (mint ezt már a’ tavalyi Jelenkor 
érinté) , hogy az európai hatalmak’ konstantinápolyi 
és smyrnai képviselőinek, és némelly nagylelkű Ma
gyarok’ segedelmivel egy helyet vásárlottam , arra 
sz. egyházat és pap-lakot építettem, mellyben már 
édes hazai nyelvünkön zeng az ének és isten’ igéje; 
de talpkövét gyülekezetem’ jövendő fenállhatásának 
nem előbb, mint e’ folyó évben , és csak ezen jóté
kony segedelmi forrásból vethetém-meg, mellyre az 
ausztriai, orosz , porosz és svéd udvarok1 konstanti
nápolyi és bukaresti ügy- és képviselőinek ajánló és 
tanulevelei nyitónak szabad és bizonyos utat. — Ha
sonló utat nyitott (hálátlanság volna erről hallgatnom) 
ó  cs. k. Fönségének , Magyarország1 Nádornéjának 
legbuzgóbb ’s kegyesb ajánlása (Schedius Lajos k. 
tanácsnok ur1 kieszközlése által) és ama’ nagy vándor 
és széles tapasztalásu Varga Mátyás ur, bécsi or
vos doctor.

Valljon eleget tettem-e már hivatásomnak? — 
Nem ! — Többel tartozom még; ’s ha erőm és tü
zeni el nem hagy, törekszem eleget tenni. Azonban 
az ember1 tettei soha sem tökéletesek, azokban min
denkor van hijány. — Az ő hivatása sokkal nagyobb, 
kötelességei sokkal többek, hogy sem azoknak bi
zonyos időben eleget tehessen; a z o k  egészen ama’ 
pillanatig tartanak, melly az embert áltküldi az élet’ 
túlpartjára, hol megszűnik az emberi kötelesség-tel
jesítés ’s az ezekkel járó sok kedvetlenség. — En 
is ember vagyok, tetteimben lehetett itt ott hijány, 
de (mennyire emlékezem) soha a1 közjónak kárára. 
— Tovább törekszem azért; ’s ha illy nagy erőkö- 
dések alatt, mellyek közt czélra sietek, csak ugyan 
el kellene halnom .Ibízom a’ továbbit két török-ma
gyar fiamra. Áldás addig is munkámra ! áldás a’ Jól- 
tevnkre és nemzetiségünk1 szent ügyére !!!

S  ü k  e » I m r e ,
bukaresti ref. pap ; itteni G y ü l e k e z e t ’ a lap í tó ja  '$ ac 

isten’ igejenek magyar nyelvű hirdetője.

A T E N G E R I  KAL ÓZ OK’ F OGL YA
(Vége.)

A' tengerszemünk elől elveszett; magas, kopasz 
sziklák meredeztek a1 távolban ; sehol legkisebb nyo
ma valamelly révfoknak vagy rejtek-öbölnek: csak 
az itt ott mutatkozó fövényből, ’s a’ végig láthatlan 
mocsárokból, mellyek minket környezőnek. gyanít

hattuk , hogy a’ tenger nincs messze. Mi egy söppe- 
dékes , náddal elborított ’s itt ott fekete posványok- 
tól keresztülhasított lapályos téren valónk, ’s az er
dős halmok , mellyeket a’ gőzös látkörben alig is- 
mérheténk-ki, a’ már említett sziklákkal együtt ke
rítőfalat képezének e’ megmérhetlen mocsár körül. 
— Már ez, Tom! — gondolám magamban — igazi 
rejtekzugoly tengeri tolvajok’ számára; bízzál, még ta
lán valaha feladásul nyered, hogy e’ madarakat fész
keikből kiriaszd. — Egy ember kalauzunkul szol
gált ez ingoványos , feneketlen térségen, melly min
den pillanatban elnyeléssel ijesztett; ’s midőn egy
szer a’ gyalog-ösvényről félre térve, a’ sárban meg
akadtam , Scott Walter jutott eszembe ’s a’ ravens- 
woodi Laird1 szomorú kimúlása. Néhány perczenet1 
lefolyta után egy hosszú de keskeny házhoz — a1 
tengeri kalózok’ lakásához — érkezőnk, melly in
kább egy hajó’ derekához, mintsem emberi lakhoz 
hasonlíta. — Engem itt egy terembe vezetőnek, hol 
miután egyedül valék , boszonkodva hanyatlóm egy 
székre. Midőn ismét némileg magamhoz tértem, föl
kelek székemről ’s egy nekem már korábban kije
lölt helyen néhány spanyol könyvet, Byron’ költe- 
ményinek egy kötetét, melly Child-Harold’ első éne
két foglalá magában, továbbá a’ Blakwood-magazin- 
je’ két számát ’s több más angol munkát lelök, mel- 
lyekben az előbbi tulajdonosak’ nevei gondosan ki 
valónak törlesztve. Egyébiránt, kivevőn egy szép , 
különnemü fegyverből álló gyűjteményt, semmit sem 
láték a’ teremben , mi az én barátomnak, Obadiah- 
nak életmódjára mutatott volna. Az előmbe adott 
étkek ’s borok válogatott neműek valónak: én tehát 
jobb étvággyal lakozám, mintsem eleinte hittem — 
’s végre a’ jótékony álom lezáró szemeim’.

Yiranat felé egy kutyának ugatása engem föl
ébresztett; újra kívánkoztam elalunni, de mielőtt az 
álom lelánczolná érzékim’, asszonyi szózatot hallék, 
melly azonban egyszerre lankadtabb lön, mintha fél
ne , hogy valaki meghallja. — „Hallgass vén bohó 
te ! — szóla most egy másik személy halkabban — 
fölvered az őrt ’s minket lánczra kötnek. Várj, ta
lán az én szavamat előbb megismeri.“

Most csaknem bizonyosnak tartóm, hogy valaki 
figyelmemet óhajtja ébreszteni. A’ szózatok nem 
valónak előttem idegenek, én tehát kettőztetém fi
gyelmem’. A’ férfi most dalian! kezde, azután ismét 
néhány pillanatig hallgatott ’s végre mondó: ,,0  nem 
hall minket, vagy nem mer felelni.“ — „Várj egy 
pillanatig — susoga most egy asszonyi szózat — az 
asszonyoknak néha jó gondolatjuk van ; tudom már. 
kit fog megismerni, — itt az én kutyámat. Jöszte, 
jöszte ' hívogasd uradat!“ — Egy hosszú . mélyuga
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tás hallatszék most. Ha ez nem hú Sneezerem — gon
dolám — tehát nagyon kellene csalatkoznom. Ez az 
ő ugatása; igen, igen, ő az. E’ pillanatban leirhat- 
lan öröm szállá-meg keblemet. -— „Rajta, rajta, 
me'g egyszer!“ — szólt a’ vén asszony, ’s a’ kutya 
újra vonított. — Sejch'tésim most megvalósultának; 
én a’ nyílt ablakhoz léptem, de az éj sötét volt, én 
semmit sem láthatók , csak két fekete alakot ’s egy 
kutyának formáját. — „Kik vagytok ? mitakartok?“
— kíálték-kí az ablakon. „Lassúbb hangon beszélj 
uram, az őr meghallhatná szavad’ , mind a’ mellett, 
hogy rhummal leitattuk.“ — „Még egyszer, kik 
vagytok?“ — „Hát nem ismersz uram?“ — „Hogy 
ördögben ismerhetnélek illy sötét éjtszakán?“ — 
„Hát nem ismered Mangrove Pétert?“ — monda, 
’s még lassúbb hangon ezt teve hozzá: „Nekünk 
egy nagy csolnakunk van; segítséged által uram , 
majd elérjük a’ mély tengert, ’s ép egészségben ju
tunk st. Yagoba.“

En most megismerem a’ neger’ szavát, kire za- 
varodásomban nem mingyárt gondoltam. „Mellyik na
pot határoztad a’ megszökésre ? — szólék hozzá — 
*s mi történt a’ hajósnéppel, meílyhez tartozói?“ — 
Ah uram, kedves uram, mit kérdessz engem?“ vá
laszolt a’ neger, keservesen sírva. — Midőn ismét 
nyugottabb leve , így folytatá szavait: „A’ tengeri 

t  tolvaj mind agyonverte , vasrudakat akasztott lába
ikra, ’s egyiket a’ másik után dobta be a’ tengerbe.“
— „Nagy isten! és te hogy szabadultál-meg?“ — 
„Uram, azt nem tudom megmondani; talán a’ rablók 
az állatok iránt szánakozóbbak; egy szegény neger 
az ő szemükben csak kutya.“ — ,.Jó! jó! ne gon
doljunk reá többé. Már most mitévő legyek?“ —. 
„Csak egy pillanatig várj uram, megnézem, alszik-e 
még az őr ?“ — Egy pillanat múlva ismét visszatért. 
„Minden jól van, uram! Az őr semmit sem hallott, 
az nem is mozdul.“ — Most közelebb jött az ablak
hoz ‘s ezt susogó fülembe: „Holnap éjfél után egy 
órakor ismét itt Jeszek ’s ha jelt adok, ugorjál-ki 
az ablakon.“ — Es miért nem most mingyárt?“ — 
„Már késő.“ — E’ szavak után a’ neger elsuhant.

Még mélyen aluvám, midőn ágyamhoz lépett Oba- 
diah ’s engem következő szavakkal felébresztett: 
„Jó reggelt, hadnagy ! elküldöm számodra a’ regge
lit, de mint látom, nincs különös étvágyad hozzá.“
— „Ne hidd , jó Obadiah; mingyárt talpon leszek. 
Mennykő ’s tüzes villám! hány étek ez egy raká
son ! szárnyas vad, tojás, kávé, kétszersült; ’s hozzá 
különféle bor. . . Az ördögbe, kapitány, talán csak 
nem akarod, hogy mindezt magam költsem-el?“ — 
„Nem, nem, én is veled reggelizek, ha különben 
nem veszed rósz néven.“ — ..Rósz néven e? sőt in

kább..!“ — „No’s tehát kezdjük-el egy pohár vö
rös borral; ez majd étvágyat gerjeszt.“ — Leülénk ; 
’s már az étkeknek egy nagy része eltisztult tányé- 
rinkról, ’s a’ fölséges borokból nyelt kortyok már 
oldani kezdek nyelvemet, midőn Obadiah, kinek fo
gai szótalanál őrlék a’ reggeli falatokat ’s kit néma
ságáért már dorgálni kezdék, úját egyszerre homlo
kára teszi ’s azt mondja: „Hallod?“ — „Semmi, 
vitéz kapitány, semmi! — Oszlassd-el barna gond
jaid’, ’s láss inkább e’ fölséges guanóhoz , melly 
puha ’s gyöngéd, mint a’ csirke.“ — Obadiah, kést 
’s villát kezében tartva, épen tanácsomat követni, 
’s az ízes leguant megszelni készüle — midőn egy 
álgyulövés esik, mellynek dörgését a’ viszhang szász- 
szorosán ismétli. A’ megdöbbent amerikai kiejtő ke
zéből a’ villát. „Ördög! — kiálték-fel — eza’Bran- 
donnak egyik álgyuja; no ’s Obadiah , te mit szólsz 
ehez ? Azonban, ülj székeden békével, ’s végezzd 
lakomádat; mert legalább is kell fél éra, míg elle
neid itt teremnek.“

Én azt hivém, hogy vendéglő gazdámat ezen 
éretlen tréfám haragra lobbantja ; de e’ csudálatos 
küiöncz férfi, ki annál hidegebb lön, minél közelebb 
jött a’ veszély — ’s ki egyébiránt, magam sem tu
dom miért, különös hajlandósággal szított hozzám—, 
nyugton maradt helyében. „Ne olly hirtelen, ifjú 
ember ! ne olly hirtelen ; reményié vajmi szaporán 
tenyészők. E’ lövés talán csak egy jelszava kom
pomnak , mellyet múlt éjjel kémelgetni küldék-ki.“ 
— „Talán é ? Halljad, halljad, már ismét lövés ! ’s 
ha nem csalatkozom, a’ te kompodon csak egy álgyu 
van<“ — Gbadiah hallgatott, kitűnő megindulással. 
Most egy harmadik álgyulövés esett. „No’s Obadiah 
mester — kiálték-fel — Dick Gasket, a’ vén róka 
kifürkészte rejtekzugolytokat.“ — A’ kalózvezér, ki 
eddig némán , elsötétült arcczal ’s mozdulatlan ült, 
most egyszerre mint villámtól sújtott, pattana-föl 
székéről. — Élénk puskázás hallatszék; a’ kalóz az 
asztalt feldönté, leszaladt a’ hágcsón , ’s egyik em
berét , ki épen szemközt jőve , harsány hangon kér- 
dezé: „Mi ez Pedro?“ — A’ feluque tér vissza — 
lón a’ válasz — űzőbe vétetve két álgyds komptól.“ 
_ „Hajóra! — kiálta itt a’ kalózvezér dörgő szó
zattal— hajóra minden ember! fegyverre! jőnek az 
angolok!“ E’ pillanatban a’ dobok zajolni kezdenek 
’s egy fa-ágasra kötött nagy harang ostromra kon- 
dult. E’ jelre a’ tengeri kalózok mindenünnen elő
rohantak ; egyik a' másikát ertesite a fenyegető ve
szélyről, ’s egy nagy fekete zászló, mint halál’jel
képe. lobogott Vague-bleue’ árboczán. Obadiah min
den emberét összegyüjté maga körül, ’s hideg vér
rel osztá-ki a' szükséges parancsokat. Miután minden



el volt rendelve, imígy szóla: „Harczoljatok m ost,
mint derék ficzkókhoz illik, máskép rabvas, és gya
lázatos halál lesz gyávaságtok’ dija.“ — Ez volt azon 
rövid ’s velős felszólítás, mellyel Obadiah az ő ka
lóznépét az ellenség’ elibe vezette. En nem sokára 
elvesztőm őket szemeim elől; de a’ csatázok1 zaja’s 
az álgyuk’ dörgése egészen hozzám hatott-el.

Fölnyitám az ablakot ’s szemeim élénkül ke- 
resék a’ viadal’ térhelyét; ’s íme egyszerre valamit 
hátamra érzek felszökni. Sneezer volt, az én hű ku
tyám, melly midőn meglátott, csak nem fejemet le
kapta örömében. „Mássá! — sipíta most felém egy 
szózat, mellyről csakhamar megismerém Mangrove 
Pétert a’ negert. — Mássá! a’ helyről az őrök el
tisztultak , ha menekedni akarsz , tehát jőj-le.4í — 
En menék azonnal; egy lélek sem állott futásunknak 
ellen, mert a’ kalózok mindnyájan Yague-bleue-re 
gyűltek. — Altgázolánk a’ bokrokon ’s a’ jó neger’ 
felesége a’ lapály’ legszélsőbb végén vára bennün
ket ; ’s miután tömérdek posványt megkerültünk, 
végre néhány sziklához érénk, mellyek mögött egy 
sajka volt elrejtve. Én azonnal bele ugrám, társaim 
is ugyan azt cselekvők, kezembe ragadám az eved- 
zőt, megjelöltetém magamnak a’ helyet, hol a’ kor
vette fekütt és gyorsan irányzók oda sajkánkat. A’ 
visszanyert szabadság’ érzelme olly igen megszállotta 
egész valómat, hogy többé semmi akadályoktól sem 
tartók; a’ veszélyeket, mellyek minket nyílt bárká
ban, zajos tengeren ’s egy ellentől pezsgő part’ hosz- 
szában fenyegettek, föl se vevém; mert bizodalmám 
’s reményeim határtalanok voltak.

Hogy föl ne födöztessem , kénytelen valók a’ 
part’ kanyarait követni; sajkánkkal csak igen lassan 
haladhatánk előre. A’ sűrű nád sokszor egészen el
akasztó utunkat ’s illyenkor mindig ki kelle száll- 
nunk ’s a’ hajót az iszapban tovább tolnunk. A’ bajok, 
mellyeken győznünk kellett, tetemesek voltak, iszap
pal valónk elborítva, lábainkat tövisek’s éles csigatek- 
nők sebzék és szaggatók ; ’s minél tovább haladtunk, 
az akadályok nemcsak nem szűntek, sőt növekedtek. 
De mit tesz a’ szabadság’ szeretete! Mi bátorságun
kat nem vesztettük-el, rendületlen állhatatossággal 
folytatók utunkat, midőn véletlenül nem messze hoz
zánk puskalövés esik ’s egy golyó fülünk mellett el
süvölt. Én fölemelém fejein’, de egy másik lövés olly 
gyorsan követé az elsőt, hogy alig volt időm, ma
gam' megeszmélni. O szerencse és boldogság! az 
Eclair hajó előttünk fekíivék; a’ hajósnép — kül
sőnk által megcsalatva — tengeri rablóknak tarta 
bennünket ’s gondoló , hogy megszökni akarunk. Én

gyorsan egy fejér kendőt köték evedzőm’ hegyére ’s 
néhány percczel később már az Eclair hajón termet
tünk. — „Aldassék Isten — kiálték-föl, midőn a’ 
hajó’ födelére léptem. — Végre tehát csakugyan a’
britt lobogónak oltalma alatt vagyok!“

Machik Jouef.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Az o r o s z  b i r o d a l o m ’ i d ő s z a k i  l i t e -  

r a t u r á j a ,  múlt évben (a’ tudom, akadémia ’s egyéb 
tudományos intézetek’ határozatlan időben kiadatni 
szokott munkájit kivevén) 45 hírlapot ’s havi írást 
számlált orosz nyelven, ’s 41 illy folyó irást idegen, 
azaz nemorosz nyelven. Meg kell jegyzeni, hogy 
Russziában minden egyéb nyelv, az oroszon kívül, 
ha tetemes számú lakosok’ nyelve is , idegennek te
kintetik. Ezek közül 19et a’ kormány indított-meg 
maga, ’s közülök 12 napilapot (journalt) , 7 pedig 
havit. A’ többi 26ból 10 napilap ’s 16 folyóírás, mel- 
lyeket részint magányosak, részint egyesületek bír
nak ’s adnak-ki. E’ folyó munkák’ nagyobb része 
Pétervárott jő-ki. A’ legkorosb időszaki orosz napi
lap a’ tudományos akadémia által kiadott pétervári 
hírlap. Ez legelőször Péter alatt jelent-meg 1703ban, 
’s 1711ig kizárólag Moszkvában, később váltva majd 
Moszkvában majd Pétervárott, ’s csak 1728 óta foly
vást Pétervárott.

Németországból a’ kiköltözés igen növekszik. 
Néhány hét óta számos csapat költözött-ki Glau- 
chauból ’s környékiről, úgy szinte Altonából ’s vi
dékiről ; nem különben Cahla kerületből. Nem soká 
Eisfeld , Römhild ’s a’ t. is útnak indít néhány ván
dor csapatot. A’ németek' gyarmatai Missouri sta
tusban igen szaporodnak ’s itt jobb lábon is állanak , 
mint Arcansas ’s Illinoisban.

A’ schweizi szövetséggyiilés már 3 ülést tartott. 
Az ülések nyilványosak , mi a’ végzésekre csekély 
befolyású ; mert a’ követek utasítás szerint szavaz
nak. Jegyzésre méltó azonban, hogy a’ mennyi can- 
tonból áll Schweiz, majd annyiféle szóejtéssel be
szélnek követei; a’ zürichi, berni , szent galii né
metül, a’ franczia cantonokéi francziául, a’ tessiniek 
pedig olaszul szólanak. Nem csuda hát, ha nem iga
zán értik egymást.

R E J T E T T S Z Ó .
Nagy Hunyadyt Croatia

F e j e  gyanánt tisztelte,
És az e g é s z  a’ f e j é n e k  

Birtokait nevelte.
S z í v e  lakik a’ vizekben —

Lá b a  minden nap enyész r 
’S bár örökre elmúlt tegnap,

Ma még van, és holnap lész.
Hogy kimondjam még neves'ben :
Egy nagy puszta szép Hevesben,

Mellyben — ha elképzelem —
Szentjeimet föllelem. Kapvy Károly  

A’ Gldik szánni rejtettszó: A g á r .

Szerkeszti H e l m e c z v Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
Pest, augusztus’ Gdikán

CS. K1R. SZÜLŐ- ÉS DAJKAHÁZ BECSBEN.
Azon bölcs előlátásból, hogy a’ gyermekgyilko

lásnak hatalmas gát vettessék, alapíta Ildik József 
császár 1784ben egy szülőházat, mellynek alkotmá
nya hasonló volt a’ mostanihoz. Ezen épület az Al- 
ser-utczában fekszik, ’s a’ bejárás hozzá egykisutczá- 
ban van a’ közönséges kórház és gyalogsági kaszár
nya között; egy másik hozzájárás van a’ kórházon 
keresztül, ’s egy harmadik a’kaszárnya mögötti utczá- 
ban, hol a’ kapuhoz kocsival térhetni. A’ házat szün
telen zárva tartják ; de minden pillanatban éjjel ’s 
nappal, mihelyt a’ kapuharang csendül, felnyittatik. 
Bármi személy legyen az, ki e’ házban segélyt ke
res , nem kérdik sem nevét, sem sorsát. Mindazáltal 
köteles magával lepöcsételt levélkét hozni, mellyben 
vezeték és kereszt-neve felírva á ll; kívül e’ levél
kére iratik a’ szobának ’s ágynak száma. A’ személy 
e’ levélkét magánál tartja, ’s ha kimegy a’ házból, 
ismét magával viszi. Ez azért van, hogy azon eset
ben, ha a’ szülő személy a’ házban meghalna , ki- 
multát rokoninak hírül lehessen adni. Mindenki ál- 
arczosan vagy leplezetten léphet a’ házba ’s így is 
lartózkodhatik o tt; szabadságában áll a’ szülés után 
mingyárt eltávozni, vagy pedig még egy ideig ben- 
maradni; továbbá magzatját is tetszése szerint vagy 
a’ háznak adhatja, vagy elviheti magával.

A’ szülőház 3 osztályzattal bír : Az elsőben van 
12 személynek elválasztott, magányos szobája; a’ 
másodikban 6, ’s a’ harmadik 8 szoba. Az első osz
tályzatban különös szobája van minden viselésnek , 
’s mingyárt beléptükkor tartoznak a’ 4 első napra 
5 fr. 20 kr. pengőben lefizetni (naponként 1 f. 20 kr.) 
Ha a’ dajkáló vagy találtgyermek-háznak (Findel- 
haus) kívánná magzatát hagyni, köteles 24 pen
gő forintot letenni. A’ b á b á n ,  szülész-orvoson ’s 
ápoló asszonyon kívül a’ szobákba senki sem bocsá- 
tatik. A’ második osztályzatban mindegyik szobában 
több ágy van , de mind a’ mellett is a’ felosztás ol- 
lyan, hogy a’ viselősök elválasztvák azoktól, kik 
már gyermekeiket megszülök. Köteles a’ viselős sze
mély , midőn bejő a’ szülőházba, 6 napra lefizetni 
az ápolás és segélynyújtás’ diját, naponkénti 51 kraj- 
czárral. Ezen szobákba is tilalmas a’ bejárás minden 
olly személynek, ki nem oda tartozik. Azon eset
ben , ha egy, ezen osztályhoz tartozó személy a’ ház
nak kívánná hagyni gyermekét, köteles letenni 12 
pengő forintot. A’ harmadik osztályzatban minden 
szülő személy köteles 8 napért előre megfizetni, és
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pedig 1 napra 8 krajczárt ezüstben. Ide azonban olly 
személyek, kik a’ kerületi plébánostól és szegények’ 
atyjától bizonyítványt hoznak szegény állapotjokró!, 
fizetés nélkül is fölvétetnek. Illy személy tartozik a’ 
ház’ javára ingyen dolgozni, szülés után pedig szol
gálatokat tenni — a’ dajkáló házban , ha azokra al
kalmas. Ezen személyek’ szülésinél megjelenhet
nek a’ tanuló orvosak, szülészek és b á b á k .  E’ szü
lőház megnyittatván, benne mingyárt első évben, 
azaz: aug. lökától 1784. aug. 16káig 1785 öszvesen 
748 gyermek született. Jelenleg a’ szülések’ számát 
3000re tehetni évenként.

A’ dajka-ház Alser külvárosban fekszik, a’ kö
zönséges kórházzal szemközt, ’s ide részint vagyon
talan szülék’ gyermekei vétetnek-föl minden fizetés 
nélkül, részint pedig fizetésért. 1824ki aug. Íjétól 
a’ dajkált gyermekekre nézve a’ fölvétel-díj eke'p 
állapíttatott-meg: 1.) 60 pengő forint fizettetik azon 
gyermekért, ki alsó Ausztria’ határin kivül lakó 
anyától születik ’s így más valarnelly örökös tarto
mányból hozatik a’ dajkáló-házba. 2.) 30 pengő ft. 
tétetik-le fölvételdíjul olly gyermekért, kit anyja a’ 
legköltségesb város-osztályban, vagy azon kivül, vagy 
Bécsben , vagy alsó Ausztriában szült ’s nincs ellátva 
szegénységét bebizonyító levéllel; 3.) 12 pengő fo
rint fizettetik olly kisdedért, kinek anyja a’ szülő
ház’ alsóbb osztályában ápoltatván, ott szülé világra 
magzatját; hasonló díj fizettetik olly gyermekért is , 
kit alsó Ausztriának valarnelly falujában szült anyja 
’s a’ helység’ lelkészétől bizonyítványt hoz szegény
sége felől. 4.) Fizetés nélkül vehetni-föl a) azon kis
dedet, kit anyja a’ szülőházban hozott világra ’s 4 
hónapig szoptatós-dajka szolgálatot tesz; b) azon 
gyermeket, ki a’ város’ falain belül házakban ’s ut- 
czákon letéve találtatik, vagy kit hajadon anya szült 
és nagy szegénységét a’ plebánustól, vagy szegé
nyek’ atyjától hozott bizonyságlevéllel kimutatja. — 
Mihelyt illy gyermeket a’ házba hoznak, azonnal a’ 
nap és keresztneve beiratik a’ jegyzőköny\be; az 
óltalhozó személy pedig egy czédulát kap , mellyen 
följegyezve áll a’ kisded’ keresztneve . a’ protocol- 
lum’ száma, az általadás’ napja ’s a’ lefizetés-díj. 
Ha a’ szülő ezen levélkét előmutatja, a’ gyermek 
neki, ha kívánja, kiadatik. A’ dajkaház tulajdonké
pen csak általvételre szolgál; a’ gyermekek ott so
káig nem tartatnak, hanem közülök, az erősbek már 
néhány nap múlva, a’ gyöngébbek pedig későbben 
falukra vagy pedig külvárosokba adatnak, bizonyos
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díjért tartásba, ’s jobbadán csöcsnél neveltetnek- 
föl. Nov. Íjétól kezdve 1821. a’ házból ápolgatás vé
gett kiadott gyermekekért fizet az intézet: a) egy 
szopós kisdedért, még egy esztendőt túlhalad, hó
naponként 5 forintot pengőben; b) egy-éves korától 
kettőig hónaponként 4 ftot; c) két éves korától fog
va hatig 3 ftot; d) hat éves korától tizenkettőig 2 
ftot havonként. — Tizenkét esztendőn felül az inté
zet már nem fizet asztalpénzt. Azon nevelő vagy 
gyámszülék , kik egy , a’ dajkaházból általvett szo
pós gyermeket egy éves koráig fölnevelnek, még kü
lönös ajándék’ fejében 4 forintot kapnak ; ’s ha a’ 
gyermek ötödik évét elérte, újra 4 forintot pengő
ben. A’ gyámszüléknek évenként ruhapénzül 4 ezüst 
forint jár. Azoknak, kik falun laknak ’s kiknek két 
mérföldnél tovább kell menniök, minden mérföldért 
12 pengő kr. fizettetik. — Ha a’ szülék idővel visz- 
sza kívánják magzatikat, kötelesek a’ reájok költött 
asztalpénzt megfizetni ’s a’ gyámszüléket is kielégi'tni 
azon haszonért, mellyet nekik a’ gyermekek 22 éves 
korukig hajthattak volna.

A z, ki két illy kisdedet díj nélkül vállal-fel ’s 
kik közül legalább egyik figyermek , ’s azokat 12 
éves korukig házánál neveli, katonai szolgálattól 
fölmenti egyik fiját ; ki pedig két fiúgyermeket ne- 
vel-föl ingyen , azoknak egyike is ment attól. A’ 
gyámszülék e’ gyermekeket 22 éves korukig magok
nál tarthatják ’s őket mezei vagy házi munkákra ’s 
kézi mesterségekre használhatják; mindazáltal a’ 
helybeli lelkészeknek ’s hatóságoknak tisztül szolgál 
felügyelni, hogy a’ gyámszülék illy magzatokkal em
beri módon bánjanak. Miután már a’ 22 éves kort 
elérték, szabad tetszésüktől függ a’ gyermekeknek 
— vagy gyámszüléiknél megmaradni, vagy pedig 
egyebütt keresni szerencséjüket. — A’ találtgyer- 
inek-házzal egy szoptatósdajka-intézet is van özsze- 
kötve, mellynek egyenes czélja: a’ családoknak 
egészséges és alkalmas dajkákat szerezni. Mihelyt 
valamelly házba dajka kívántatik, azonnal egy al
kalmas személyt kiválaszt a’ dajkáló ház’ igazgató
sága ’s ezért a’ felekezet tartozik 20 pengő forintot 
lefizetni. Mindazon dajka, ki gyermekéta’ házon 
kívül szülé, egészsége végett az érintett intézetben 
előbb megvizsgáltatik ’s csak innét küldetik aztán 
a’ család’ lakásába. Azon szoptató dajkáknak, kik a’ 
házban nem szülék magzatikat, tilalmas valahová be- 
állani mindaddig, mig bizonyságlevelet nem mutat- 
batnak-fel az intézettől ; melly levél azonban két 
napinál régibb nem lehet.

íny hasznos két intézet alapíttatása magyar ha
zánkban méltán örömmel tölthetne-el minden érzékeny 
s z í v e t ,  úgy tekintvén azokat, mint nemzeti művelt

ség’ terjesztésére szolgáló hathatós eszközt, egy
szersmind olly intézetet, melly közhasznúsága által, 
gyakori szomorú csapásoktól megóna. Ha az ország
ban e’ czélra a’ nagyobb ’s kisebb pénzbeli áldoza
tok egyesíttetnének, rövid idő alatt mi is létre hoz
hatnék azt, a’ mit most más nyugoti csinos nemze
teknél csak — bámulunk.

Kovák Dániel architektui.

A’ M A I  J E R U S A L E M .
(Egy szemtanú’ Írásiból.)

Jerusalem’ falain kívül egy magányos házat, 
vagy különálló épületet sem láthatni; nem úgy tehát, 
mint Európának nagyobb vagy kisebb városinál, hol 
többnyire mindenütt majorok ’s mezei lakok tűnnek 
szemünkbe. E’ körülmény hihetőleg onnan ered, mi
vel az illy magányos épületek mindig a’ rabló ará- 
bok’ támadásinak vannak kitéve , vagy pedig onnan 
is, hogy a’ föld igen köves és terméketlen. A’ Kai- 
fás’ palotája a’ Sión kaputól néhány száz lépésnyi 
távolságra fekszik, ’s ez egyetlen épület, melly a’ 
várostól elkülönözve ál l ; de azt magas falak veszik 
körül, mellyek nagyobb részint zsidó ’s örmény fel- 
irásu sírkövekből rakvák. Midőn a’ városban vala- 
melly kitünőbb ’s jelesb helyet akarók meglátni , 
mindenütt azt kivánák tőlem, hogy csizmáim’ ves- 
sem-le; de én kinyilatkoztatám, hogy készebb va
gyok visszatérni, a’ nélkül hogy valamit láttam vol
na , mintsem hódulni e’ nevetséges szokásnak. A’ 
vezető erre azonnal szabad bejárást engedett, hihe
tőleg mivel félt, hogy vezetői díját elveszti.

Jerusalem’ városát, melly Krisztus’ idejében, 
mint mondják , közel 3 millió (?) lakossal bírt, most 
mintegy 12—15,000 lélek lakja. A’ város’ kerülete 
is sokkal kisebb lehet, mintsem egykor, mert egy óra 
alatt azt egészen köriiljárhatám. Megfoghatlan előt
tem : miért választók magoknak Dávid, Salamon, 
’s Izrael’ egyéb királyai e’ várost lakszékül; mert e’ 
tájék puszta, kietlen ’s nincs legkisebb szépsége; 
kopasz, kék hegyek és sziklák övedzik körösleg; nincs 
itt hajózható víg folyam, nincs mosolygó sikság vagy 
térmező; szóval: nincs semmi, a’ mi egy vidéknek 
ingerlő bájt szokott adni. Itt amott ez időtájon (ap- 
ríl’ elején) a’ mezők zöldek valónak ; hanem május
ban, mint beszélők, e’ tavasz-szinnek legkisebb nyo
ma sem látszik, és ha a’ nagy tikasztó hőség beáll, 
a’ kertekben az ember’ szemét csak egy salátabokor 
sem vidámítja. — Az utczák többnyire keskenyek , 
a’ kövezet egyenetlen és kemény, mint márvány. 
Ha esőzik, az utczák olly síkosak , hogy az ember 
azt gondolná: minden kő egyegy szappan-darab, ’s 
a’ gyaloglóknak olly vigyázva kell lépniük, mintha 
sírna jégen járnának. Ama’ szabad ’s nyílt téren, hol
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egykor a’ hires Salamon’ temploma állott , most egy 
pompás mecset tolja méltóságos fejet a’ felhőtlen ég
be. Esen álmélást-gerjesztő épület — ha az olajfák’ 
hegyéről nézik azt, a’ szemnek kimondhatlan gyö
nyörül szolgál; de belsejébe egy halandó sem lép
het, hacsak nem muselman. Mindazáltal, mondják, 
Sir Sidney még is volt benne, ’s midőn kivánák tő
le, hogy a’ fermant mutassa-elő, azt válaszolta: ,,én 
magam vagyok a’ szultán, fermánra tehát nincs szük
ségem.“ — Hallám, hogy a’ törökök ezen időiül 
fogva engedékenyebbek. Azelőtt a’ keresztyéneket ’s 
minden idegent arczon köptek ’s rajtok minden ki
gondolható gyalázatot követtek-el. E’ vad szokás 
már jobbadán megszűnt; de ugyan ezen emberibb 
bánásmódért a’ keresztyéneknek most husvétkor töb
bet kell fizetniük , mint az előtt. Az itteni sz. Jákob 
(St. Giacomo) klastroma az örményeké ’s iszonyú 
nagyságú; egyszersmind leggazdagabb egész Levan- 
teban. E’ klastrom ’s a’ görögöké sok vallásbeli ne
vezetességgel bt'r.

Az olajfák’ hegye, melly Jerusalemtől kelet
szakra fekszik, fölséges tekintetet nyújt; e’ hegy’ 
tetején — ugyan ott, honnan a’ szent hagyomány 
szerint Jézus mennyekbe ment — egy mecset áll. 
Minden jeles helyet, niellyeket a’ zarándok keresz- 
tyénség látogatni szók , törökök őriznek, ’s minde
nütt köteles ezeknek a’ keresztyén az úgy nevezett 
caffarót vagy adót megfizetni, ha bár csak néhány 
párából áll is az. Sokkal tanácsosb e ’ pénzt ellen- 
szegüles nélkül megadni, mintsem kitenni magát a’ 
török őrség’ szemtelenséginek. Az olajfák’ hegye, 
korábbi időkben hihetőleg más állapotban volt. En 
ezt magamnak fákkal benőtt, szép erdős helynek kép
zelődi , de az mint kopasz hegy tűnt szemembe , ’s 
rajta csak néhány, sárga földből rakott, épületet lá- 
íék! Az egész hegyen legföljebb ötven olajfa van. Itt 
amott akadtam egykét szőlőtőre, mondola ’s fügefára 
is , mellyek azonban levelet még nem hajtának. E’ 
hegyet Svájczban csak alacsony don;bnak ’s az óriá
sok közt nyomoré törpének neveznék ; mert egy óra
negyed alatt könnyen fölérhetni annak tetejére. Ezen 
hegycsúcstól keletszak felé fölséges kilátás nyilik: 
A’ távolban láthatni a’ csöndes vagy holt tengert, ’s 
az ebbe ömlő Jordán folyót, balról feküsznek Jeri
cho’ diiledéki ’s alant a’ hegy’ aljában maga Jeru
salem. A’ mecset, melly Salamon’ templomának tér
helyén áll, büszkén emelkedik sötét kúpjaival ’s kék 
porczellán-ékeivel Jerusalem’ tetőzetlen ház-csoporti 
közül, mellyek a’ szinfenéken amphitheatralis alak
zatban terülnek-el. A’ török mecset szép sztilben 
épült, iszonyú nagy udvara ’s a’ fényes tarka szinek 
emelik az összetorlott, és sárgás kövekből rakott 
házak egyformaságát, valamint a’ hasonló színű ma
gas kőfalét is, melly tömérdek, rendetlen alakú, apró 
toronnyal van megrakva, ’s az egészet környezi. — 
A’ hegy’ csúcsától csekély távolságban van az úgy
nevezett a p o s t o l o k ’ b a r l a n g j a ;  ez a’ régiek’ 
Ízlése szerint föld alatt épíile, "s hajdan tizenkét föl
séges bolthajlatival az építőmesterség’ legszebb mü
vei közé tartozott; de most naponként korhadtabbá 
őrli azt az időnek vas foga. Ugyan ezen helyen lát
hatni még sok hasonló épületmaradváoyt, hol fél hol

egész romban, ’ß bizonyítják, hogy az olajfák’ he
gye néhány század, vagy egy évezred előtt egészen 
más tekintetű volt. A’ hegy’ aljában, föld alatt rej
tezik a’ M a d o n n a ’ b a r l a n g j a ;  maradványfalai 
még most is hirdetik e’ pompás épületnek gazdag ’s 
nagyszerű sztiljét. Harinincz lábnyi széles fejérmár- 
vány-lépcsők — számra ötven — vezetik-le az em
bert e’ barlangba. Bizonyos ünnepkor másod ízben 
látogatám-meg e’ helyet; szemem sok pompát ’s va
kító pazarfényt látott a’ szertartásoknál, de midőn 
haza térék ’s az útnak mindkét oldalát béna, sánta, 
siket és vak koldusokkal, kik az Ínség’ és nyomor’ 
személyesített képei valának, ellepve találám, akarat 
ellen is igen kellemetlen érzés hatá-meg belsőmet. 

íA’ége következik)
GONDOLATVADÁSZAT NÉMELLY VADÁSZOKRÓL.

A’ vadászok’s vadászatok különfélék; legközön- 
ségesbek a’ s z e r  e ncs e-vadászok, ’s legritkabbak a’ 
szerencsevadászatok. — A’ szerencsevadász a’ re
mény’ zöld vadászköntösébe öltözött ember, ki mindig 
n y o m o n  van, de c z é lhoz nem ér soha ; felvont ka
kassal siet előre szüntelen, de puskáját nem sütheti- 
el, és mindig a’ kalandok’ tündérkerületében bolyong 
szerte, a’nélkül hogy a’ sok terv-fa miatt a’ szeren
cse’ erdejét látná. A’ szerencsevadászokat követik a’ 
nagyszámú 1 e á n y-vadászok. Ezek a’ hölgykedvelő 
\ilágnak hyenáji, nem nemi — vagy szerelmi epédés- 
ből vadásszák zsákmányukat, hanem egyedül gonosz, 
megrögzött, ferde kedvtöltésből szopják-ki azoknak 
szivvérét, ’s kaczagva iramlanak tovább, uj tárgya
kat keresvén martalékul bőszült szenvedélyiknek; 
ezen vadászok többnyire csak t i l o s b a n  szeretnek 
vadászni. Most jőnek a’ d i e s - ,  h i r- ’s h i v a t a l 
vadászok; ezekről igen sokat lehetne á l l í t a n i ,  
de s z ó  la ni  ’s b i z o n y í t a n i  felette keveset, mert 
többnyire sötét, tekervényes, sikamlós, keskeny ’g 
posványos utakon vadásznak, ’s azért puskáikat kö- 
penyeg alá rejtik, nehogy a’ vizes, romlott levegő 
a’ lőport átjárván, csütörtököt adjon a’ puska, ’s a’ 
c/.élba vett vad más iigyesb vadász’ birtokába jusson. 
Egyébiránt ezen vadászok fáradhatlanok, a’ legkes
kenyebb, alacsony, kigyők ’s békákkal tolt nyílásokon 
is vakmerő bátorsággal szorongnak keresztül, egyedül 
a’ czélba vett vadat tartván merengő szemükben, ’s 
még is, fájdalom! számtalanszor megtörténik, hogy 
a’ czélba vett kövér, büszke szarvas helyett, egy nyo
morult, sovány, büdös b a k o t  lőnek. Ezen szána
kozásra méltó vadászokat követik az újság-vadá
szok ; ezek erdők, rétek, berkek, vizek s hegyeken 
egyenlő kedvvel vadásznak, ’s most egy ujság-ré- 
czécske után ugranak vízbe, máskor ismét egy ma
gányos ujság-zergét üldöznek a’ sziklaberczeken. Fü
leik a’ vizslák, szájok az örökké csattanasra kész 
kakasok, ’s nyelvök a’ szüntelen mozgó töltő-vesz- 
szők; mindig lődöznek ’s puskáik mégis mindig tölt- 
vék, egy uj történeti lőporszemeeske sem maradhat- 
meg puskáikban , azonnal kilövik azt, ha czélt nem 
lelnek — tehát a’ türelmes levegőbe; ha pedig va
lósággal egy ujságnyulacskát lőhetnek , bezzeg van 
akkor öröm *s futnak vele azonnal a’ kávéházakba, 
sétányokra: ’s ezen várostörténet kők* va ipiaczan íeii 
torokkal kiabálnak: „vegyenek uj fris \adakat, \ e
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gyenek!—” ’s a‘ t. Továbbá még azon különösséggel 
birnak ezen vadászok, bogy mindent n a g y í t v a  
latnak, így p. o. A. találkozván B.vel, ennek mond
ja : „ X .. város körül a’ múlt héten fölötte nagy égi- 
haború volt.“ B. tovább mentén így szól C.hez:  
„X.. városban iszonyú égiháboru dühöngött ’s két 
helyen beütött a' mennykő.“ C. D..hez megy ’s ki
ált : ..Barátom , képzeld csak , minő szörnyű veszély 
érte X.. városát, több helyen beütvén a’ menny
kő , mintegy húsz ház hamvadt-el. D. a’ leégett há
zak’ számát már ötvenre teszi ‘s még e’ mellett né
hány gyermeket is a’ lángoknak áldoz. E.. már a’ 
fél várost porrá égettnek állítja, templommal együtt, 
a’ sérültek ’s holtak' számát pedig még bizonytalan
nak mondja ‘s a’ t. ’s a’ t. — Most jőnek a’ bohó
zat- ,  t réf a-  vagy is a n e k d o t a- vadászok. Ezek 
valódi bű báj o s  v a d á s z o k ;  mindig idegen, a’ ka
lendáriumok’ farkas üregeiben öntött golyókkal lő
nek ’s készek leiköket a’ sátánnak adni, csak hogy 
legalább a’ hetedik golyó találjon néha. Hasonlítnak 
ezen vadászok a’ kavéházakban levő musikáló órák
hoz, már szinte tudja az ember, hogy mellyik darab 
vagy is anekdota következik a’ vadász’ puskájából. 
Egy igen különös neme van még a’ vadászoknak az 
írói világban , mellyek dicséret-vadászoknak ne
veztetnek. Egy illyen vadász bemegy a’ kávéházba 
’s egy hir- vagy művészeti lapot, mellyben saját ko
holmánya ki van nyomtatva, egy isméretlen vendég’ 
kezébe nyomván, figyelmezteti azt arra, és füleit 
jól kinyitja , hogy az óhajtott dicséretet hallhassa. 
Ha pedig nem lel vadat, mellyre puskázhatna, akkor 
igen furcsán önmagát vadássza, a’ mi így történik: 
ő p. o. mint literatúrai vad keresztül fut egy folyó
írás’ lapjain valamelly vizenyős hangzatka’ alakjában, 
azután gyorsan más lapba ugrik ’s á l n é v  alatt di
cséret-halmaz mögül puskáz tömjént csinálmányára; 
de ez még nem elég, innen ismét a’ harmadik lapba 
szőkéi ’s megint más név alatt az előbbi koholt di
cséretet bizonyítja, ’s öregbíti tisztelkedő lövésekkel. 
Ezen szegény vadászokat csak kaczagjuk, mert nem 
olly ártalmasok ’s megvetésre méltók, mint mostoha 
rokonik a’ rágalom -vadászok, kik nem azért va
dásznak, hogy valamelly ízletes vadat lőjenek — 
a’ mi ügyetlen készületlenségök miatt úgy is csak
nem lehetlen — hanem egyedül kárörömből űzik ’s 
zavarják a’ már másoktól űzőbe vett vadakat; ’s ké
szebbek halálig v i a s k o d n i  (kämpfen) az ügyesb 
vadászokkal, mintsem az irígylett deli zsákmányt azok
nak békével átengedni. Szegény ügyetlen v i a s k o -  
d ó rágalomvadász! ne fáraszd magad’, az ügyes va
dasz minden merényletid’ daczára is szerencsésen el- 
érendi a’ czélba vett vadat. — — Hagy Ignúcz.

A’ M U N K Á C S I  T Ű Z .
( J u l .  27 te 'n  1834.)

Bartházán, gr. Schönborn’ munkácsi uradalma 
helységében, elvégezvén azon uradalom’ fő tisztsége 
1830b. a’csinos és tágos sz. egyház’építését, jul. 27kén 
tartá annak ünnepélyes fölszenteltetését, mellyre szá-

Szerkeszti H e l m e c z y .  -

mos hivatalos vendég jelent-meg. Az egyházi szer
tartást ’s misét számtalan mozsárdurrogás ’s musikai 
zengés közt főtiszt. Laurencsik Keresztely szabolcsi 
prépost, beregi fő-esperes és munkácsi plébános ur 
végzé segédeivel; az egyházi beszédet pedig tiszt. Kó- 
szeghy Imre helybeli plébános ur az ünnepre helyesen, 
értelmesen, egyszersmind érzékenyen alkalmaztatva. 
Az ájtatosság után Freiseisen Dániel praefectus ur 
magyaros barátsággal fűszerezett étitallal, délután 
pedig estig tartott igen víg táncczal fogadá vendégeit 
De jul. 27ke vala egyszersmind rettentő gyuladás ’s 
rémítő szerencsétlenség’ napja is; mert Beregnek, sőt 
egész édes hazánknak egyik, századok óta, sok és kü
lönféle viszontagság’ daczára fejét kényesen emelő dí
sze, a’ meredek sziklán büszkélkedő fenséges mun
k á c s i  vár;  azon vár, mellyben 1640ben az ( ltártul 
elhurczolt Taraszovics Bazil munkácsi püspök 3 évig 
börtöni nyomorgást álla-ki; azon vár (hogy többet 
ne említsünk), melly lSüőben dec. llkén veszélyben 
forgó országunk’ sz. koronájának menedékhelyül szol
gait, nem áll többé régi épségiben! Alig gátoltatott 
meg a’ mélt. uraság’ derék tűzi intézete , ’s az itten 
tanyázó Benczúr magy. ezred’ két csapatja által a’ 
munkácsi, úgy nevezett temető utczában esti 10 óra
kor hirtelen támadt ’s két lakházat ’s némelly gaz
dasági épületeket csakhamar elemésztő tűz ; aligszen- 
deriilének-el ezen ijedelmi történet után Munkács 
városa’ csendes lakosi, midőn éji 11 1/2 óra tájban 
az újra megkondult harangok ’s dobok szomorú zaja 
által álmukból felocsódván , néma tanűji lehettek a* 
várostól 2/1 órányi távolságra eső roppant ’s pom
pás épület’ éjszaki szöglete lángba borultának! A’ 
lángözön olly villám sebbel, ’s minden segedelmet 
(minthogy a’ vár’ vízipuskáji is csakhamar martalékká 
lőnek), lehetetlenné téve és szerte ágozva dühödött, 
hogy minden éghetőt csakhamar hamuba dönte; elé
gett a’ sz. Sophia’ kápolnája, minden drága régi bel- 
készületestiil; el a’ Bakóczy’ palástjából készült mi
seruha ’s minden arany, ezüst edényei; el a’ torony
óra a’ haranggal együtt. A’ helybeli káplán csak 
életveszéllyel vala képes a’ szentséget, néhány, ha
mar keze alá jutott, csekély értékű köntössel egyszeri 
elszánt bémenete által menteni-meg; beégtek né
melly tiszt urak’ lakjai, el az egyik felvonó híd. félig 
a’ másik; ’s csak a’ Munkácsról hirtelen oda jutott 
fecskendők valónak képesek a’ tűznek az alabb fekvő 
épületek felé harapozását meggátlani. Ember-halál 
nem történt. Jelenleg ijesztőleg ’s minden gyám nél
kül szinte díiléssel fenyegető kéményei ’s tüzvéd-falai 
nem mutatnak egyebet irtózatnál. Elsötétült tehát je 
lenleg Munkács várának hircsillaga is, melly előbb olly 
SUgárzÓlag diszlett! ( I .  mai J e l e n k o r u n k a t . )  Dr. ('».

R E J T E T T S Z Ó .
Négj' jele közdivatú , fókép a" barna seregnél, 

Lombjaival bénán a magas égre nyulong.
Ennek, egész’ sokszor nagy tábora, zöld koszorúját 

Mir megemésztve tovább száll; de íiatára rövid.
N. J.

A’ G2dik számú rejtettszó: B á n h a l m a .
__ —  - -- - ^ - -

Nyomtatja Lä n d e r e r .
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G Y Á M -  I N T É Z E T E K .

íg y  müncheni heti-lap *) igeit élénkén festi a’ 
strassburgi szegény-gyámoiást, ’s az asszonyoknak 
ebbeni munkás részvétüket. Kettős czélt talál e’ sze
gény-gondviselői rendszerben, melly Strassburgban 
két év előtt hozatott-be : egyik t. i. segédkezet nyúj
tani az ínségre jutottaknak, másik a’ szükséget, mi
előtt szülemlenek , elhárítani. Közegyenbe (parallel
lába) helyezvén mindig a’ külföld’ intézeteit hazai 
fejledezésünkkel, mi az elsóbbiket illeti, ezt nálunk 
már szép sikerrel létesítette a’ pesti Asszony-egyesü
let; miután mind Pesten, mind Budán a’ koldulást 
eltöröltető ’s a’ nyomorultak dologházakban élelmet 
találnak. De nagyobb figyelmet érdemel a’ másik, 
t. i. a’ szegénység’ baját gyökestől irtani, ’s az él
hetetlenséget, melly legtöbbnyire rósz nevelésből ’s 
oktatási hiányból ered, elhárítani. Az említett strass- 
burgi Asszony-egyesület is ezt tévé legfőbb gond
jává, a’ kisdedek’ neveléséül úgy nevezett kisded- 
gyáin-intézetet(KIeinkinderbewahr-Anstalt) alapítván, 
és annyi számmal, hogy a’ szegény sorsú lakosok’ 
gyermekei 2 esztendőstül 6ig azokban mind elfogad
tathassanak; kik innen azután úgy nevezett szabad- 
iskolákba küldetnek, a’ leánykák pedig ipar-isko- 
lakba; ‘s miután a’ 12—15 esztendős kort elérték, 
az egyesület által mesterségre, vagy szolgálatra jut
tatnak.

ílly kisdedgyámoló-intézefef látni kell, ho?y 
hasznát ’s a’ kisded’ egész életére nem különben, 
mint a’ szülékre hatását méltókép'föl lehessen fogni. 
A’ kisded növendékek, ha férfiak, 2 Iegfolebb 6 
esztendősek lehetnek, a’ leánykák 2— 7 esztendő
sek . kik egyébként szüléik’ gondoskodása alatt ma
radnak, csupán reggel 8 őrátől 12ig ’s délután 2tőí 
6ig mulatnak (a’ szónak valódi értelmében) az inté
zetben. Megérkeztükkor, miután tanítótoknál kéz
csókolva tisztelkedésöket megtevők, gyámasszonyuk’ 
( \ \  ürterinn) \ alamellyike által legnagyobb szelídség
gel s nyájassággal fogadtatva, köpönyegeikre, sap
káikra , fejkötőikre *s tb. illyenre nézve kényelembe 
helyeztetnek, és ülőhelyökre vezettetnek. A’ mulatsá
gos tanulás mins'yárt a’ kiszabott órakor kezdődik , 
bár mennyien hibáznak is , mert a’ későbbi megjele
nés se nem árt, se nem kárhoztatik. Altaljában sem
mit sem kerül inkább a ’ tanító , mint kisded növen
dékét büntetni, ’s ha ez elkerülhetlenné válik, leg-

*) Palmeabläiter. München, N r.  6. 1634.

folebb egy pár alkalmas verset mondat-fel a’ bűnös
sel , avagy tanítvány-társával, hogy szégyenülve tér- 
jen-meg a’ kisded becsületérző ; ’s mi legkeményebb, 
az egy krétával írott kör, mellybe a’ bűnösnek kis 
ideig szégyenkövön kell állnia. Még is olly rend, 
olly csend uralkodik a’ teremben, hogy álmélkodni 
kell rajta, ’s a’ kisdedek annyira ragaszkodnak ta- 
nítójokhoz, hogy szünetórakor csoportosan veszik- 
körül ő t, és örülnek a’ kis hízelgők, ha ruhája’ szé
lét foghatják kezökbe. Különös figyelmet gerjesztő 
bennem egy kisded lányka (Budán a’ vízivárosi inté
zetben), kit szomorgása miatt kérdeze a’gyámasszony : 
mi baja \ — ’s a’ kérdésnek mi lehete egyéb követ
kezménye, mint sírvafakadás, és főfájás elleni pa
nasz ? A’ kis siró tehát azonnal elvezettetett, ’s ke
vés idő múlva már bábbal jöve-vissza , de vidoran , 
’s ezzel mulatozva mindent megtőn , mit egyéb nö
vendék-társaival lennie kelle.

Tanulmányaik e’ kisdedeknek a’ b o l d o g  életre 
legszükségesb tárgyak, ’s azon képzetek (ideák), 
mellyek a’ későbbi tanulást könnyebbítendik, név
szerinti istenféleV ’s a’ keresztjén hit’ szabályihoz 
alkalmazott isten-tisztelés; emberszeretet; szüléik, 
tanítóik , ’s tanulótársaik iránti kötelességük’ szabá
lya i; a’ köz életben mindennap előforduló tárgyak, 
U, m. termesztinények, nevezetesb állatok ’s nö\é- 
nyek (képekben előadva), mezei gazdaság, különféle 
mesterségek, ’s ezekben használt műszerek (mintá
ban) ’s egyéb e’félék’ előképzetei; továbbad a’ betü- 
i-merés, egyszersmind olvasáshoz közeledés; a’ szá
molásnak első szabályai, u. m. összeadás, kivonás, 
és soks/.orozás. Ezeken felül hellyel közzel egy kis 
dalt, vagy hymnust énekelnek hegedű után, tanít- 
mányos meséket, rimes mondásokat ’s a’ t. tanul
nak ; eírnegyakorlásul kérdések tétetnek elejökbe, 
’s képzetüknek ellentéteit kell meghatározniok. Ko
molyabb foglalatosság közé könnyebb ’s mulattatóbb 
kézi-munka is adatik nekik föl, például: apró keresz
teket készíteni papirosból, durvább szalagokat szőni. 
A’ test-gyakorlás sem mulasztatik-el e’ végre készült 
udvarokon, hol a’ kisdedek famászásban, futásban 
egymás közt vetekednek, — mindenkor tanítójok’ 
’s gyámasszonyuk’ figyelő szemeik előtt.

Itt tehát már a’ gyönge 2 . 3 esztendős gyer
mek’ előtt nyíltan áll egy menekvőhely, hol anyai 
gondoskodás fogadja őt, ’s gyöngéd kedvélyére (Ge- 
müth) a’ bölcs nevelésnek első benyomásit lövell 
hol a’ durvaságtól óvatik, ’s a’ jóra eleve szoktat-
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fatik. Az ifjú lelkekben vigyázat, Hiedelem, rend
szeretet, munkakedvelés ébred és gyarapul; némelly 
tanuságos szó — elbeszélés, ismétlés által emlé
kükbe ’s szivükbe mélyen oltatik-be; ’s midőn 6 esz
tendős korukban illy kisdedek iskolába mennek-át, 
már kitudják mondani olvasó-tábláikról a’ szavakat, 
utánozzák az Írás* vonalait, ’s nem kell előrül tanul- 
niok a’ számvetést. Azonfelül némi ügyességet nyer
nek testükben, ’s a’ hasznos kézimunkához; meg
szokták az iskolai rendet, ’s beszivák az ürük igaz
ság’ kezdő elveit, mellyek a’ szegénynek ugy, mint 
a’ leggazdagabbnak életszerencséjét minden egyéb 
eszküznél erősebben biztosítják. Az illy intézetekből 
áradozó áldást kevéssel nem irhatni-le ; mert ez nem 
csupán magokra a’ kisdedekre háramlik az által, 
hogy a’ fenyegető romlástól megóvatnak, hanem 
szüléikre is , külünüsen pedig az anyákra , kik azon 
8 óra alatt, míg kisdedeiket vigyázat ’s jó gondvi
selés alatt tudják mulatva tanulni, házi dolgaikat bé
kén , nyugalommal, ’s könnyebben végezhetik. 
Hány gyermek veszett már vízbe , hány tűrte nya
kát, hány lett bénává, mig a’ gondos anya háza kö
rül foglalatoskodék ! — ’s hányszor hivatik munkájá
tól e l, büntetni a’ pajzán gyermeket, kit társai már 
elrontának, hogy ő meg másokat tanítson ollykor 
kiirthatlan gonoszságira !. Es ím ezen intézetekben 
ha hibázik, vagy vétkezni talál a’ kisded, legfölebb 
serkentő, vagy szégyenítő intéssel, mit a’ tanítótól, 
vagy ezt viszhangzó növendék-társától hall, szelíden 
meglegyintetik, becsületérzésre gerjed, magába száll 
’s elszégyenülve hibája felett szelíden jó útra tér. — 
Áldani fogja ezen i n t é z e t e k e t  a’ kezdő iskolák* 
tanítója is, ki imígy elkészült tanítványit (ha a’ ve- 
lökbánást ekép folytatandja) evődés, lélekvesztés, 
büntetés nélkül mindenre bírhatja ; áldani fogja végre 
a’ haza, nielly két súlyos tehertől mentetik-föl: a’ 
polgárok’ legszerencsétlenebb ’s legalkalmatlanabb 
osztályától, t.i. s z e g é n y e k t ő l  és d o l o g t a l a n  
he  v e r ő k t ő l ,  következőleg a’ k o l d u s o k t ó l  és 
g o n o s z t e v ő k t ő l  is. Mert hol erős az alap, nem 
félhetni ott a’ roskadástól; ’s könnyű igazítani a’ 
hibát — magában a’ charakterben is.

Illesszük ezeket is hazánk’ állapotjához ’s vizs
gáljuk: léteznek-e már itt is hasonló intézetek? Igen 
i s , létez néhány, de illy terjedelmű országra ez még 
kevés. Hogy még is már létez, és a’ hány létez, 
egyedül m. Bruns\ik Mária Therezia grófnénak , ’s 
emberbaráti fáradhatlan iparjaiban segédjeinek kö
szönhetni. E’ tisztelt grófné t. i. mintegy 6 esztendő 
előtt Pesten alapítá az elsőt, ’s azóta kisded gyám
intézeteinek száma csupán Budapesten 7re, egész ha
zánkban pedig valami 12re növekedett; jelesül Po

zsonyban van 2; Beszterczén 1; N. Szombatban 1; 
Tolna vmgyében 1. — Sőt Münchenben is már Ötöt 
hozott létre; mi a’ münchenieknek, hogy a’ külföld’ 
leányától illy nemes czélu segélyt elfogadtak, dicső
ségökre válik, de a’ grófnénak még inkább, ki a’ j ó 

tét’ irányát nem szorítja hazájára egyedül; hanem 
mindenfelé terjeszti, hol csak sikerülhet az. Nálunk 
a’ sikerletnek még sok akadálya van, legfőbb a’ ta
nítók’ híjánya, miilyenek külföldön e ’ végre önként 
kínálkoznak, mialatt hazánkban keresve sem találni 
. . .  alkalmasokat és czélszerüeket.

Nem czélom itt dicskoszorút fonni, mert tudom, 
hogy a’ dicső, de szerény Alapítóné , foganatos tet
teiben ’s ön kebelében leli azt; csupán figyelmeztetni 
kívántam hazámfiáit ezen kérdéssel: mint lehet ho
nunkban illy intézeteket gyarapítani ? — Ugy vélem, 
nem máskép, hanem ha egyesülünk és minden jóban 
a’ haladó külföldet követendjük. Nézzük, mit ír még 
a’ fenérintett heti-lap Strassburg’ Asszony-egyesü
letéről.

Legtöbbet köszönhetni, úgymond e’ körül (kis- 
dedgyámolás körül) Strassburgban az asszonyoknak, 
kik személyes, szellem- ’s iparbeli fáradozásikkal ’s 
helyes irányú adakozásikkal fölötte sokat tesznek;’» 
iparjok annyival foganatosb, hogy nem e g y e n 
k é n t ,  hanem szövetkezetien, ’s közös egybehang- 
zással munkálódnak; mi által munkálódásuk egy mű- 
szeri egésszé képeződik : ’s így szabállyal ’s renddel 
jeleskedik a’ nélkül, hogy az aggszokás (Schlen
drian) formalitás, és hosszadalom’ hibáiba esnék. A* 
első öt intézetfeletti főügyelet 30 asszonyságra, mint 
ügyelőkre (Inspizientjnnen) bízatott, kik előszóra’ 
szegényre ügyelők’ nőjei közül választattak. íme 30 
asszonyság hatonként 5 külön-egyesületre oszlott, 
kebeléből egy egy elnököt és titoknokot választván, 
melly elnöki és titoknoki öszveségből végre egy kö
zépbiztosság keletkezett, hogy a’ külön-egyesülete- 
ket szemmel tartsa, közöttük az egyességet táp
lálja, minden behozatandó javítások iránt a’ fő-biz
tossággal értekezzék ’s a’ jövedelemről és költség
ről számoljon. Ezen közép-biztosság hónaponként leg
alább egyszer jő-össze tanácskozni. — A’ külön- 
egyesületnek fő kötelessége: az ügyeletök alatti 
gyámintézetekben a’ testi, értelmi ’s erkölcsi neve
lést ellenőrizni, ’s a’ közvetleni vezetésre felfogadott 
személyeket minden kitelhető erejökből segíteni. 
Melly végre a’ kiilön-egyesületbeli 6 asszonyság egy 
héten által naponként egymást fölváltogatja (ha ki 
akadályoztatik, más asszony által is végeztetheti 
kötelességét, ki bár nem tagja az egyesületnek; 
azonban illy esetben annak jóváhagyását eleve meg
nyerte). — Minden intézetnek egy fejér könyve van,
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hová a’ soros ügyelő-asszonyság megjelentét aláírá
sával jegyzi-be, észrevételeivel ’s javaslatival együtt 
tiszttársaínak fígyelmeztetéseül. Egyébiránt minden 
külön-egyesűlet hónaponként legalább kétszer gyül- 
egybe köztanácskozásra; ’s az elnök’ kötelessége a’ 
külön-egyesület’ jövedelmiről ’s költségiről számolni, 
valamint a’ títoknoké a’ közép-biztosságtól átadott 
készületlen anyagnak kikészíttetéséről. Némelly ügye
lők még azon föladást is elvállalák, hogy azon kevés 
pillanat alatt, mi idejökből még fenmaradand, a’ kis- 
ded-gyámintézetbeli gyermekek’ szüléit meglátogas
sák, ’s velők gyermekeik’ javáról értekezzenek. Má
sok vasárnapokon a’ szüléket az intézetbe hivák-ösz- 
sze ’s azokra emlékeztetők, miket tudatni velők szük
ségesnek gondoltak. Végezetre más tekintetben a’ 
gyámintézet’ növendékeit föloszták egymásközt ’s kiki 
saját jutottját külön pártolása alá fogadá. — S mig 
szellemük és kedvélyök mind szóval, mind cseleke
dettel így foglalatoskodik, a’ gyengéd asszonyi ke
zek sem henyélnek, hanem szép kézi készítményivei 
a’ társaságot ajándékozgatják , mellyek lotterián ki
játszva kész pénzbeli segélyeik mellett tetemesen nö
vesztik a’ jövedelmet. — Ezen adakozók’ társasága 
összesen véve egy főbiztosság által képeztetik, melly 
420 választott tagból á ll, kik mint ügyelők hárman
ként a’ város’ 40 szegény-kerületében osztatnak- 
széj; azon felül másik 120 tagbői, ollyanokból t. L 
kik legnagyobb adakozási sommákat irtak-alá. És 
mivel a’ társaság (mint följebb említetett) a’ valódi 
szegények’ gyámolítását is egyik czéljaul vévé, ezen 
főbiztosságból , melly az egésznek vezetésére egy 22 
tagból álló kisebb választottságba közepedett; ezen 
felül külön biztosságok alakultak mindenféle, n. m, 
gyámházak-, segélyek-, szegénylakok-, dolgoztatás- 
és iskolák-körüli szolgálatra.

Sokat lehetne még e’ gyönyörű intézetről köz
leni, azonban elég legyen röviden az egészet egy 
kérdéssel bezárnom : Nem volna-e üdves illy egye
sületet (mert «ddigi asszony-egyesületink egyéb 
gondokkal terheUék) hazánk’ mind az 52 vármegyé
jében létre hozni , melly egy budapesti közép-egye- 
sületteli összeköttetésben azt eszközölné, hogy rö
vid idő múlva minden falunak lenne kisdedi gyám
intézete? K acsU vics Lajos.

A* M A I  J E R U S A L E M .
(Vége.)

A’ Madonna-barlangtól nem messzi fekütt az úgy 
nevezett G e t h s e m a n e  - k e r t ;  nyolcz hihetlen 
vénségü szép olajfa (mellyeknek gyökereit kőhal
mazok kerítik ’s folyvást uj fold által tartatnak élet
ben) emelkedik ezen örökhírü ’s emlékű helyen. Va
lamivel távolabbra mutatják Absolon’ sírját, mellynok

goth-izlésü magas tornya van; rajta ma is láthatni 
még az építmény’ nemes sztiljét. Mindazáltal ezen 
épitvénymű idősbnek látszik a’ goth-korinál, ’s ol
dalrészein több földalatti roppant terem van. Mint 
a’ szent rege mondja, — Jézus’ tanítványai az ő mes
terük’ elfogatása után e’ boltozatok alá menekvének. 
Mingyárt e’ sír’ közelében mutatják Izrael’ királyi’ 
és bíráinak sírtermeit; ezek romban fekvő boltos fo
lyosók’ töredékei; a’ bejárás inkább árnyékszékhez, 
mintsem herczegi személyek’ sirboltjaihoz látszik ve
zetni. Ugyanezen helyen van a’ mostani Jerusalem’ 
zsidó lakosinak temetője is; ez egy tér, mellyet fél 
óra alatt alig járhatni körül; el van borítva csinosan 
faragott, négyszegű kövekkel ’s közülök egy sincs 
felírás nélkül. —

Az olajfák’ hegye ’s azon domb között, mel
lyen Jerusalem fekszik , folyik-el Cedron’ patakja. 
Itt is megcsalatkozám várakozásomban. Én azt egy 
nagyszerű , szép folyamnak képzelém — ’s íme egy 
két lábnyi széles nyomora árkot pillanték-meg, melly 
csaknem egészen száraz volt; nyáron pedig valóban 
az. Télen hasonlít a’ hegyi patakhoz, melly egy pil
lanatban rendkívül megárad, ’s a’ másikban ismét 
elapad. Kevéssé alantabb van a’ Silóé nevű forrás ; 
egy hosszú lépcső sorzat vezet-le hozzá a’ földbe, 
hol kristálytiszta víz fakadoz. E’ viz igen lágy, és 
noha sós , még is igen kellemes ízű ; én legalább a’ 
tejnél örömestebb ivóm; ezen forrás, mint haliam , 
egyaránt apad és árad; hat óráig bőven van vize ’s 
hat óráig egészen száraz. A’ dombon balra fekszik 
Silóé falu; itt kevés lakház találkozik, az emberek 
többnyire kősziklákba vájt barlangokban ’s üregek
ben tanyáznak. Ezen hely, mellynek lakosai minden 
tekintetben valóságos törökök, igen nyomord fészek ; 
itt tíz — tizenkét esztendős gyerkőczék mindenütt 
kővel és földdel dobáltak bennünket.

Most a’ főtárgyra térek által, az az: beszélni 
fogoka’ s z e n t  k o p o r s ó r u l .  Hogy a’ vándor e’ 
szent helyhez vezető útra jöhessen, egy szoros kapun 
kell átmennie. Ünnepek’ alkalmakor itt rettenetes 
embertolongás van. Én kétszer menék e’ kapun ke
resztül ’s mind kétszer legalább is egy óranegyedig 
magam’ a’ legkinzőbb sajtóban érzém. Az ember e’ 
kapun áltaihaladván, egyenest a’ templomhoz j ő , 
vagy — mint helyesebben mondhatnók — a’ vá
s ár ra .  Ha a’ Megváltó még egyszer eljövendő vol
na, szent hajlékából újra ki kellene űznie az adókat 
’s vevőket, kik a’bejárást a’ szent helyhez elrekesz- 
tík. A’ helyett, hogy az emberben komoly ’s istenes 
gondolatok ébrednének, hosszúság’ ’s unalom száll- 
ják-meg. Itt egy tolongó sokaság kiált és zajong, — 
ott négy — tiz esztendős gyerkőczék űzik, kergetik
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egymást, — emitt kisdedek visítanak, mint megan
nyi nyársra húzott eleven malacz, — amott isme't 
a’ török őrse'g rivalg ’s ordítoz, hogy a’ gyiilevész 
tömegben a’ rendet fentartsa. Erőtlen ecsetem leírni 
azon irtózatot, melly keblem’ megszállotta, midőn 
a’ keresztyénség’ ezen legszentebb helyén két törö
köt láték, kik kevélyen ’s megvetőleg forgatának 
kezűkben szíj-ostort. Ezekkel szünet nélkül az imád
kozó keresztyének’ fejét ’s arczaít verék, sujták! —  
A’ szent koporsóhoz vivő kapu vastag és izmos; mi
helyt az ünnepnek vége van, azonnal bezáratik ’s a’ 
törökök pecsétet nyomnak rá, Harmincz görög, ti
zenöt örmény, tizenkét római és két coptikus vallása 
pap marad a’ szent koporsónál; a’ szent atyák en
gem is meghivának , hogy záratnám-be velők maga
mat ; de mivel kedvelem a’ szabadságot ’s a’ sz, ko
porsón kívül még mást is akartam látni, megköszö
nöm a’ szives meghívást. A’ sz. koporsóhoz senki sem 
járulhat ingyen; minden nem-muselman 33 piastert 
fizet, a’ görögök ’s örmények még is valamivel ke- 
vesbet. A’ törökök ezen zsarlott adóbul már iszo
nyú sommákat vevének-be. Mingyárt az előcsarnok
ban fekszik azon kő, mellyen egykor a’ fölkenés’ 
nagy jelenése ment végbe; ezen kő ki van simítva’s 
még igen újnak látszik. Kevéssé távolabb láthatni ay 
kápolnát, melly a’ szent koporsó felett épült, de egy
szersmind olly keskeny, hogy két ember csak bajo
san térhet-kí egymásnak. A’ keskeny ajtó előtt is
mét egy török áll őrt,  ki minden kímélés nélkül a’ 
buzgókodók’ egy részét gallérjoknáí kirántja ’s a’ 
másik részt két öklével» befelé taszítja. Ezen hat v. 
hét lábnyi hosszú sírkápolna’ felét két fejérmárvány- 
darab, melly mintegy két lábnyi magas, fogja-el ’s pad 
gyanánt szolgál. A’ többi térköz alig három lábnyi 
széles. Felül a’ kúpról ötven nehéz ezüst lámpa függ, 
mellyek örökké égnek. — E’ hely’ közelében áll 
Go l g o t h a .  Azon nyílás, mellyben hagyomány sze
rint a’ szent kereszt állott, ezüst borítékkal van kc- 
rülfogtaíva ’s másfél lábnyi mélyen megy a’ földbe. 
A’ sz. koporsótól ezen hely mintegy 40 lépésre fek
szik, ’s a’ templom e’ két szent helyet azonegy fedél 
alatt tartja. Ama’ nevezetességek, mellyeket Be t h -  
l e h e m b e n  szokás mutogatni, következők: 1.) a’ 
jászol, mellyben Jézus született; 2.) azon hely, hol 
a’ napkeleti bölcsek neki arany, tömjén és mirhával 
áldoztak ; 3.) a’ Heródes által megöletett gyerme
kek’ temetőhelye; 4.) sz. József és szűz Mária’ ká- 

, polnája ; 5.) a’ pásztorok’ barlangja; 6.) sz. Euse
bius, Paula Eustochia és sz, Hícronym’ sírja ; ’s vég

re T.) azon hely, hol ezen utóbbi az ó tanítvá- 
nyit oktató.

Jerusalemtől másfél órányira fekszik keresztelő 
sz. János’ szép ’s roppant klastroma , mellyben ma 
is barátok laknak. Azon puszta, hol az istennek e’ 
szent embere napjait tölté, ’s a’ sz. Erzsébet’ lakhá
za — itt a’ főbb nevezetességek. Az olajfák’ hegyé
től egy órányira fekszik B e t h a n í a .  Mintegy negy
ven lépcsőn szállónk itt alá Lázár’ sírjához, melly 
egy kősziklából van kivágva. Az ő leánytestvérivek 
egykori lakása is ,  mint mondatni hallám, szintúgy 
közel van e’ helyhez. — Nem messze a’ kaputól — 
éjszakra Jerusalemtől — mutatók nekem azon bar
langot, hol Jeremias egykor siralmait irta.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A
N é g y  garat s os  é r v á g á s .  Egy mezővárosi 

sebészhez ,  hol az érvágásdij harmadrész forint volt, 
érkezék egy paraszt , ki a’ nála levő négy garasért 
karján eret nyitni rimánykodék. A’ jószivű sebész 
kötelességét teljesíti; mire azután a’ parasztot há
zától elbocsátja. Több év lefolyta után megjelenik 
ez ismét, ’s eret akar vágatni : „de — úgymond — 
csak a’ n é g y  g a r a s  ó s b ó l ,  mert az nekem na
gyon használta“ S o lté n  János.

J á t é k s z í n  és e b é d 1 ő. (Levéltör.) Barátom! 
leveledből olvasóm, hogy mivel már van e g y e t l e n  
e g y  mó d  a’ m a g y a r  j á t é k s z í n ’ c z é l i r á -  
n y o s  m e g a l a p í t á s á r a ,  tehát te is e g y ma
g y a r  e b é d l ő ’ c z é l i r á n y o s  m e g a l a p í t á s á 
ra találtál fel egyetlen egy módot, melly rövideden 
ebből áll: állítsunk-fel conservatoriumot, hozassunk 
állandó szakácsokat, tálnokokat, és pinczemestere- 
k et; ezek hat, vagy hét esztendő múlva számos egy- 
iskolájú növendéket állítván-elő, ekkor építsünk ebéd
lő t, hogy így jól elrendelt pompás asztal mellé ül
hessünk. — Erre nézve röviden csak azt felelem: ha 
te nem akarsz enni addig, míg a’ czélirányosan meg
alapított ebédlőben a’ classicus szakácsok által ké
szített ételből a’ pompás asztal mellett jól lakhatol , 
ám te lássd, ’s legyen a’ te hited szerint; de én 
örömestebb megelégszem naponként a’ közönséges 
főzők által készített ételekkel, mintsem hogy éhen 
esztendőkig várjak a’ pompás ebédre. S t- H. M..

B E J T E T T S Z Ö ,

Kedveinek , ha vagyok megtelve; feje&lenßl engem 
Gazda nevel háznál; dáma is ölbe vésvén.

Huber Antal.

A’ G3dik száma rejtettszó: C s e r e b o g á r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M E Z Ő - G A Z D A S Á G I  K E R E S K E D É S .

Heményink a’ jelen évre nézve még elég jók 
valónak. Mindazáltal a’ közelgő rósz már fenyeget, 
’s a’ nagy szárazság több részein Európának mutatja 
kártékony befolyását. Különösen a’ mezei gazdák 
aggódnak, hogy marháiknak télre nem lesz takarmá
nyuk. De e’ mellett még a’ gabonatermés is igen hi- 
jányos , ’s a’ mit az égető szárazság megkímélt, azt 
a’ május 31 ki éjnek nagy dere sorvasztá-el. Ama’ tu
dósítások , mellyek Sziléziából, Cseh- és Morvaor
szágból érkeztek, igazolják, hogy a’ rozs-gabona 
minden lapályos és mélyebb fekvésű földön (jelesül 
vizek mellett) elfagyott ’s itt ott még a’ cséplést sem 
érdemli-meg. Magyarországban , Ausztria ’s Morvá-ft 
ban a’ szárazság tetemes kárt okozott, ’s az aratást 
ezen tartományokban a’ mostohább évűek közé szá
míthatni. Itt a’ füldtermékek’ ára érezhetőleg feljebb 
szállott, különösen az árpának és zabnak, előbbi 
állásához képest, már kétannyi ára van. — Mind
azáltal a’ brandenburgi és szász tartományokból ér
kező hírek kedvezőbbek. Sziléziában is középszerű 
aratást várhatni. Állítsuk most az adatokat egymás
sal össze, tehát belőlük azon következmény fejük, 
hogy a’ földtermékek’ ára e’ folyó évben magasabb 
lesz ugyan mint tavaly, de azért drágaságtól még 
sem félhetni. — A’ repcze csak valamivel olcsóbb 
mint tavaly, ’s jóllehet az idei termés általán véve 
sokkal gazdagabb: még is — mivel a’ tavalyi ma
radék a’ jelen aratás előtt mind elkelt — a’ vevők 
élénken keresik; ennélfogvást reméllhetni, hogy ára 
inkább emelkedni mint csökkenni fog. — De vajmi 
rósz kinézések vannak a’ l e n r e  nézve. A’ korai ve
tésből épen semmi sem lett. Legalább azon tarto
mányokról mondhatni ezt, hol sok len termesztetik, 
mint p. o. Cseh , Szilézia ’s Morvaországban. Csak
nem hasonló sors érte a’ közép vetést is ; ’s a’ ké
sőit szintazon csapás fenyegeti. E’ körülmény azon 
természetes következést szüle', hogy a’ durva lent 
már most is tavalyi árához képest kétszer drágáb
ban veszik; ’s igen hihető , hogy ára háromszor olly 
magasra szökken. Ez valóban köz szerencsétlenség. 
— A’ marhákat e’ folyvást tartó nagy szárazság mel
lett nyilványos szükség fenyegeti. A’ mezei gazdák 
már most sem tudják, mit tegyenek velők, ’s min
denki azon ügyekszik, hogy számukat kevesbítse. 
Ez okozza , hogy a’ marha rendkívül olcsó ’s még 
is olly kevés vevője akad. Magyarországból tudósí
tanak bennünket, hogy ott sok birka-majorból, hol
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valamivel számosabb a’ nyáj, már most is tetemesb 
falkák adatnak tartásba, olly kötés mellett, hogy 
jövő tavasszal a’ tulajdonosak csak felét fogják a’ 
tartásba adott mennyiségnek visszakivánni; sőt az 
Írott kötéshez záradékul még azon pontot is foglal
ják, hogy a’ kiteleltetésért, azon esetre, ha a’ szük
ség még nyomasztóbb leendne , a’ visszajárandó fal
kaszám’ gyapjának ’s bárányinak felét is készek oda 
adni. — Ezen körülmény bennünket most a’ jövő évi 
gyapjú-állás kitudására vezet. Kétségkívül némileg 
hirtelenkedesnek latszik, a jövő évi gyapjú felől 
már most is valamit határozni akarni, midőn még a’ 
jelenévi is alig nyert tökéletes megállapodást. Mi 
azonban mindig szerencsések voltunk , az adatokat 
meglehetős pontossággal összegyűjteni, ’s ezek sze
rint helyes következtetéseket is huzni ; és mivel a’ 
dolog gyapjutenyésztőre ’s fogyasztóra nézve egyenlő 
érdekű, tehát ez alkalommal is nyíltan kimondjuk, 
mit ítélünk. A’ mit mi már sok hónap előtt törté- 
nendőnek állítánk, az a’ gyapjuvásárlások’ folytában 
be is teljesült. Az ember a’ gyapjuvásárbeli híreknél 
minden egyoldalú Ítélettől óvakodjék; ollyanok ezek, 
mint a’ hadi hírek, mellyekben rendszerint mind
egyik fél magának tulajdonítja a’ győzedelmef. Ha 
ezen szabályt követjük, akkor ezt nyerjük resulla- 
tumul: hogy az idén Németországban a’ gyapjúnak 
ára mintegy 8 pcenttel szállott feljebb , mint tavaly. 
Azok, kik az eladók’ javára adák tudósításikat, 15 
sőt 20 pcentnyi árszökkenésről beszéltek; ellenben 
azok, kik a’ vevők’ érdekében dolgoztak, a’ gyap
jút még tavalyi árán sem akarók kelendőnek ismér
ni. A’ közép mintegy 8—10 pcenttel ad többet. ’S 
valóban úgy is van. Jóllehet a’ kereskedésben illy 
nemű harczok mindig folynak és soha meg sem is 
szűnnek , még is a’ gyapjúra nézve az eladónak úgy, 
valamint a’ vevőnek érdekében fekszik , hogy magát 
elámítatni ne engedje. — Ha most az idei nagy szá
razság és takarmány’ szűke miatt sokkal csekélyebb 
számú birka fog nyiretni ’s ezek a’ sokkal sová
nyabb tartás miatt kevesebb gyapjút adnak : tehát 
bizonyosnak tarthatni, hogy a’ gyapjúnak ára ugyan
azon magas fokon megmarad , ha mingyárt a’ vevők 
nem keresnék is e’ c/ikkelyt olly élénken mint ta
valy. De ezen utóbbira még nincsenek kinézetink, 
sőt inkább az európai ügyek’ jelen allása általán vév e 
még élénkehb adásvevésre mutat ’s így a’ gyapjúra 
nézve is. Ha ezen adásvevés valósul , a’ mint félig 
meddig bizonyos , akkor a’ gyapjú’ árának még föl
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jebb kell emelkednie, Mi mint tenyésztő rész nyíltan 
valljuk-ineg , hogy ezt nem is óhajtjuk ; mivel ne
künk mint iilyennek inkább az fekszik szivünkön, hogy 
gyapjúnknak állandó me'rseklett ára legyen, mintsem 
hogy azt illy sze'dítő magasra lássuk szökkenni 's 
mellette azon nem alaptalan félelemtől gyotörtes- 
sünk, hogy az nem sokára ismét épen olly mélyen 
fog alásiiilyedni. A’ mi itt kijelentett nézetinkkel 
néhány gyapjú-kereskedő is egyet-érteni látszik. Mert 
ezek már ismét kezdenek alattomban a' közelgő nyi- 
rés iránt tudakozódni, azon folyvásti panaszuk’ da
czára is, hogy a’ gyapjutenyésztőkkel olly korán kö
tött egyezésnél fogvást múlt esztendőben annyi kárt 
szenvedtek.

T Ö R E D É K E K  A ’ J Á T É K S Z Í N R Ő L  É S  S Z Í N É S Z E T R Ő L .
8.) Mai Játékszí n’ kifej lése.

A’ görögöknél ’s rómaiaknál igen elkorcsult szín
játékokat a’ keresztyén vallás’ behozása egészen meg- 
semmisíté, úgyhogy a’ minden szép művészetet ’s 
tudományt durván eltipró éjszaki rombolók nem ta
láltak már annak nyomaira. Sok századon át tartó 
hosszas álom után ismét kezde ébredezni a’ drámái 
lélek , de az első jeleket, mellyekben az mutatko
zott, méltán fonákok ’s nevetségeseknek mondhatni. 
Tudniillik első tünemények a’ megújult játékszíne
ken mysteriumok ‘s az úgy nevezett moralitások vol
tak. — Ezen középkori esudajátékok többnyire a’ 
szent Írás’ charakterein ’s történetin épültek, vagy 
a’ legendákon ’s azon tarka előitéleteken , mellyek 
a’ vallás’ isteni alakját környezők ’s ködlepelbe bur
kolok. Lehetett ez időkben a’ játékszinen látni ma
gát Megváltónk’ isteni személyét, a’ szent Három
ságot , az ember’ teremtetését, Krisztus’ kínszenve
dését, halálát, föltámadását ’s mennybe menetelét; 
— Adám ’s Eva mezítelen jelentek-meg , vagy csak 
fige-levelekkel takartan. Az ördög szintolly kédven- 
cze volt a’ nézőknek, mint ma egy tökéletes, koz- 
szeretetű intriguant; — öltözete nagy ágas szarvak, 
iszonyií száj , orr és szemek, szőrös fülek , lángszinű 
szakái, hasított lókörmök ’s fark, miként csak ezt 
a’ tébolygó képzelet magának föstheti. A’ személye
sített bűn volt mindenkori kísérője, egy naiv, élénk, 
mozgékony teremtés, kinek minden elméssége abban 
állt, hogy az Ördög’ hátára fölpattant ’s azt egy fa
karddal vitézül lazsnakolta, úgy hogy az, a’ kegyet
len ütlegek alatt szívrázólag ordított. Tan néhány 
adat ezen idők’ izletéről, ’s a’ mysteriumok’ termé
szetéről, p. o. egy, e’ nemű darabban, melly az özön
vizet ábrázolja, Noét felesége e’ szavakkal csapja 
arczon: ,,vegyed ezt emlékül!“ — Bármi fonákok
nak, nevetségeseknek ’s még e’ fölött istentelenek
nek is látszanak ezen mysteriumok mostani Ítéletünk

nek: az akkori idők’ sötétkedő szelleme, ’s fo
nák kegyeskedése szent vallás’ eszközeinek tartá 
ezeket, ’s mint isteni tisztelet’ részei és eszközei 
ünnep ’s vásárnapokon, templomokban, klastromok- 
ban szoktak játszatni. — Négy századon által vol
tak ezen iszonyú theátromi agycsudak a’ nép’ ked- 
venczei, míg nem azokat a’ józanabb ész’ parancsa 
eltiltó. — A’ mysteriumokat, mellyek a’ szent tör
ténetek’ ábrázolásiban álltának, allegóriái játékok 
váltották-fel, ’s ezekben már több rend , terv , Cha
rakter és erkölcsiség mutatkozik. Ezen darabok’ ne
ve: m o r a l i t á s o k ,  mellyekben hit, remény, sze
retet, élet, halál, bűn, erény ’s a’ t. testi alak
ban, voltak a’ személyek. A’ tizenötödik század’ kö
zepén jövőnek divatba’s tartónak hosszas ideig, míg 
végre a’ tisztább korszellem ezeket is száműző. így 
nyílt ut a’ romános vagy történeti eseteknek és re
géknek; ’s az átmenetei e’ phantastai, allegóriái 
ábrázolatokról könnyű volt a’ rendes nézőjátékok
ra. — Mig a’ drámái mulatság’ tárgyai szent Írásból 
merített szent tárgyak voltak, addig templomok ’s 
ezekhez tartozó szent helyek voltak sajátok a’ drá
mái mutatványokra. — D e , miután a’ mysteriu
mokat profánus tárgyak kiszoríták, a’ papság ki
kelt ezen visszaélés ellen, ’s a’ drámái mutatvá
nyokat az isteni tiszteletre szentelt helyekről szám
űzte. Azután lovagcsarnokok (líitterburg) ’s fejdel- 
mek’ palotái lőnek a’ játékszíni máza’ lakjai, hova 
ünnepi alkalmakkor a’ vándor színészek’ alakos cso
portja szállott be. — Végre az udvarok áltlátván a’ 
játékszinek’ politikai fontosságát, ’s azoknak nem
zeti életre, gondolkodásra, erkölesökre hatalmas be
folyását , ön legföntebb gondjuk alá vevők a’ játék
színt , ’s azoknak erős , nem ingó alapot vetőnek. — 

Először is az olaszok jöttek azon gondolatra , 
hogy valamint a’ szép mesterségek’ egyéb nemeit, 
úgy a’ drámát i s , a’ régiek’ dicső nyomait követve . 
kiműveljék. Első gyermekdadogása az olasz drámai 
Hteraturának T r i s s  in o’ szomorujátéka, Sopho-  
ni sbe.  — Időszakot képeztek T a s s o ’ és G u a- 
r i n i ’ kellemes pásztorjátéki. — Sok, nem annyira 
nevezetes drama - költőik’ sorában legnagyobb hi- 
rűek M e t a s t a s i o  és A l f í e r i ,  két egészen kü- 
lön-izlésű költő; a’ milly kellemes, könnyüded ’s 
lágy az első, olly szigorú, komor és durva a’ máso
dik. Metastasiót fényes szinragyogás , prózai gonda- 
latok poétái köpönyegben, az Hiedelem’ szoros meg
tartása , az emberi gyöngeségek ’s még bűnök iránt 
is viseltető kímélet igen szeretetre méltóvá teszik, ’s 
udvari költővé bélyegzik; (szül. 1698 megholt 1782) 
— ellenben Alfieri (-J* 1803) igazi játékszini siói
kul. — Abban azonban mindkettő megegyez, hogy
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a’ franczia játékszín’ befolyása’ bélyegét szembetü- 
nőleg magán viseli; de Metastasio sokat kölcsönzött 
a’ spanyol Calderontól is. — Az olasz vígjátékok sok 
ideig görög ’s római munkák’fordítási vagy követései 
voltak. — Yigjáték-iróik közt ragyognak A r i o 
s t o  és Ma c h i a v e l l .  De utóbb a’ legvadabb, leg
szemtelenebb kicsapongásokban ’s kétértelműségek
ben kezdének gyönyörködni, ’s e’ nemre tartoznak 
P i e t r o  A r r e t i n o ’ vígjátéki, kinek egyedüli 
czélja volt illetlenségekkel mulattatni. E’ mételyből 
csak a’ múlt század’ közepén mosdott-ki az olasz 
vígjáték, midőn t. i. a’ derék G o l d o n i  (-J- 1793b.) 
föllépett, ki az olaszoknak máig is első vígjáték
irójuk. Azóta híresek lettek G o z z i ’ drámái alakba 
öntött tündér regéi is. — Az olasznál mind gazda
gabb , mind eredetibb a’ spanyol drámái literatura, 
mellynek kezdete a’ tizenhatodik század’ második fe
lébe esik, ’s virága onnét kezdve a’ tizenhetedik 
századdal együtt végződik. Bámulatra méltó kedves 
eredetiség, elmésség, könnyűség ennek saját bélyegi 
’s azon szeretetre érdemes tulajdonok, mellyek más 
nemzetek’ drama- ’s kivált vígjáték-Íróit oljy gyakran 
elcsábíták, hogy spanyol kútfőből merítni ’s azt Ön- 
gondolaljok helyett árulni nem pirultak. -— Három 
legnagyobb nevek a’ spanyol játékszini költészetben 
C e r v a n t e s  (“j* lölGban), L o p e z  de V e g a  (“j* 
lG35hen) és C a l d e r o n  löSOban). A’ spanyol
nemzeti, eredeti drama’ ezen három első fényű csil
laga csaknem egy időszakban élt; Calderon, ki azt 
a’ tökély’ legfensőbb fokára eraelé, tizenhat évű volt, 
midőn meghalt Cervantes , ki annak első alkotója, 
’s harminczöt évű, midőn Lopez de Yega, e’ hihet- 
lenül termékeny költő a’ világ’ játékszínéről lelé
pett. — Cervantes, Don Quixotej nagynevű költő
je, úgy tekintethetik, mint a’ spanyol nemzeti játék
szín’ alapítója ; mert eiső ifjúsága egy időre esik a’ 
játékszini élet’ kezdetével Spanyolországban. — Lo
pez de Vega megjelenvén , fölülhaladá ót, ’s a’ já
tékszínről kizárta Cervantes’ müveit történeti regékre 
épült darabjai ‘s a’ társas életből vett vígjátéki, ’s az 
ezekben mutatkozó saját elmésség által. — De föl
lépett lGIGban tizenhat évű korában don Pedro Cal
deron de la Barca, ki épen oily termékeny mint Lo
pez de Vega, de annál sokkal jelesb költő. Ő alatta 
érte-el a’ spanyol játékszín legfényesb időszakát, leg
érettebb, leggyümölcsözőbb nyarát, ’s vele együtt 
kezdett hanyatlani; ő a’ romános költészet utolsó an
gyala a’ drámái világban, mert akkor már egész Eu
rópában terjedezni kezdett az erőíetett, maníros fran- 
czia ízlés’ birodalma. Többet írt o 120 drámánál, 
ezeken kívül száz allegóriái vallásos darabot, ’s még 
száz tréfás kisebb vígjátékot (saynetes) ; ’s mind ezen

munkák közt csak egy sincs kivető, mindenikben 
mesterkéz’ nyomai, józan terv , finom bonyolodás , 
költői nemes szellem ’s gyakorlás által sajáttá tett 
könnyűség és kellem. Nincs költő, ki egyszersmind 
olly energiával teljes ’s oily szellőként könnyű, olly 
kellemes tudna lenni; — benne lángoló nemzetiség, 
igazi spanyol büszkeség, a’ spanyol égalj’ minden 
heve ’s minden ingere a’ legeredetibb képekben nyi
latkozik. — Altaljában a’ spanyol költészetnek meg
vannak a’ maga saját, ’s azt minden egyebektől el- 
különző bélyegei; a’ spanyol vitéz, kalandos, regé
nyes nemzet volt, mellynek históriája, kivált a’ Mó
rokkal viselt harczai ’s Amerika’ fölfedezése kimerít- 
hetlen tárgyat ad a’ nemzeti költészetnek. — A’ 
nemzeti büszkeség’ és vallásosság’ bélyege rá van 
sütve költeményikre, ’s a’ regényes költemények’ 
szeretete nálok közönséges. A ’ spanyol olly büszke 
’s becsületére olly kényes, mint minden előtt, mit 
szentnek tart, leereszkedő és alázatos; komoly, ka
landokban gyönyörködő, csudálatost szerető, ki kard
ját az eke mellett sem teszi-le , ’s egész graviíással 
kér alamizsnát. A’ spanyol költők nem valának ud
vari hízelgők , vagy penészes tudósak , hanem több
nyire nemes születésűek s katonák , kikben egye
sülve volt kard és toll, fegyvergyakorlás és szelíd
ség, testi ’s lelki erő, nemzeti büszkeség’s föntebb 
műveltség. — így Camoens , Cervantes, Lopez de 
Vega, Calderon, mind katonák voltak, kiknek élete 
csudálatos kalandokkal teljes. Igazán költeményes 
élet, vitézség, vallásos érzelem, becsület és szerelem 
tehát azon alapvonatok, mellyek minden spanyol köl
teménynek eredeti, saját bélyegi, merész, magasra 
törő, csudálatosban gyönyörködő képzelő erő ’s hoz
zá a’ legékesb, tarka, ragyogó lángoló szinvegyü- 
l e t ; annyira különböző a’ franczia szomorujáték’ hi
deg modorától, mint déli gönczöl az éjszakitól. — 
Calderon kimerítő a’ spanyol drámái költészet’ min
den báját ’s utána a’ játékszínen egy terméketlen 
időszak áiíott-be. Vetélkedő-társai, kiket fénye és 
köz tetszést nyert munkái követésre indítanak, hoz
zá nem is hasonlíthatók. Illyenek Moreto, F rancesco 
de Roxas, Antonio de Solis ’s egyebek. — Negye
dik Filep király maga is színi költő volt, ’s Calde- 
ront mindenek fölött becsülte. — Sajnálhatni, hogy 
e’ gazdag, termékeny literatura’ ismerete , melly a‘ 
spanyol erő ’s hatalom’ férfi-korában olly szélesen 
ki volt terjedve, ma annyira mellőztetik.

A’ spanyol játékszínnel ugyan azon nézetek ’s 
elvek szerint, de annál még korábban fejlett-ki s 
a'hoz sokban hasonlít az angol nemzeti játékszín. A’ 
hely’ ’s idő’ egységének merész elmellőzése, szomorú 
’s víg alkatrészek1 összeolvasztása, szóval a roma-
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nos iskola’ minden jelei, mellyek által e z , a’ régi 
görög ’s franczia iskoláktól különbözik (lássd 5 szám 
alatt) azon tulajdonok, mellyekben e’ két, egymás
tól vallásos es polgári tekintetben olly igen ellenkező 
nép’ nemzeli játékszíne megegyez. De mégis sok 
különség van e’ két játékszín között; a’ spanyol köl
tészet tüzesb, könnyedebb, kellemesb; az angol mé
lyebb ’s hathatósb. — Az angol játékszini költők 
közt legmagasb ’s mindeddig nemcsak meg nem ha
ladhatott , de el sem is érhetett fokon áll Shakspea- 
re , kit az egymás után következő századok folyvást 
növekedő tisztelettel bámulnak ; kinek hire , Schle
gel’ szavaival, ollyan, mint havasokról legördült hó
tömeg, melly pályája közben mindig növekszik ; ki
nek munkái minden pallérozott nyelvre le vannak for
dítva ; kiről Dumas Sándor azt mondja , hogy Isten 
után legtöbbet teremtett. — Szabad legyen e’ minden 
drámaköltő közt legnagyobbnak, ’s az általa olly 
dicső fényre emelt angol játékszínnek egy különös
osztályt engedni.

(Folytatása következik.)
M A G Y A R O D Á S .

F i u me  jul. 22. ..Ma tartatott az itteni kir. gym- 
nasiumban a’ már nálunk is rendes tanulmányú ma
gyar nyelvből nyilványos próbatétel, mellyre az it
teni kir. kormányszék egyéb t. ez. tagjai közül meg
jelent hí. gr. Almásy Móricz kir. tan. ’s kormány
széki első ülnök ur ; kit is a’ szelíd tudományok’ lső  
’s 2dik évi hallgatóji saphic. ódával; a’ 3. ’s 4dik 
grammatikai osztálybeliek pedig ..pásztordallal“ üd
vözöltek. O méltósága kegyes volt megelégíilését 
különösen némelly jelesb előmenetelnek iránt kije
lenteni.“ — Hozzánk érkezett példány mind az Odábul, 
melly nyomtatva is megjelent, mind a' pásztordalbul ’s 
megvalljttk, nem kévéssé lepettünk-meg azok’ magyar
ságán.— Magyarodási buzgóságra még kítünőbb a’ mi
lánói magyar ezredek’ törekvése. Ugyan is mint on
nan kapott hiteles tudósítás jelenti, az ott tanyázó 
ezred-részek’ tiszteihez az olasz hadiparancsnokság jó
váhagyásával fölszólitást bocsátván Kronperger Antal 
ur, a’ szard, huszár ezred’ tábori papja, azonnal buz
gó készséggel jelenték magokat többen a’ főbbek 
közül is az előadandó magyar nyelvbeli leczkék’ hall
gatására. Kronperger ur szorgalmasan és tűzzel tel- 
jesíté, egyedül hazafiságbul felvállalt oktatói tisztét 
s mar felesztendó folyt-el a’ leczkék’ rendszeres elő

adásában. A’ jeles tanulók’ előmenetét pedig eléggé 
bizonyítja az, hogy a’ Ferencz-Károly ezredbeli né
melly tiszt urak, kik azon tanulásban részt vettenek, 
már magok magyarázhatják vitézeiknek a’ katonai 
szabályokat.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
C o n s e r v a t o r i u m  és v e n d é g l ő .  (Válasz- 

töredék). A’ mi a’ magyar Játékszínnek e g y e t 
l e n e g y  c z é l i r á n y o s  megalapítóját — a’ Con- 
servatoriumot — és szerencsétlen hasonlatodat — a’ 
vendéglőt — illeti: bizony barátom ! ha Pesten vendég
lőt akarsz állítani, hogy ez hasznodra és becsületedre 
váljék, e g y e t l e n  e g y  mó d ,  hogy jó szaká
csokat és szakácsnékat, azaz: jó konyhát tarts; mert 
hiszen magadnak szolgaleánnyal is főzethetsz , ’s ha 
tetszik, csupa sörlevessel élhetsz (kiváltha éhenha- 
lás fenyeget). De a’ jobbzsebü ’s Ízlésű vendégek 
bajosan fognak meglátogatni (a’ nélkül, hogy félné
nek az éhenhalástól), hanem csak azok, kik a’ sörle
vest és szemetet kedvelik. — h . D. J-

E g o i s m u s ’ s z ava i .  Mig pénzt nem kapsz, 
busűlj; ha kaptál, búsuljon az, a’ ki adott. —

H e r m e s  hajdani híres orvos, midőn egy olly 
beteget látogatott volna meg, kinek bal szemén seb 
volt, azt gyógyíthatlannak állítván, előre megmondó 
a’ napot, sőt órát is , mellyben szeme’ világát el- 
vesztendi. Azonban a’ seb magától felfakadt, és meg
gyógyult; ekkor Hermes egy könyvet adott-ki, melly
ben azt mutatta-meg, hogy neki nem kellett volna 
meggyógyulni.

Egy fiatal, házas ügyvédtől kérdezé barátja: 
,,van é amice ! már sok pered ?“ — „Van barátom , 
van elég, — lön a’ válasz — de f e l e s é g e m m é  1.“

Sz. H. M.
F Á Y  C S E P P E K .

Árnyas lombok alatt hűs csermely’ partján de
lelt a’ zsákmányból torkig lakozott farkas , heves 
nyár’ közepén, a’ szúnyogok pedig concerttel óhajtó
nak udvarolni a’ hatalmas urnák. „Hagyjátok-el — 
mondá az édes álmából fölveretett — majd Pálfor- 
duláskor tartom menyekzőmet; jőjetek akkor.“ — 
„Ah , nagyságos uram ! akkor nekünk is nagy ün
nepünk lesz“ — válaszoltak az a l k a l m i  l a n 
t o s o k .

„Nektek, denevérek, nincs helyetek gyűlésünk
ben — mondá fontos hangon a’ komoly tekintetű 
bagoly — mert gyalázatos őseitek csúfosan veszték
el e’ jogotokat.“ — „Bölcsen , fiilesdi ! — közbe 
szól a’ daru — de te is nemeddel együtt távozzál, 
mert a’ nap már fenn jár , ’s csak estvére , ha mi 
elosztunk, jőjetek elő.“ —

« R E J T E T T S Z Ó ,
A’ feje visszainegyen lomhán ’s csak holta után szép,

Vége v e z e t  g y a p j a s  n y á j t ,  d i s z e s i t i  h o lo m p .
’S  er, m e g m o n d j a  visza'n : h á n y a t  t e m e t e t t - e l  e g é s z e m .

Hajh! ne nevezz, Magyarok’ gyásztemetője vagyok!
Kor ács Á g o s t o n  Eperjesről.

A* Cldik számit rejtettszó: Zs e b .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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P O Z S O N Y I  C S E P P E K .
I. E L I )  A.

Sikamló kénye1 lepkeszárnyain 
Csapong szép Elda ingatag kegyekkel;
51a rám mosolyg üdvöt kaczér szemekkel,
Majd más mereng hullámzó karjain.

Ál-érzemény buzog köny-árjain ,
Esküje légbe száll könnyű szelekkel.
Hah! félre kigyó illy olcsó kecsekkel,
Nincs élemény kebled’ hullámain!

Letűnik egykor a’ szép rózsa-kor,
Kialszik a’ szemek1 villám-sugára,
Elhamvad a1 hő-langzatú kebel:

Szép Elda ! ’s a1 tavasz1 lehunytakor 
Bájtól kirablott bokrok1 alkonyára 
Kis méhe nem száll, nem leng est-lebel.

*Z

TENGER-KERESKEDÉSI 'S HAJÓZÁSI TÖRVÉNY FÜZÉR.
Hnjófjulorzat (Esarcia).

A ’ „h a j d b u t o r z a t“ szó alatt azon minden
nemű bútorokat ’s eszközöket értjük, mellyekre min
den hajónak, hogy hajózásra alkalmas legyen, el- 
keríilhfetlenül szüksége van ; illyenek : a’ horgonykö
telek (gomone, v. gomene) , kötelek (cári), kötél
kék vagy madzagok és zsinegek (corde), vitorlák, 
vitorlafák (antenne), horgonyok, árboczok , csolna- 
kok, evezők; szóval: mind azon mellékes dolgok, 
vagy inkább járulmányok (cose accessorie), mellyek 
a’ hajótesttel összeforrasztva nincsenek; ’s bár vele 
összeszerkesztvék, még; is annak megtörése vagy re- 
pesztése nélkül, tőle elválasztathatnak.

A’ hajóbutorzatról különösen következő tenger- 
hajózási törvények érdemelnek figyelmet: a) minden 
hajónak olly mennyiségű hajóbutorzattal kell ellátva 
’s fölkészülve lennie, melly nem csak szükségeire 
elégséges, hanem még azokat fölül is múlja; ’s ha 
a’ hajó bérbe vétetett, vagy útra indult, nem keve- 
sítheti a’ hajótulajdonos vagy kapitány hajóbuforza- 
tának számát semmiben , az e’ fogyasztásból vagy 
kevesítésből a’ hajóra magára , vagy a’ benlevő te
herre háramlandó károknak sajátjából teendő kipót
lása , ’s még ezen felül börtöni büntetés nélkül. — 
b) Ha több hajó együtt utazván, más, náluk erő
sebb fegyverzetű vagy épen rabló-hajókba ütközik, 
mellyek róluk a’ hajóbutorzat’ egy részét elragad
nák, tartozik a’ többi együtt-utazó hajó a’ ré
szenként rajok esendő mennyiségben kipótolni az illy 
elkerülhetlen köz veszély által okozott kárt; beszá
mításán ,a’ pótlásba bérük ’s egyéb hasznaik; — el

lenben kizáratnak ezen pótló számolásból azon áruk, 
mellyekkel terhelvék. — c) Ha a’ hajó bérben lévén 
megterhelve, annak kapitánya szükséget venne észre 
bútorzatában, kötelességében áll neki a’ hajótulaj
donosoknak , hahogy azok állása’ helyén jelen vol
nának, a’ hijányt megjelenteni, ’s tőlük pótlást kí
vánni : ’s azon esetre , ha ők a’ hijányon segítni vo
nakodnának, vagy pedig helyben nem volnának; ha
talmában áll a’ kapitánynak, a’ tulajdonosokat ille
tő , de saját kezei közt levő pénzből, a’ hajóirnok’ 
egyetértésével, a’ szükségkép megkivántató hajóbu- 
torzatot bevásárlani; — sőt, ha pénz kezei közt nem 
volna, hatalmában áll a’ hajóbutorzatért teendő költ
ség’ fejében tengeri váltók iránt pénzt venni föl, 
mellynek megtérítésére a’ hajótulajdonos mindenkor 
köteles lesz. — d) Ha a’ hajóbirtokos vagy kapitány 
hajóbutorzatot vesz bérben valakitől, ’s azt saját 
vétke nélkül elveszti , nem tartozik a’ bérbe-adónak 
egyébbel, mint csupán a’ szerződésileg megállapított 
bérnek megfizetésével; üacsak abban meg nem egyez
tek volna, hogy az előreláthatlan ’s elkerülhetlen 
vészes esettől okozandó kárt az első viselje: mert 
e» esetben , ha a’ bútorzat’ értékéről eleve meg nem 
egyeztek, tartozik a’ kapitány ollynemü , állapotú, 
’s annyi értékű kész bútorzatot, — vagy ennek árát 
— adni a’ bérbeadónak , mennyit bútorzata ért a’ 
bérbeadás’ idejekor; és szabad választása leend az 
utóbbinak, a’ kész bútorzatot, vagy annak értékét 
elfogadni. — Hasonlóképen , ha a’ kapitány a’ bér
lett hajóbutorzatot magával más útra is elvitte, vagy 
a’ kikötött időn túl használta: bár miként romolják 
vagy vesszen az e l, köteles leszen annyi ’s olly bú
torzatot adni vissza a’ bérbeadónak, a’ mennyit, vagy 
minőt tőle bérbe vett; vagy neki teljes értékét meg- 
térítni, ’s megfizetni még a’ második útra esendő 
bért is; azon egyezés szerint azonban, mellyet az 
első útra nézve egymás közt nieghatároztanak. — 
e) Ha a’ hajóbutorzat minden bér-fizetés nélkül, ’s 
csupán kölcsön volt adva a’ kapitánynak, akármiké
pen vesszen is el az, köteles lesz a’ kapitány a’ bér
beadónak megtérítni azt; ’s pedig vagy épen olly 
mennyiségű bútorzatban ; vagy azon értékben, mellyre 
a’ bútorzat’ birtokosa azt határozza. Co n s o l ,  de l  
Mare.  20  5. f e j e z e t .  — f) azon hajóbirtokos 
vagy kapitány, ki hajója’ partvizeni állásának meg
erősítése (ormeggiamento) végett hajóbutorzatot veáV 
kölcsön, és azt, a’ kölcsönzőnek tudta ’s engedellne 
nélkül magával útra viszi : tartozni fog annak mind



262

azon kárt és költséget megtérítni, mellyet e’ miatt 
a1 tulajdonos szenvedett; ’s azon felül köteles meg
fizetni még a’ bért is, annak akaratja szerint, azon 
utért, mellyet hajóbutorzatával, annak tudta ’s en
gedetnie nélkül te tt: önkényében állván a’ birtokos
nak , visszavenni azt, vagy árát megfizettetni azon 
értékben, mellyel birt a’ bútorzat’ kölcsönöztekor, 
’s melly a’ tulajdonos’ eskiivése szerint állapítatott- 
meg. — Mind ezen fölül, még fenyítőileg (crimi- 
nalmente) is vádolhatja a’ hajóbutorzat’ tulajdonosa' 
a’ kapitányt. Co n s o l ,  de l  Mare .  204.  és 206,  
f e j e z .  — g) Szükségesnek látván a’ hajótulajdonos 
vagy kapitány hajója’ partvizeni állásának a’ közel- 
gető förgeteg vagy bármi egyéb veszély elleni meg
erősítését, vehet, a’ hozzá legközelebb álló hajórul 
bútorzatot; de csak akkor, ha annak magának szük
sége arra nem volna : minél fogvást a’ hajóbutorza- 
tot mindig a’ szomszéd hajó’ kapitányának, vagy az 
n helyettesének tudomásával veendi-el; különben 
cselekedvén, kötelességében fog állani a’ vett bútor
zatért bért fizetni, hogyha ezt a’ szomszédhajó’ kapitá
nya megkivánja. — h) Ha valamelly, hajóbutorzattal 
elegendőkép ellátott hajó , a’ partvizen vagy kikötő
ben terhelésére vártában , a’ ráütő előre nem látott 
’s elkerülhetlen veszély miatt arra szorulna, hogy 
még bútorzatot vegyen bérbe, vagy más íllyes költ
séget tegyen az említett veszély’ elkerülése , vagy 
tőle menekvés végett: nem kényszeritethetnek az 
azt terhelő kereskedők , ha a’ terhelést még el nem 
kezdették, arra, hogy az említett költségeket kipó
tolják, hacsak közöttük, ’s a’ hajótulajdonos vagy 
kapitány között ellenkező egyezések nem létezné
nek. — De. ha az áru’ egy része föl volna már rakva 
a’ hajóra, kötelesek lesznek a’ hajóbérlők (nollcg- 
giatori) a’ terhelt árunak értékére aránylag esendő 
részben az említett bér- vagy költségpótláshoz já
rulni. — Ila végre , az egész teher hajón volna , az 
érintett bért ’s egyéb költségeket az egész hajó ’s 
rajta levő áru egykép fogja az utolsó pénzig és fil
lérig viselni: haesak ki nem sülne az, hogy a’ hajó, 
terhelése előtt a’ megkívántaid bútorzattal elégsége
sen ellátva nem vala ; ezt azonban , mindenkor es
küit becsülök fogják meghatározni.

C i ú í t ó r  Ferenc i ■ m. ind. t. /ev. t.

A Z  A N G O L O K  É S  F Ü A N C Z IÄ K  M I N T  G O N O S Z T E V Ő K .

A’ vétségek’ vagy gonosztételek’ Charaktere, 
melly a’ föld’ különféle népeit bélyegzi, a’ vizsgá
lódásnak egyik legfontosabb tárgya a’ Philosophiában 
’s Politikában. Ha az ember ama’ körülményeket, 
Ujpllyek a’ vétkeket, ezen mocskait az emberi társa
ságnak, megelőzik vagy kisérik, fontolatra veszi, be
látást nyer azon különféle büntető törvényekbe, mel-

lyeket a’ társaságok magokra nézve alkottak, egy
szersmind megtanulja ismerni természetek ’s elren
delésük szerint a’ büntetések’ egyenetlenséginek in- 
ditó-okait, mellyeknél fogvást azok e’ vagy ama’ 
népnél hasonló vétségek’ kiirtásira megállapittattak. 
— Ezen megjegyzéseknek semmi érintetök a’ politikai 
zavarokkal, mellyekben a’ philosophus csak eltéré
seket lá t; mi csupán vétségről szólunk itt, mennyire 
annak a’ polgári társaságok’ közönséges jogával egy- 
beköttetése van. — Ezen szempontból tekintve, a’ 
szándékos gyilkosság p. o. Angliában egészen más 
alakban mutatkozik, mint Franc/.iaországban. Az an
goloknál a’ gyilkosság rendszerint csöndes megfon
tolásnak ’s hidegvérrel ápolt föltételnek következé
se , egy kiszámolás, mellyre a’ fényűzéshez szítás, 
vagy a’ büntetést kikerülni törekvő szándéklat csá- 
bíinak. Egy angol , mint alább látni fogjuk, hogy a’ 
kivetett özvegyi illetményt magához visszaragadhas- 
sa , egész évigjártatja eszét fiatal nője’ kivesztésén, 
ki karjai közt nyugszik, ’s kit midőn legnyájasb csók
jaival halmozott, a’ szíve alatt élő csecsemővel együtt 
meggyilkol; ő továbbá a’ tanút, hogy ellene teendő 
vallomását megelőzze , legyen bár az még olly bi
zonytalan és távol , meggyilkolja vagy méreg által 
ki veszti, ha mingyárt nincs is még pörbe idézve; ha
sonló szándékból fojtja-meg egy zsákban ’s taszítja 
sírba az ő állati szenvedelmének ártatlan áldozatják 
ő végre egy későbben ismét fellobbant bosszuállás 
érzelméből megöli a’ szerencsétlent, ki gyanútlan 
szívvel ’s védeszköz nélkül tőle egy tallért kér; ő 
őrjöngő dühössé», hirtelen kelő harag, és vak fel- 
lobbanás nélkül gyilkol. — Ellenben Francziaország- 
ban a’ gonosztétel, különösen az embergyilkolás — 
csak igen kevés kivétellel — mindig a’ dühösség’ 
paroxismusából, vagy a’ nyomornak túláradó mérte- 
kiből ered. Ritkán fertő/.tefi itt valaki kezeit rokon- 
társának vérével, hacsak valamelly rögtön kell szen
vedélynek vagy kérlelhetlen szükségnek nem hódul , 
melly őt legyőzi, elragadja ’s mélységbe dönti. An
gliában egy borzasztó megfontolás és előtudat szüli 
a’ legnagyobb gaztetteket; Francziaországban a’ nem 
zabolázott hevesség; Angliában a’ vétség némileg 
állapot, Francziaországban csaknem mindig vak eset. 
Ezen charakteristikai különség elégséges talán annak 
megfejtésére: miért Angliában a’ halálos büntetések’ 
száma aránylag olly nagy. — A’ nélkül, hogy a’ 
halálos büntetés’ elve fölött nyilatkozzunk, csak azt 
jegyezztik-meg, hogy, miután a’ társaságok csak
ugyan ezen rettenetes jogot magoknak sajátítak . e' 
büntetéseket tágabb kiterjedésben kell alkalmazni 
ott , hol a’ vétség megfontolásból ered , mint hol a* 
csupán hirtelen harag’ svak dühösség’ következése. —
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Mi iménti állításunknak igazlatául egy gyilkos szán- 
déklat’ történetét közöljük az angol vérbiróság’jegy
zőkönyvéből , melly teli van illynemü vétségeknek 
régibb ’s újabb borzasztó példáival.

A’ norfolki grófság’ Elworthy vidékén élt bizo
nyos gazdag háznál mint gondviselő egy csinos, 
fiatal özvegy. E’ helyhez közel egy gazdag haszon
bérlő lakott, ki foglalatosságai miatt gyakran meg
szokott a’ kastélyban fordulni; itt meglátta ő Rugg 
Elizát (így nevezek az özvegyet), megszerette ’s 
kezével kinálta-meg. Eliza sokáig vonakodott a’ ha
szonbérlőnek ajánlásait elfogadni; de végre még is 
az ismételt kérelmek, a’ fényes ígéretek ’s talán a* 
kétes jövendő miatti aggodalom is győztek, ’s ő fe
lesége lön. A’ haszonbérlő a’ házassági egyezésben 
neki 200 font sterling özvegypénzt kötött-ki, melly 
az ezen házasságból származó magzatokra is áltszál- 
landó vala. A’ menyekző utáni napon a’ fiatal háza
sok Well ingtonbe költöztek; mert a’ szörnyeteg már 
is egy vétkes terven dolgozott, meliyet nője’ bará
tinak szeme előtt nem merészlett volna tetté való- 
sítni. Itt, hol a’ szegény nő minden védelemtől foszt
va volt, kímélés nélkül kezdé gyötörni és zaklatni, 
hogy a’ 200 ft. sterling özvegypénzről szóló Írott 
kötést adja vissza; de minden fenyegetés hasztalan 
volt, Eliza’ szilárdságán még erőszak ‘s kegyetlen 
bánás sem győzhetett; ő semmi áron sem akart az 
özvegyi illetményről lemondani, ezt többé ő nem ma
gádnak tekintette , hanem mint egyetlen sajátját ‘s 

vörökét azon gyermeknek, meliyet szíve alatt hordo
zott. — Midőn Eliza’ viselős állapotja immár bizo
nyos volt, a’ férj egy más utat jelölt-ki ördögi ózdi
jához. O az eddigi vad bánásmódot egyszerre a* leg
szelídebb nyájaskodással cserélte-föl, "snője legélén
kebb figyelmének ’s gondjainak tárgyává látszott len
ni. De az emberi testben rejtező ördög két áldozatot 
kivánt. A nő egynapon — terhe" kilenczedik hónap
jában — panaszkudék , hogy rosszul érzi magát, mi 
is állapotával némileg összefüggött; a' férj nyájas 
arcczal lép hozzá, megcsókolja kezét "s kéri, tegyen 
most félre minden asszonyi munkát, menjen-föl szo
bájába ‘s ágyán néhány óráig nyugogyék : ó elkíséri 
a' háló-terembe, segíti ót a" levetküzésben ’s miu
tán a’ függönyt ágya elihe húzta, eltávozik. Féi óra 
múlva ismét lábhegyen jő Eliza’ szobájába, kémli 
mint aggódó férj annak lehelletét ’s kérdezi, ha al- 
szik-e ; a’ nő feleli, hogy: nem, de kívánsága még 
egykevéssé nyugonni ; ekkor a’ haszonbérlő az ágy
takarót nőjének szemére húzza, hogy a’ nap\ilág — 
mint mondá — ne háborgat«* szunnyahuában — "s 
újra visszavonul. Húsz perczenet múlva ismét föl
megy a* terembe, nőjének ágyához közelít "s búiban

kérdezi: „alszol ?;i Eliza ébren volt , de vonakodott 
felelni, gondolván, hogy férje, ha majd alunni lát
ja, megszűnik őt háborgatni. Ekkor az undok ember- 
szörny egy kalapáccsal, mellyel kőszenet zúznak széj
je l, a’ nő’ fejére és hasára üt. Mindazáltal Eliza hir
telen az ágymögötti- oldalközre vonul’s ezáltal meg- 
menekszik az utolsó ütés elől , melly neki bizonyos 
halált okozott volna. Azalatt, hogy az ágyat gát-fa
lul maga és a’ gyilkos közé tolta, szerencsésen a’ 
hágcsóhoz ér ’s ezen le a’ ház-ajtóhoz ; de szörnyűség ! 
— az ajtó be van zárva, ’s a’ kulcs is kihúzva. Most 
nem az ijedség természet-fölötti erőt ad neki; ő le
töri a’ zárt, mielőtt férje hozzá közelíthet, és imígy 
bontakozott hajjal, véresen ’s félholtan egy szom
szédházba menekszik. Az őrjöngő gyilkos utána ro 
han, ’s mivel utói nem érheti, a’ szabadba fut 
felkiált: „Vége mindennek, tettem’ jutalma vesztő 
fa!:í A’ szerencsétlen Elizának, orvosi segedelem 
rokoninak szíves ápolása megmenték életét. O azt 
a’ mi történt, körülményesen elbeszélte ’s a’ kerü
leti őrök hosszú nyomozás után csakugyan elfogta" 
a’ gyilkost. A’ politia-tisztség a’ fiatal asszonyt min 
gyárt az undok tett után kihallgatta, ‘s később, mi
dőn értelme és ereje a’ fájdalomtól legyőzetett, első 
vallomását nem húzhatta vissza. De midőn férje egy 
év előtt a’ wellingtoni itélőbiróság előtt megjelent, 
’s Eliza az ő hóhérjával szemközt állt, ekkor elfe
lejti kincs aggodalmit, el fájdalmait, ’s szíve csak 
az asszony’ és nő’ érzelminek hódúit. Bármilly meg
győzők és számosak legyenek is a’ bizonyságok, az 
angol törvény szorosan megkívánja , hogy a’ vétség 
esküvéssel igazoltassék, ’s e’ nélkül a’ vádlott — 
ha mingyárt vétkéről önmaga tesz is vallomást — el 
nem ítéltethetik. Eliza, férje’ gonosztettének áldo
zatja, egyszersmind egyetlen tanúbizonysága volt. 
Midőn az esküttszéki írnok neki az evangéliumot oda 
nyujtá ‘s a’ bíró őt felszólította , hogy esküvés által 
igazolja a’ tiszta szent igazságot, a’ szerencsétlen vo
nakodott megeskiinni ’s ez által megmentette a’ gya
lázatos és bizonyos haláltól amaz emberszörnyet, ki 
tiz hónapig forralt fejében irtóztató gyilkos szándé
kot. De Eliza az ő hitvese volt, ő azonegy ágyat 
oszíá-meg vele, ő nevét viselte. . . Olly annyira 
igaz, hogy minden országban ’s minden időben job
bak az asszonyok , mint a’ férfiak. — Múlt évi máj. 
3kán a’ haszonbérlő a’ vád alul fölmentetett — ’s 
8kán már Eliza az ő gyermekével együtt a’ vvel- 
lingtoni temetőben a z o n e g y  koporsóban nyugo
d t .  (Bl. d. G. 1833.)

AZ AMHUKA1 KG-A1 J" MO TOHA^Á-'A. ,  
Már a" régi utazok tevék azon észrevételt, hogy

Amerikában (név szerint ejszakibun) mind sllakk,
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mind növények az ő tökélyükre ’s tartósságukra 
nézve, a’ szárazföldéinél sokkal alábbvalók. Az újabb 
utazók pedig ezen észrevételt nemcsak megerősítik, 
hanem tapasztalásuk után még ennél is többet mon
danak. Ezek t. i. azt állítják közakarattal, hogy az 
Amerikába áthelyezett európai állatok ’s növények 
is elvesztik ott eredeti jóságukat; sőt hogy még az 
ásvány-ország’ termékei is részint hitványabbak az 
óvilágéinál. így p. o. a’ Göttingában kijövő „históriai 
tár“ második darabjának 2dik kötetében 376 1. eze
ket mondja: „Valamennyi földrész között nincs egy 
is , mellynek égalja ’s földje, nemcsak lakosira, 
hanem minden rajta élő állatra ’s növényre olly el
lenes befolyást gyakorolna, mint Amerika. Ott az 
állatok és földtermékek sokkal rosszabb tulajdonsá
gnak és csekélyebb értékűek , mint azok akármelly 
más világrészben találtatnak. Ejszakamerikában még 
a’ vad bivalynak húsa is olly könnyű, hogy nyersen 
megehetik még az európaiak is, legkisebb alkalmat
lanság’ érzése nélkül.“ — Ezekhez egy más utazó 
(Schmidt) a’ következőket teszi: „Az amerikai ég
aljnak 's földfenéknek ugyanazon ellenes sajátsága,— 
melly a’ ragadozó állatoknak minden erejét ’s bá
torságát elveszi, és húsukat a’ szelíd állatokéihoz 
hasonlóvá változtatja-el, megfosztja mind a’ vadhúst 
tulajdon izétől, mind a’ szelíd állatok’ húsát azon 
gazdag tápláló részektől, mellyek abban egyébütt 
megvannak. Nyulak, tyúkok, pávák ’s a’ t. Pennsyl
vaniában csak félig nőnek-meg; a’ nagyobb vadnak 
húsa pedig olly ízű mint a’ házi állatoké.“ — Gage, 
egy régi utazás-iró így szól: „Nemcsak Mexicoban, 
hanem Amerika’ más vidékin is tevők azon tapasz
talást, hogy 2—3 órával egy olly ebéd után, melly- 
nél 3—4 tálnyi űrü-, marha-, borjú-, vad ’s min
dennemű szárnyasállat-hus hordatott-fel,— gyomrunk 
már is olly üres lön , hogy kénytelenek valánk egy 
csésze csokoládét vagy egy darab sültet magunkhoz 
venni, ha elájulni nem akaránk. E’ folyvásti evésre 
kényszerültség engem csak azért is bámulásra ger- 
jeszte, mivel úgy látszott, mintha minden hús (a’ 
marhahúst kivéve) épen olly kövér és leves volna 
itt is , mint Európában. Tehát egy híres orvoshoz 
folyamodám , hogy e’ szokatlan tünemény’ okát meg
érthessem ; és ez mint bizonyost erősíté, hogy itt 
minden hús (bármi jónak lassék is külsőleg), az eu
rópainál sokkal kevésbé tápláló; mivel, úgymond ő , 
az amerikai legelők szárazabbak , nem lévén a’ ta
vasz’ változásinak ’s jótékony befolyásinak kitétetve. 
A’ külső szín pedig csal itt, nemcsak az állatok’ hú
sára , hanem a’ föld’ mindennemű gyümölcse és ter-

mésire nézve is. Ezek a’ szemnek ingerletesek, az 
Ízlésnek kellemesek ugyan: de felényi tápláló erejök 
sincs, mint Európában. És a’ táplálékoknak ezen üres
sége ’s hitvány értéke miatt, Amerikában sokkal 
többet és gyakrabban szükséges enni, mint Európá
ban ; mivel minden étek hamarébb megemésztetik , 
és a’ testnek kevesebb táplálékot ad.“ — így Ítéltek 
más olly európaiak is , kik Paraguayában 40 eszten
deig tartózkodtak. A’ mit ha nem akarnánk hinni , 
teljességgel megmagyarázhatlak volna, miért kényte
lenek az európaiak e’ hő tartományban szertelenül töb
bet enni, mintsem Európában. Mert ott még a' klas- 
tromokban is minden papi személynek olly szörnyű 
hús-rész osztatik , hogy azzal négy német, és nyolcz 
olasz beérné hazájában. Legújabb hiteles utazók be
szélik , hogy ugyanazon hőmennyiséggel Európában 
be lehetne érni három napig. Ezt mondhatni a’ zöld
ség- ’s más egyéb éleménynemekről is. Ezen állítás
nak alap-okát (legalább déli Amerikára nézve) abban 
lehetne keresni, hogy a’ termékek igen buján és 
hirtelen nőnek ; ’s így amaz erőt magukban nem 
egyesíthetik, mellyet egyesítnek a’ mérséklettebb 
Európában, hol lassabban jutnak érettségre. Azon
ban a’ nedves levegő ’s az erős italokkal élés iá okul 
szolgálhatnak arra, hogy az eledelek olly hamar meg- 
emésztetnek.

T E N G E R I  C S E P P E K .
„Ridy Pista, Konok Samu, Szedi Gyuri!“ 

szólt a’ professor, lisztes vendéghaját igazgatva, 
„hogy mertetek ladikozni; nem hallottátok az isko
lai törvényt, melly börtönnel ’s — vesszővel fenye
geti azokat, kik vízre mernek menni ?“ — ..De 
igen is, hallottuk — felele Samu csintalanul — hal
lottuk tiszt, ur, de hiszen nem mentünk mi vízre , 
hanem — a’ l adi k . “

„Tudja meg kegyelmed — szóla bőszültében az 
Aesthetika’ szabályiról megfelejtkező kasznárjához 
egy tehetős — tudja meg kegyelmed, én agg tör
zsökből ’s régi magból vagyok.“ — „Oh, nagyságos 
uram! — felele most teljes alázatossággal a’kasznár 
— az agg törzsök podvás, és a’ régi magból közön
ségesen üres kalászok teremnek.“ Tengery.

R E J T E T T S Z Ó .
A* melly házból száműzve van 

Három elsőm, — boldogság
Nem lehet ott,  bármennyi kincs 

Legyen abban vagy jószág.
Egászen étvággyal eszik

N,:uiellyek , d e  Magyarnak’
Ritkán csiklandozza Ínyét ■—

Átengedi másoknak.
iS. J .  7.nla J '—b ú i .

A’ Godik számú rejtettszó: Rá k o s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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N É H Á N Y  S ZÓ A’ D U N A - H A J Ó Z Á S  K Ö R Ü L .
I.

Mig a’ gőzhajók mai tökéletességükre nem fej- 
lődtek-ki, mindaddig a folyóvizek használása irány- 
lag csekély vala. Ezt mutatják Europa ’s Amerika 
minden folyói. A’ vizmentében úszók, hosszadalmas 
utjok után minden nyereségüket ismét az által ta- 
pasztalák összeolvadni, hogy hajóik’ becsét s árát 
azok határozák-el természet szerint mindig, kiknek 
határábul hajóikat vissza, vagy tovább vinni nem 
valának képesek ; és ekkép hazatértükben is fogyaszt
ván lassanként pénzt, rendszerint sok baj ’s idővesz
tés után, vagyonukra nézve, vállalat és munka után 
csak ott állottak megint, hol vállalat es munka előtt 
valának! úgy hogy idősebb, kifáradtabb ’s épen olly 
üres erszényü létükért, egész nyereségük azon idő
szak átélésében álla, mellyben mentek és ismét visz- 
szatértek. Szövetséges Amerikának folyóin azelőtt 
csak talpak és becstelen hajók úsztak a’ vizek ár- 
jaitul ragadva lefelé, az öröki erdők vadonsági közt, 
’s csak közel a’ folyók torkolatjainál, meddig a’ ten
gerár és apály megyen, fejlődött némi kereskedés 
ki; midőn most annyi száz gőzhajó visz életet ’s ci- 
vilisatiót a’ régi vadonok’ legbelsőbb rejtekibe is, és 
csak az egy nevvyorki kikötő húsznál több menő ’s 
jövő gőzhajót számlál naponként. Hazánkon ke
resztül is láttunk és látunk ma is néha közép Német- 
földrül jövő hajókat szinte a’ fekete tengerig evez
n i: de illyes vállalatok inkább csak próbatételek, 
niellyekbül mindeddig legalább a’ fáradság, vesze
delem és veszteség sommája nagyobbnak mutatko
zott, mintsem a’ nyereségé lett volna. Illy határok 
közti forgás , melly valóban semmi egyéb mint cir- 
culus vitiosus’ köre, kereskedést és ipart virág
zásra bírni nem szokott; és pedig ez az — közbeve- 
tóleg legyen mondva —* mellyben a’ közönséges ’s 
kivált hazánkbeli fuvaros is kering, ki kocsi-bakján 
vagy nyerges lován ülve rendszerint annyit költ, men
nyit nyer ; ’s ekkép — midőn a’ közhaza tömérdek 
kézmunkát ’s így pótolhatlan kiállító erőt vészit — 
ő sem juthat, kevés kivételeket nem számítva , fá
radozásinak azon dijához , melly a’ kereskedés’ lel
ke. Voltak és vannak az említett talpak és csak viz- 
folytával használható dereglyék mellett, földtekénk 
folyóin egyéb hajók is , mellyek barmok, emberek

A’ vilás n»ás részeit azért n*>m említem, mert a’ közön
séges es gő'/.hajók közti kii önhség kivált folyókon , se
hol nem tiinik olly világban elő , mint Europa és Ame
rika bel-vizein.
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vagy vitorlák által mozdíthatók. Mennyire kereshe
tik meg az illyféle hajók azon “ f e l e s l e g e t ” —  
ha úgy szabad magyarázni magamat — mellynek 
m e g n y e r h e t é s e  nélkül egy ipar-ágban sem ébred- 
het-fel legkisebb elevenítő erő is ; azon f e 1 e s 1 e* 
g e t ,  melly után minden gondolkozó ember eseng, 
’s ha arra kilátása nincs , dolgozik , dolgozik ugyan 
mindennapi kenyere megnyerése végett, de alig több 
vidámsággal, alig derültebb lélekkel, mint a’ vízben 
úszó, ki partot sehol nem lát: — az egyedül a’ kö- 
rülményektül függ. Hol a’ táj vad ’s ekkép, ha le
gelő nem is, de baromnak rágni valója csak találkozik 
valami; hol olcsó az ember és henye, mint honi Du
nánk folytában ott, ha fokhelyeinket mint Mosonyt, 
Becsét, Pancsovát ’s a’ t. tekintjük, vontatással is 
kerekedhetik sok nyereség. Melly tájon viszont ‘sa
ját’ a’ birtok és nem bitang, ott drága a’ barom, a’ 
lakosoknak pedig más, vagy inkább “jobb dolguk is 
van”, mintsem hogy hajót huzni vagy kukázni sze
retnének, — ’s így a’ vontatás ott nem jutányos. 
Hol a’ folyó széles és nem sebes , és az emberek 
is tudnak hozzá , ott megint a’ vitorla használható 
’s a’ t . ; úgy hogy a’ folyók technikai mibenléte ’s 
a’ nemzetek kifejlési lépcsője határozta eddig el, mi 
hajtá vagy huzá a’ hajót: a’ magára hagyott folyam 
e , vagy barom; ember vagy szél; ’s az fogja elha
tározni ezentúl is , azon hozzáadással mindazáltal, 
hogy a’ gőzerő , *s a’ szabadgondolkozás és concur- 
rentia által csudálatosán kifejlett hajózási ügyesség 
a’ Múlt és Jelen közt, kivált a’ folyók’ használási- 
ban, olly aerát alkot, mellynél fogvást a’ hátrama
radtak i s , úgy szólván , egy ugrással állhatnak az 
előbb indultakhoz, és azon korlátok, mellyek azelőtt 
civilisált nemzetek ’s barbár népek közt, mint át- 
hághatlan vaskapuk léteztek, megszűntek homlokai
kon azon ne-plus-ultrát viselni, melly a’ valahai még 
borult ég alatt lakó emberiség előmeneteleinek szinte 
minden utján mutatkozott; — de hála az Egeknek , 
már most szinte egy pályakörén sem á ll!

A’ gőzhajó a’ kereskedési viszonyokban még ott 
is egészen uj fordulást okozott, hol a’ tengerár és 
apály a’ jövet ’s menetet szinte egyiránt segíté elő. 
Milly befolyással lehet ’s okvetetlenül lesz tehát 
ott, hol tengerár és apály nincs, ’s ekkép a’ folyam 
mindig csak egy utat tart, és soha meg nem fordul? 
A’ Missisippin például több mérföldre hat bé a’ ten
geri ár, úgy hogy ennek végpontjáig a’ puszta viz- 
folyammal evező is feljuthat minden egyéb erő hasz

Pest, augusztus’ 20dikán
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nálása nélkül, ha t. i. rendesen azon hat és hat órát 
használja, mellyben a’ viz felfelé tódul, azon hat és 
hat órában pedig kiköt, mikor a’ viz torkolatjához 
siet. De milly bizonytalan, hosszadalmas ’s nem 
ritkán veszedelmes az illy kedvezőbb körülmények 
közti hajózás is, ha tekintetbe vesszük, hogy szinte 
a’ legkisebb szél is megakasztja néha azt, ’s hogy 
ott a’ puszta folyammal bátorságban úszni nem le
het, hol szirtek ’s kavargók vannak; mert a’ kor
mánynak (Steuerruder) — ’s erre vigyázzunk — 
csupán akkor engedelmeskedik a’ hajó, mikor ez gyor
san halad ; úgy hogy annál nagyobb szabatossággal 
(praecisio) lehet jobbra ’s balra forgatni a’ hajót, 
minél erősebben ’s gyorsabban vonja vagy tolja azt 
valami kül-erő a’ viz hátán, ’s viszont annál keves- 
bet engedelmeskedik az, minél kisebb ezen kül-erő ; 
mi okbul, teszem például, dunahajóinkon áltáljában 
nincs is valódi kormány, hanem csak hosszú evező , 
mellyel — kivált ha kettős ’s nemcsak hátul de elől 
is van — egy helyben maga közepén megfordíthatni 
ugyan a’ hajót, — a1 mit kormánnyal tenni nem le
het, minthogy ahhoz haladás kell — de az, annál 
ügyetlenebből irányozható szirtek ’s kavargók közt, 
kivált szeles időben.

A’ gőzhajónak Magyarország kereskedésére nézve 
tehát, hová tengeri ár nem hat, vizei pedig itt ott 
szűkek ’s szirtesek, csudálatos befolyása lebet; ’s 
valóban csak tőlünk függ hogy legyen. Séd hic la
bor, hoc opus est ! — ‘S e ’ tekintetben ki kell mon
danom, hogy — akármikép botránkozzanak is ellen
zőim — nemcsak egészen hátra vagyunk , de A-tul 
Z-ig mindent, a’ mi vele összeköttetésben van , úgy 
szólván, még alkotnunk kel l , ha sikerre akarunk 
tartani számot!

1829—30ban épitetett az I. Ferencz, 60 ló erejű 
gőzhajó! Ennek építését Andrews ur, — egy angol 
— vállalta magára , kit báró Puthon , Benvenuti ’s 
több más nagy érdemű bécsi kereskedő urak erre fel
szólítottak , minekutána e’ valóban nagy és jeles 
vállalatra társaságot alkotának. En is meg valék rész
vevős végett híva; de akkor hazánkra nézve olly két
ségesnek látszott előttem e’ tárgy hihető sikere még, 
hogy én abban — biiszkeségbül, tán ‘hiuságbul’, 
melly szerint nem szeretem nevemet olly vállalatokra 
fecsérleni, mellyekben már kezdetkor az isméti pusz
tulás elvét gondolom látni — részt nem vettem. Most 
azonban tisztán látom-át — miután barátom báró Pu- 
thon János ur okainak, ki velem eleget vesződött, 
ellenállni nem tudék — milly áldott következései 
lehetnek a’ gőzhajózásnak hazánk kifejlődésére már 
most , ha a1 dolgot jó elvekre állítjuk, és alája szal- 
roatíiz helyett, melly semmire, de kivált gőzmoz-

gonyokra nem ér sokat, valami állandóbb tüzet ra
kunk (!) Magamat tehát e’ tárgyban őszinteséggel 
csak convertitának vallom és édes Örömest engedem 
az érdemet azoknak át, kiket az illet. De épen azért 
tehetek tán én — mint megtért — a’ tárgy utóbbi 
elrendelése ’s előmenetele körül valamit, mert ma
gamon tapasztalám , milly hibás benyomások ’s elő
ítéletek alatt voltam.

A’ mozgonyok Andrews ur által Boulton et A\ att 
uraknál íSohoban közel Birminghamhoz rendeltettek, 
kik szinte 25 percenttel drágásbak mint a’ világ min
den egyéb erőmű-készítői. Ez igen nevelte bennem 
a’ vallálat iránti bizodalmát, mert áltáljában “olcsó 
húsnak soha nem voltam barátja”; ’s kivált olly tárgy 
körül szerettem a’ társaság Igazgatóságának philoso- 
phiai nézetét, melly ellen nemcsak pénz és nyereség 
tekintetiben lehetett józan kifogást tenni, de azon 
sok borzasztó szerencsétlenségnél fogva is, mellyek 
annyi embertársinkat iszonyúan kora sírba dönték. A’ 
drága, igaz, nem mindenkor legjobb; de Britanniá
ban, hol annyi a’ nyilványosság ’s közértelem, bi
zonyosan 25 percenttel többet ér az, a’ miért álta- 
lányosan 25 percenttel többet adni készek. Nem is 
köszönhetjük tehát Andrews ur ’s a’ gőzhajó-igazga
tóságnak eléggé, hogy az első Boulton et Watt urak
kal hoza minket összeköttetésbe, az igazgatók pedig 
nem hagyák magokat azon álbölcsek sophismáitul a’ 
józan utrul elcsábítatni, kik minden isméret ’s elő
készület nélkül szünetlen az olcsóság ’s itthon készí
tés csábjaival szokták eltántorítani az illyesekben ná
lunk még incompetens közönséget.

Elmesurlódás és idő annyira hozta a’ gőzkazánok 
körülti bátorságot, hogy azok szétpattanása szinte 
már a’ lehetetlenségek során áll,  ’s ha történik is , 
vagy a’ leggorombább vigyázatlanság okozata, melly- 
be esni alig lehet, vagy felettei competitiobul tá
mad, mint a’ szövetséges országok nyugoti vizein 
(western rivers) , hol néha olly versenygésben van
nak a’ külön társaságok hajói, és hol az ott utazók 
nagyobb része annyira neki edződött a’ szerencsepró
bának ’s veszedelemnek, hogy azon természet-tuli 
expansio következésében, mellyre verseny közt a’ 
kazánban fejledező gőz szorítatik, valóban nem rit
kán levegőbe megy egész hajói sokadalom , — és 
egy közös “Jaj” után öröki csend temet el minden 
reményt, minden bajt! — Már nálunk illyes ne tör
ténjék, mert valóban akkor oda volna örökre min
den bizodalom, és ekkép minden sikerülési remény és 
hihetőség; minthogy mi inkább élni szeretünk a’ ha
záért mint halni; a’ mi mostani szelídebb századink
ban józanabb és bölcsebb is. De illyentül tartani nem 
kell; ’s nem is azért köszönöm én az Igazgatóság-
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nak, hogy Boulton et Watt urak mozgonyira határ- 
zák el magokat; mert a’ mi ezen pontot, t. i. a’ 
levegőbe utazásit illeti, Angliának akármelly szegle
tiből hasonló bátorságu mozgonyokat szerezhetett 
volna; de azért tartozunk mi, kik a’ dolgot'kedvel
jük ’s a’ tárgyat szeretjük, az igazgatóságnak hála- 
dattal, hogy olly jó ’s derek mozgonyokat tudott 
szerezni, mellyek soha nem törnek — eddig lega
lább nem törtek — , mellyekkel baj nincs — eddig 
legalább nagy nem volt — , ’s mellyek a’ viz árját 
es sebességed is megtudják győzni. A’ mik fejletlen 
köriilményink közt mindannyi feltételei a’ sikerü
lésnek !

I. Feranczet, melly 1830dik esztendő őszében, 
tette legelső próbáit, és melly szinte százezer pengő 
forintba telt, 1831ben árendaba adá az igazgatóság, 
ha nem csalatkozom 12.000 p. írtért szinte azon An
drews urnák , ki építése iránt vállalkozott.

Mind az ellen, hogy a’ hajóépitést az Igazga
tóság Andrews urra bizta, mind az ellen, hogy azt 
azon felül Andrews urnák adta árendába is , számos 
megjegyzés és kifogás tétetett; ’s nem annyira a’ 
társaság részérül mint inkább idegenektől, kiknek 
joga a’ dologhoz több nem volt, mint az emberiség
nek azon közös privilégiuma ‘mindenben, akármi le
gyen is az, gáncsot találni, ’s mindent, kivétel nél
kül , a’ kritika mocskával ’s rágalom tajtékával fer- 
tőztetni be’; melly privilégiummal korlátlanul azon- 

* ban csak a’ selejtes é l, midőn a’ nemes, nem aka
dályoztatás , nem gátlás miatt tesz megjegyzést és 
keres hibát, hanem a’ tárgyak kitisztítása és egyen
súlyba helyeztetése végett.

“Miért nem építette a’ társaság maga a’ hajót; 
minek egy idegennek vetni markába a’ pénzt.” így 
szólamlott meg egy felekezet. De miért nem építette 
a’ társaság maga? nézzük! Azért mert illy vállalat 
felette szövevényes, úgy hogy ahhoz szinte egy egész 
ember kell, kinek egyéb foglalatossága nincs. Illyés 
ember pedig honosink közt nem találkozott; de ha 
lett volna is köztünk üres idejű és jó ’s kész aka
ratú, volt volna e ollyan is, ki érti a’ dolgot, és 
az erőmüvek megszerzését, hajófa vételét, hajó épí
tését és az egésznek egybeállítását, öszhangzásba 
hozni képes lett vala ! Nem hiszem ; ’s e kép józan 
volt, a’ társaságnak egyik legerősb részvényesét An
drews urat, az egésznek összeállítása végett felszó- 
lítni. Hogy drágább lön ez által a’ hajó, nem két
lem , de még az is kérdés. Ha úgy van is azonban , 
semmi nem lehet méltányabb, minthogy az illyesek- 
ben a’ vállalkozó is kapja meg fáradozási és időtöl
tési díját, valamint p. o. a’ kocsi-gyártó is kívánhatja 
és meg is kapja azt, jóllehet ő összeállításon kívül

szinte semmit nem müvei maga, minthogy az egész 
munka a’ kovács , bognár, lakirozó, szíjgyártó, lám
pacsináló és mások által vitetik végbe.

De ha viszont az egész nem bízatott volna a’
dologhoz értő egy személyre, hanem mindenki _
honi szokás szerint — bele kottyant vala a’ dolog
ba , kérdem: nem hihető e , hogy valami igen töké
letlen sült volna illy zavarbul ki? Kétség’ kívül; a’ 
mit mindennap’s mindenütt láthatunk, hol az önkény 
elkerülése végett, az igen is sok szakács által elsó
zott levest vagyunk nyelni, vagy olly csinálmányok- 
kal összejőni kénytelenek , mellyeknél igen is vas
tag fej áll egy pipaszár-vékonyságu lábon, vagy egy 
pár dóriai oszlophoz hasonló czombon csak egy kis 
fő fityeg.

“Miért nem tartja a’ társaság maga a’ hajót, 
miért engedi idegennek a’ nyereséget.” így szóla 
megint egy más osztály. ’S igaz, úgy látszik, mintha 
jutányosb lenne, ha a’ nyereséget minden lerovás 
nélkül egyenesen a’ társaság húzná. De ki lett volna 
megint a’ hajó kapitánya , ki a’ mozgonyos, ’s ki 
hozta volna az egészet mozgásba? Az Igazgatóság? 
Vagy a’ küldöttség? olly tárgyat, mellyrül honunk
ban semmi adat, semmi tapasztalás nincs, ha csak
J. Bonaparte et Comp. sikeretlen próbáit és Bernhard 
ur et Comp. a’ szónak minden értelmében “víz-elleni 
erőködeseit azoknak tekinteni nem akarjuk, mel- 
lyekbiil csak azt láttuk“ hogy a’ dolog nem ment“, 
és nem azt“ hogy annak mikép kellene menni.”

Hogy az Igazgatóság idegent használt — és im 
ez sok előtt a’ meg nem bocsátható bűn — arrul ki 
tehet, ha nem az egész közönség, mellyben, habár 
sok milliómból áll i s , sem erre, sem sok egyéb 
tárgyra haszonvehető ember nem találtatik. Keserű 
mondani, de igaz; ’s azért bizony nem ártana — 
közbevetőleg legyen mondva — ha honosinknak leg
alább egy része valahára már valami mást is tanul
gatna mint diákot; mert ezzel, bár mi szép is a’ ma
ga helyén és idejében, bizony sem vizeinket elren
delni , sem mezőinket virágoztatni, sem kereskedést 
alkotni, sem hazánkat az élő nemzetek sorába emelni 
soha nem fogjuk ; a’ mi tán egy kis tekintetet még 
is érdemlene.

1832ben ismét — ha nem csalatkozom — *) 
Andrews ur tartotta árendában I. Ferenczet; a1 tár
saság nagy gyűlésében pedig , melly Bécsben tarta
tott , két uj hajó építésé, és annyi uj részvények

*J A’ nyájas olvasót arra vagyok figyelmeztetni bátor, hogy 
sem az adatok sem a’ sommák pontosságára! ez alkalom
mal nem állok jót. Itt az egész tárgynak fő vonásit kí
vánom csak szem elé terjesztni; annak általányos eléré
sére pedig az idő és pénzkörülti pontosság olly mérték
ben nem szükséges, mint a1 miilyenben mind az egyríil 
mind a1 mást ul az Igazgatóság tartozik, és kész is felelni.
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kiadása határoztatott e l , mennyi a’ két hajó kiállí
tására lenne szükse'ges. Ennek következesében az 50 
lóerejű Dana, melly később némi tévedések elhárí
tása végett Argónak neveztetett, készült el 1833dik 
év nyarában; midőn , mint tudva van, mingyárt in
dultakor közel Bécshez Forisdorfnál a’ hajókalauz 
(Pilot) ügyetlensége, vagy, mint sokan hiszik, meg- 
vesztegetettsége miatt, zátonyra mene, hol két nap 
ült, de baja semmi nem lön; később pedig Algyőig 
evezett fel a’ Tiszán. Ezen hajó használásáért is fi
zetett Andrews ur bizonyos bért a’ társaságnak. Pan
nónia 38 lóerejű hajó pedig e’ folyó év tavaszában 
eresztetett vízre, és I. Ferencczel 19,000 p. forintért 
van e’ folyó évre ismét Andrews urnák árendába ki
adva; midőn Argó e’ tavaszkor úszott le az alsó du
nai szirteken, és most Skela Gladova és Galacz közt 
jár fel ’s alá a’ társaság hasznára és költségin.

1833dik év folylában a’ társaság bécsi közgyű
lésében ismét olly mennyiségű részvények kiadását 
határozd el, melly által megint három uj hajó építése 
eszközöltethetnék; úgy hogy e’ pillanatban, hajói  
emlékezem, vagy 1100 részvényre van állítva az egész 
vállalkozási terv; melly e’ szerint, egy részvényt 
500 pengő forinttal számítván, 550.000 pengő forin
ton á ll, azon megjegyzéssel mindazonáltal, hogy 
ezen 1100 részvény nincs még kivéve, hanem vagy 
400 darab még uratlan, a’ 700 aláírtnak nagy része 
pedig vagy épen nem, vagy félig van csak kifizetve.

(Folytatása következik.)
Gr. Széchtnyí István.

M E N Y E K Z Ó  S I B E R 1 A B A N.
A’ siberiai menyekző annyira különbözik az eu

rópaitól , valamint az éghajlat. Mit fognának a’ mi 
menyasszonyink mondani, ha p. o. valamellyiknek 
vőlegénye’ lábait köllene megcsókolnia? Piha! gyalá
zat! Nálunk ellenkezőkép van, itt férfi csó kolja a’ 
papucsot. Siberiában a’ menyasszonyi ajándék rend
szerint több nagy ruhaszökrényből ál l , meilyekben 
minden ruhadarab közt egy pénzdarab van; továbbá 
egy pompás ágyból, pipereasztalból, különféle szent 
képekből, tükrökből ’s t. eíf. A’ menyekzői napon 
eljő a’ vőlegény 's megkéri a’ hajadont. Ez ekkor 
megöleli a’ háznak minden barátját, kimegy azután 
és ordít! — Nálunk pedig n e v e t n e k ,  ha már a’ 
dolog ennyire ju t! azután egy szőnyeg terítetik-ki, 
mellyre a’ menyasszony letérdel ’s szüléinek ’s a’ 
vőlegénynek lábait csókolja; melly érdekes szertar
tásnál mindenkitől egy Mária-képecskét kap. ’S mi
vel ebből jól nem lakhatik, mingyárt evésre kerül 
a’ sor. Ez mintegy öt óráig tart, — melly idő alatt

teljes jogával él a’ lakmározó vendég. Estve, mint 
akármelly felvilágosult statusban bál vagy tánczmu- 
latság adatik.

M A G Y A R R Á  K.
Bizonyos alföldi magyar, egyik pesti kávéházból 

ki nem menekhetett, annak kifelé nyiló ajtaját szün
telen befelé rángatván. Mire egy mellettem álló an
gol mosolyogva figyelmezteté hazafi társát: „nézze 
csak Ön — monda — mennyire vesződik azon ur, 
’s még sem szabadul.“ — „Hja, barátom — vála
szolt ez komolyan — mind ollyan a’ magyar, mit kikü
szöbölnie kellene , azt is befelé huzza önbajára.“ (?)

„Kelmedet az ital einészti-meg — monda piron- 
gatva a’ falusi jegyző egyik kisbirónak, kit a’ szür
külő hajnal már a’ korcsma’ asztalánál köszöntött. 
„Nem, notárus uram — felelt ez elbizottan — én 
emésztem Őt!“ —  Kapuy Károly.

T E N G E R I  G Y Ö N G Y Ö K .
Vannak csinosan öltözött bohózatok , ’s csípős 

szavak, mint vannak csinosan öltözött balgák és 
bolondok.

A’ szerencse hasonló azon gazdag ’s tékozló asz- 
szonyokhoz, kik tönkre verik a’ házat, mellybe 
gazdag jegyjószágot hoztak.

Minden embernek kedves Ön élete: csak a’ nagy
lelkű becsüli többre saját életénél — becsületét.

Midőn az ember sem szenvedélye , sem szeren
csétlensége miatt nem szerencsétlen, szerencsétlenné 
teszi magát káprázati által.

Ha az igazságnak törvényszéke volna, bizonyosan 
több dicsbeszédet Ítélne rakásra , mint satyrát.

Mit az asszonyok jót, szépet ’s szeretetre méltót 
birnak, sajátuk ; mi rósz bennök, azt férfiaktól köl
csönözték.

Nagy igazság, ’s tán legnagyobb az, hogy saj
nálatra méltó lenne azon ember, ki minden igazsá
got ismérne.

Ritka jóltevő, ki a’ sátánnal ezt nem monda
ná: ,.ha földre omolva imádsz engemet.“

Édes a’ múlt fájdalom’ emléke, mint szinte édes 
a’ múlt örömé is: kedves a’ jövő jónak képe, mint 
az, a’ jelené is; — csak a’ jelen ’s jövő fájdalom 
képezi kínunkat. Tengery.

R E J T E T T S Z Ó .
Míg kicsiny, addig szúr, ha leánykák* arczait éri — 

Ámde ha feltorzúl, már simogatni merik.
Furcsa! utolsómon szoktam hordozni ege'szem*,

Melly hős eldódink’ bajnoki éke vala.
H—r D. N. Váradról.

A’ 66dik számit rejtettszó: B é k a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L a n d e r e i .
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NÉHÁNY SZÓ A’ Dl'NA-HAJÓZÁS KÖRÜL. 
(Folytatás. Kezdetet lássd a’ Társalkodó 67dik számában.)

11.

Mielőtt a’ hosszadalmas es ekkép egy kissé tán 
unalmas dunai tárgyat folytatnám , a’ kegyes olvasó 
engedékenységét vagyok bátor kérni, ha a’ szóban 
levő tárgyat nem állítom olly tökéletes rendbe és 
világba, mint azt sokan kívánnák, és magam is tenni 
óhajtanám , ha tehetném. De sokat, tán legérdek- 
Iőbbet, politikai okokbul még most nem mondhatni; 
sok pedig egyedül saját hibám miatt fog el- vagy 
sötétben maradni. Azért gondoltam tehát e’ néhány 
figyelmeztető sort e’ helyen előre bocsátandónak, 
“hogy magamat azokkal, kik e’ tárgy iránt részvét
tel vannak , olly öszhangzásba és barátságos össze
köttetésbe helyezzem, melly szerint sok munkáim 
közt engedékeny ítéletet reméllhessek , ha ez alka
lommal még darabosabban írandók mint szokásom , 
ez alkalommal, midőn “cselekedni és végbevinni sze
retnék inkább sokat, mintsem sokat szólni és írni; 
— és melly barátságos egybehangzásnál fogva, min
denki egyenesen hozzám fog Írhatni — de kérem 
ne anonyme, hanem becsületes neve kitételével — 
ha állításim ellen megjegyzései ’s kifogásai lenné
nek ; mert í gy, ’s csak így reméllhetiink e’ szép de 
szövevényes tárgyban valódi kifejlést és boldogulást.

A’ legközelébbi Társalkodóban előadottakbul 
könnyen láthatni, hogy a’ gőzhajó-társaság addig 
nem tett egyebet, ‘mint hogy a’ csatának nagyobb 
részét kivívta; a’ mi — minden előitéletinket és el- 
fogultságinkat is ellenség gyanánt tekintve — való
ban nem kis munka vala; de egészen hiába volt, és 
legkisebb sikert sem fog szülni, ha a’ tárgy kifejtése 
ezentúl férfiúi állhatatossággal nem folytattatik, és 
az Egészbe nem hozatik azon rend, melly nélkül me
het ugyan némileg egy darabig illy nagy érdekű 
tárgy megindultakor, midőn a’ részvényesek hidegebb 
vérü számolásra még nem érkeztek; de tüstént las
sabban halad és végkép meg is ál l , ha az ujsági va
rázsnak immár vége szakadt.

Ki kell tehát vívni a’ csatát egészen, azaz: ren
det , systemát kell az Egészbe hozni.

Három kész hajója van most a’ társaságnak: 
P a n n ó n ia , rendesen Pozsony és Pest; I . F c re n c z , 
Pest és Moldova ; A rgo  pedig Skela Gladova és Ga- 
lacz közt forduló ; úgy hogy Pozsonyiul Galaczig és 
vissza — mintegy 23ű geogr. mérföld — néminemü- 
leg helyre van állítva már az egybekötés, és ideig-

óráig csak Moldovátul Skela Gladováig — mintegy 
14 geogr. mérföldnyire — nem tétetik az ut gőzha
jón, de mind utazót mind holmit kisebb hajók vesz
nek fel; úgy hogy Pozsonybul Galaczig most három
szor kell átrakodni, t. i. Pannoniárul I. Ferenczre, 
errül Tündére, vagy más dereglyére, innen pedig 
Argóra.

A’ társaság utolsó közgyűlésekor, mint fentebb 
érintéin, három uj hajó megszerzése lön elhatároz
va, és rám, éppen Britanniába utazandóra, egy kész 
hajó megvétele bizaték, noha a’ részvények kiadása 
csak felette lassan és valóban“ éjjel nappali munká
val eszközöltetett. Egész Konstantinápolyig akarta 
minél előbb a’ társaság megnyitni az utat, és ez t, 
úgy hiszem, felette bölcsen cselekvé; mert áltáljában 
csak illy nagy lépés által lehet a’ közönségnek szun- 
nyadozó , henye ’s magát semmire határozni nem tudó 
nagy részét azon kisebb lépések tételére bírni, mel- 
lyek a’ czélérhetésre szükségesek. Csak illy, ha sza
bad mondani cortezi tettek — ki a’ vísszamehefés 
lehetőségét hajói elégetése által semmíté-meg — bír
hatnak béketürésre ’s állandóságra olly közönséget, 
mellynek kivált egy részében közlélek sok nincs , ’s 
hol van is, ott csak lappang még.

Kész hajót én azonban nem vettem, ’s nem azért 
hogy nem találtam vala eleget; hanem azért“ Mert 
nem találtam az eladandók közt olly minemüségüt ’s 
tökélyüt, melly czélainknak megfelelt volna.

A’ gőzhajók-közti különbség olly nagy, hogy 
azok czéljaikra ’s tökéletességükre nézve felette sok 
árnyazatuk. Melly teszem, Pozsony és Pest közé igen 
illik, már a’ fekete tengerre semmit nem ér. Melly 
szép időben tán igen kellemes , szélvészben nem bir 
megvívni a’ dühöngő tenger habjaival ’s a’ t. Ezt 
theoriában tudtam , ‘s tán azért adott is az Igazgató
ság teljes hatalmat a’ megvásárlandó hajó iránt; de 
még is köszönöm a’ kedvező sorsnak, hogy practice 
láthattam még egyszer, milly különbség lehet jó
ságra nézve , még azonegy czélra , és mind jó nevű 
és hírű angol erőmüvesek által készült hajók közt is; 
mert megvallom , annyi vala bennem a’ pezsgőség . 
azon említett jo nagy lépés tételére, melly után 
vissza többé nem léphetni, hogy valóban tán csak 
igen középszerű hajót vásárlottam volna, melly úsz
nék, úsznék ugyan a’ fekete tengeren szép időben ’s 
kedvező körülmények közt, de a’ honi Egyesületnek 
tán nem nagy becsületére válnék olly időben és ese
tekben, mikor szerencse többé nem nyom sokat, ha
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nem minden menekhetés csak a’ helyes előkészület 
es tudománytul függ.

Calaisba e'rkeztemkor annyira dühöngött több 
nap óta a’ tengeri vesz, hogy hajó *e be se ki nem 
mehetett. Több gőzhajó javakkal ’s kocsikkal meg
rakva, békétlenül vára az idő kedvezőbb fordultát 
a’ kikötőben. Sok utazó nyugtalan viszketegségbiil, 
vagy fontos okoknál fogva i s , mellyek nem mindig 
engedik a’ veszélyt ’s életet olly szoros számolásba 
venni, gunynyilaikkal kivánák elmenésre kénysze- 
rítni a’ külön hajók kapitányait, kik verseny és dics
vágy által neki herülve, rendszerint nem szoktak 
illy unszolásokat bevárni, hogy a’ legveszedelmesb 
habokon ne próbálnák szerencséjüket. De hasztalan, 
erős meggyőződésükön minden nyilak megtompultak; 
midőn sokak bámultára, már esti szürkületkor dia
dalmasan a’ kikötőbe evezett a’ tengeri hullámok fe
jérlő tajtékai közt egy hajó; ’s megérkeztekor tüs
tént azt nyilatkoztató kapitánya “hogy másnap 5 óra
kor reggel ő ismét megyen, nem gondolván azzal, 
habár kettőztetné is minden dühét a’ vész. Elgondol
hatni , milly kevés idő alatt rakva volt hajója a’ más 
hajók lerakványibul. Én is természetesen rajta ter
mék, és nyugodt lélekkel; mert a’ lelkes kapitány
nak beszédébül igen láttam, hogy azon kitüntető 
bátorsága, mellyel a’ többi kapitány nem birt, 
koránsem alapult“ pajkos hiúságon, hanem hideg
vérű combination , melly szerint ő hajójában, a’ moz- 
gonyokban, hajós népében ’s magában bízott, a’ töb
bi kapitány pedig mind ezekben nem bízott. Utunk 
kellemes nem vala — én legalább már többször töl
töttem kellemesb négy órát éltemben, mint ezen 
alkalmi volt — de ügyünkre nézve tán nem vala 
hasztalan; mert vásárlási teljes hatalmam daczára 
tüstént elhatárzám“ kerülni a’ meglehetőst, ’s csak 
a’ lehető legtökéletesbhez tartani magam.

Időt nem szeretek áldozni fel , mert annál ne
künk halandóknak , kiknek idejét úgy is olly rövidre 
tűzte ki a’ sors, drágább kincsünk nincs. De sok 
eset van, hol a’ meglehetőst nemcsak azért kell ke
rülnünk , mert nem tökéletes, hanem legfőkép mert 
sokszor a’ tökéletesnek örökké útjában áll, ’s ekkép 
ezt soha többé el nem érhetni. A’ kérdésben forgó 
vállalatunk pedig ezen elvnek alkalmazását minde
nek felett megkívánja. Én azt hittem , hogy itt e’ 
közmondásnak “Sat cito si sat bene” — noha áltál
jában lelkembül gyűlölöm azt — még is helye van, 
’s így egészen uj hajó építését eszközlöítena.

Neve ennek Maria Dorothea, ereje 70 lói, és 
építése most végződik Triestben, honnan az ádriai 
tengeren l e , az Archipelagon keresztül, a’ Darda
nellákon ’s Marmora tengerén fel Konstantinápolyba,

onnan pedig a’ Bospor és fekete-tengeren át “a’ 
szőke Dunán Galaczig menend, ’s pedig még ez ősz 
folytában, ha semmi előre láthatlan eset nem adja 
magát elő. E’ hajó az összeköttetés utolsó lánczo- 
latját fogja alkotni, — a’ Duna torkolatjához leg
közelebb fekvő fokhelybül, Galacz vagy Ismailbul 
Odessára, Trebisondba, Konstantinápolyba etc. já
randó, midőn t. i. a’ Duna nem hord jeget; mert ezen 
időszakban a’ fekete vagy aegeusi tengeren fogja 
folytatni Odessa, Konstantinápoly és Smyrna közti 
fordulásit, és az ottani kedvezőbb körülmények közt 
akkor is keresni nyereséget, midőn nálunk a’ fagy 
a’ hajózást már tiltja, és felette bizonytalan össze
köttetési létünkben minden egyéb mozgásra is gyász- 
lepleget von — ha a’ farsangit kivesszük.

Már mikép fog megfelelni Maria Dorothea czél- 
jának, azt el kell várnunk. En azt hiszem, hason- 
líthatlanul jobb ’s tökéletesb lesz, mint azon három 
muszka gőzhajó, mellyeknek egyike már többszer 
fordult meg Odessa és Konstantinápoly közt, d e, 
mint mondják, nem viselte mindig legjobban magát; 
másik ketteje pedig csak ezentúl fogja tenni első 
próbáit.

Mind a’ vállalat részvényeseinek, mind azon 
részvényeseknek megnyugtatására, kik sem idejüket 
sem pénzeiket e’ hazai tárgyra ugyan nem koczkáz- 
taták, de annak idejében, egy cseppet sem kétlem, 
még is keszek lesznek azon dicséretekben barátsá
gosan osztozni, mellyeket a’ társaság tán nyerni, de 
minden bizonnyal érdemleni fog; ’s végre megnyug
tatására, vagy inkább4 felbuzdítására’ azoknak is, kik 
e’ tárgy körül eddig igen sokat szóltak, hanem sem
mit még nem tettek, de ezentúl tón kevesebbet szólni 
és többet tenni fognak, azt jelenthetem, hogy azon 
hajónak, mellyel Calaisbul indultam, mozgonyai 
Boulton és Watt urak műhelyibül kerültek, kiktül 
a’ mi társaságunk is minden mozgonyait tartja , ’s 
kik az által is megelőzik sok jeles versenylóikét, 
hogy a’ mozgonyok mellé maguk adják a’ hajói raj
zot, es ekkép az erőmüvek és hajó közt megvan 
azon egybehangzás, mellynek hiánya számos egye
bek tökéletlenségének főoka. E’ részben tehát lehető 
legjobb kezekben vagyunk, és — ha a’ priori Ítél
nünk szabad — olly hajónk fog a’ fekete tenger 
szelein és habjain uralkodni, melly, mint az első 
ott megjelenendő honi hajó , egészen szégyenünkre 
tán nem leend. Es ez leszen akkor egész mentsé
gem“ kész hajót miért nem vásároltam , annyi időt 
miért vesztettem.”

Midőn most e fejtegetéseket ismét félben hagy
nom kel l , csak azt kérdem minden alázattal még.“ 
nem volna e jó : majd a’ hőség után September vé
gével Triestbe rándulni, ’s ott, egy kis szellőztetés 
végett Maria Dorotheára ülni? Sokba ez nem telik; 
ide haza pedig, csak valljuk m eg, mindnyájunknak 
annyi ’s olly fontos dolgaink nincsenek, hogy némel
ly e l közülünk egykét hónapra ne hagyhatnák leg
nyugodtabb lélekismérettel oda a’ hazát, a’ tán nél-
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külök sem bo ml an dót? Honunk sem olly nagy, sem 
oily kifejlett, hogy határin túl ne lehetne látni sok 
szépet ’s tanulni sok hasznost még. Es azért valóban 
soknak tanácslom, ki idehaza nem szükséges, for
duljon egyet Triestnek k i, és aztán akármi utón is
mét be ; 6—8 hét alatt mindennek vége, ’s vajmi 
jó izün fog majd idehaza esni a’ kiheverés ; de még 
inkább mind azon tapasztalási visszaemlékezetek, mel- 
lyek soha nem szűnnek meg valami szelíd fényt vetni 
meglettebb korunkra. Szűnjünk meg már valahára az 
emberiségnek legotthon-űlőbb népe lenni, meily úgy 
szólván semmit nem tud a’ külföld irányinak philo- 
sophiájárul szeme és esze szerint, hanem mind azon 
keveset, a’ mit tud is , csak könyvekbül halászta.

Mikor indul Maria Dorothea Triestbül, milly 
helyeken köt ki Galaczig, mind ez még bizonytalan, 
de nem sokára tudva lesz, — *s ha más nem, én 
fogom a’ közönséget e’ hírlapok által, minden tudni- 
szükségesről jó eleve tudósitni. — Hihetőleg Pola 
nemes maradványait nem fogja nézetlen hagyni, á’ 
jóniai szigetekben pedig tán egy két napot is mulat
ni; Athénének veszi e útját, nem tudom, de olly 
nagy kerülő ez nem volna; Smyrnát azonban alig 
fogja érni, de hihetőleg Tenedosnak átellenében a’ 
régi Ilium partjainál kötend k i: Konstantinápolyban 
pedig több napig marad; onnan Argóval sietend végre 
találkozni, mellyen , ha Isten segít, én ’s reméltem 
több hazafiak is lesznek, és ezután rendesen elfog
lalja körét, mellyben forognia kell.

Yisszajövetrül gondolkozni ’s aggódni sokat nem 
szükség; a’ selejtes, ha örökre oda marad is, mit 
árt? A' jó hazafi visszatér; mert valamint a’ követ, 
bármi magasan vettessék is levegőbe, valami ellen- 
állhatlan erő vonja vissza a’ földhöz : úgy varázsolja 
a’ romlatlan természet nagy törvénye a’ hazafit anya
földjére vissza ismét. Ha befagyott a’ Duna, és Argó 
's a’ t. nyugszik ’s alszik, nyitva van Nápoly, nyitva 
Odessa és előttünk az üt. Yan e’ felett Konstantiná- 
polybul Zimonyig posta-ló, és így ki lóra termett ’s 
született katona, üljön lóhátra. Egy kis béketürés 
után minden kellemetlenségnek vége; a’ kiállott fá
radságok emléke eltűnik , a’ kedves benyomások pe
dig koporsóig kisérnek.

(Folytatása következik.)
Gr. Széchenyi István.

M O U N T  V E R N O N . * )
Yan egy szent hely Amerikában , hova minden 

polgár ’s minden idegen magas érzelmek közt, vetél
kedve siet. E’ szent hely — Mount  V e r n o n ,  a’ 
nagy W ashington György’ volt lakja és sírhelye. Mount 
Yernon, Washington városától húsz mérföldre, a’ vir
giniai státusban fekszik. Megbocsáthatlan lett volna, 
e’ helyet nem látnunk. Az E s s e x  gőzhajón, a’Po
tomac vízén le , néhány óra múlva A l e x a n d r i á 
ban szálltunk-ki, hol a’ columbiai districtns végző
dik. — A’ városon túl, csakhamar a’ v i r g i n i a i  
s t á t u s b a  értünk. Az erdők közt vivő utak rosz-

fr) Ez kivonat Bölöni Farkas Sándornak . . U t a z á s  Éj
s z a k  - A m e r i k á b a n“ czímii könyvéből, meily leg
közelebb jött-ki Kolozsvárott. E’jeles könyvet, mellyben 
az érdemes író saját utazási tapasztalatit jegyzi-föl , a’ 
világ- ’s népismeret-kedvelő, el nem fogúit Magyarnak 
megszerzésül tiszta meggyőződésünk szerint nem ajánl
hatjuk eléggé.

szak, mert az utazók többnyire vízen mennek-Ie, ’» 
csak azok választják ezen részt, kik Mount Yernonl 
látni akarják. Hosszas keringőzések után az erdőben, 
elértünk egy fakerítést, meily belől már a’ mount- 
vernoni birtokhoz tartozik. A’ helynek egészen euró
pai színe van; úgy látszik, az erdők már le voltak 
vágva, ’s a’ mostani csak utánnövés. Néhol csoport 
marhákat találtunk a’ kerítésen belől és kiviil. Végre, 
a’ sűrűség közt, megláttuk egy halmon emelkedve 
az épületet. — A’ kerítésbe menetelnél, angolszerü 
kapusházak állnak, de romladozó félben. Szerecsen 
kapus bocsátott-be. — Még majd fél órát keringtünk 
a’ nagy parkban; néha meglátszott az épület ’s más 
fordulattal megint eltűnt. A’ hely soványnak látszik 
lenni; néhol gabona és dohány müveltetik , másult 
darab réteken marhák legelnek. — Az épület egy hal
mon fekszik , gyönyörű kinézéssel a’ Potomacra. A* 
ház egy emeletes, igen egyszerű régi-stilusu archi
tektúra, körülte gazdasági épületek és szerecsen ka
libák ; de a’ mint látszik, mindenikre egy idő óta ke
vés gond fordítva. Hasonlít, egy hajdan magát jól 
bírt, de már niaradékiban hanyatló magyar nemesnek 
pusztuló curiájához. W a s h i n g t o n  B u s h r o d  ur, 
unokája és egyetlen fiu-maradéka WashingtonGyörgy- 
nek, e’ hely’ birtokosa , többnyire városban él ’s ke
vés gonddal látszik lenni az épület iránt. — Az ud
varra beléptíinkkel, szerecsenek ajánlkoztak a’ sír
hoz vezetőinkül. A’ háztól nem messze egy oldal
ban, czedrus és cserfák közt, alig észrevéve, — ott 
nyugszik a’ nagy ember, a’ polgár hős , egyszerű 
sírjában. A’ sírbolt a’ hegyoldalba van beásva ; nem 
mély ’s nem is igen széles. Eleje tégla-fal, egy kö
zönséges ajtóval. Teteje buja fűvel benőve, három 
cserfa mögötte, néhány czedrus és gledicsiák körül
te , mellyeknek ágait a’ látogatók, szent emlékül 
már annyira letördelték, hogy felírást volt kénytelen 
tenni a’ birtokos: kimélnék-meg e’ fákat egészen» 
megkoppasztásuktól. — Állottam királyok ’s elhírüit 
emberek’ sírjai előtt, bámultam igen is emlékeiket, 
de a’ tiszteletnek azon érzelmét, meily, mint egy hir
telen borzadás, meglepett e’ sír előtt, csak a’ Pan
t h e o n  és W e s t m i n s t e r b e n  éreztem. Végig leb- 
bent lelkemen Amerikának sok szenvedése , sok küz
dése, mostani dicső és boldog állapotja ’s az emberi
ség’ kivívott jusai, mellyekben ez ember, kinek po
rai előtt állunk , olly nagy szerepet játszók , — ’s 
dobogni érzém szívemet. Ha az ész’ hideg itélgeté- 
sei ne tartóztassanak, leborultam volna e’ sírhoz ! — 
Minden tiltás mellett i s , kevés jutalomért megen
gedte szerecsen vezetőnk, hogy a’ sír felül néhány 
czedrus-ágat szaggassunk ’s gledicsia - magot szed
jünk. A’ sírt már régen zárva tartják, mert a’ láto
gatók a’ külső koporsót egybefaragcsálták. L a f a 
y e t t e ’ ittlétekor, utoljára nyíttatott-meg. Az öreg 
egyedül ment-be barátja’ koporsójához, soká maradt 
ott ’s zokogás közt hozhatták-ki. — A’ kertben még 
néhány fordulatot tettünk. A’ virágházat leggazda
gabb állapotban találtuk; rakva legritkább tropikai 
növényekkel. Újra az udvarra jöttünk szemlélni az 
épületeket, mellyek, mint mondják, egészen a’ nagy 
meghalt’ idejebeli módon állanak. Már estvéledett ’s 
nem jutott időnk béjelenteni magunkat Bushrod Was
hington urnái, a’ szobákat is megnézni, mit ő min-
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»Jenkinek örömmel megenged. E’szobákban a’többek 
közt, egy nevezetes különösség van. Midőn 1790ben 
Parisban a’ B a s t i l l e t  l e r o n t o t t á k ,  Lafa
yette általküldötte Washingtonnak a’ B a s t i l l e ’ 
k u l c s á t ,  azon hozzáadással, hogy „az e u r ó p a i  
de s  p o t i s m u  s’ u t o l s ó  k u l c s á t  küldi.“ A’ kulcs 
a’ levéllel együtt most is üveg alatt áll. — Isten hoz
zád szent hely! nyugogyanak békében poraid, nagy 
ember! kinek örökösen egyforma tisztaságú nevét, 
mindig a’ közjót ’s igazságot védő charakterét, gyer
mekkorom óta ábrándozó érzelmekkel tiszteltem. A’ 
szent földön vándorlóknak érzelmivel térek-vissza, 
hogy e’ búcsujárást sírodnál megtehettem. — Le
gyen még ez az utolsó, feletted hideg ész, az ábrán
dozásnak utolsó szent érzelgése, a’ tisztelt nagy em
ber emlékéért!

A’ R Ú T  A R C Z Ú.
( V5 párisi „Figaro41 után.)

Egy franczia katonatiszt Párisban billardjátékkal 
mulatá magát ’s folyvást vesztett. Egy rút-arczú ide
gen férfi állott a’ teremben ’s csöndesen nézé a’ já
tékot. — A’ katonatiszt, ki egy partiéban sem le- 
hete nyertes , végre bosszús lesz ’s illy szókra fa
kad : „Úgy látszik , azon ur ott az én rósz csilla
gom.“ Az idegen veszteg maradt ’s egy mozdulattal 
sem árula-el ingerültséget. A’ katonatiszt csakhamar 
merészebb is lön ’s véleményét az idegennek szemébe 
inondá. „Biliárd játékra a’ szerencsének nincs befo
lyása“ válaszolt a’ megsértett, igen szerényen. „Igen 
— viszonzá a’ haditiszt -— de az Ur’ arczának van 
Jökésimre befolyása; és On engem igen le fog köte
lezni , ha ezen teremet oda hagyja.“ Az idegen férfi 
e’ gonosz nyilatkozás ellen igen kimélő hangon pro- 
testál, de a’ katonatiszt folyvást lődözi reá gúny- 
nyilait, ’s az idegen végre a’ jelenlevők’ kaczaja 
közt távozik-el a’ teremből. — Másnap reggel, mi
dőn a’ katonatiszt öltözködik, ajtaján valaki kopog
tat. „Ki az? A’ rút-arczú. O egész illedemmel meg
hajtja magát 's nyugalmas férfiúi hangon imigy szól: 
„Uram! úgy hiszem, emlékezni fog, hogy engem teg
nap megbántott. En halálos ellensége vagyok minden 
czivódásnak ’s pörpatvarnak; mindazáltal a’ világ’ vé
leménye kötelességemül teszi, hogy azon sérelrnért, 
mellyet becsületemen ejtett, Öntől elégtételt kíván
jak.“ — „O igen, a’ mint parancsolja az ur, én szol- 
gálatjára vagyok“ válaszolt a’ katonatiszt. — És né
hány óra múlva együtt menének-ki a’ boulognei erdő
szélre. Itt kardot rántának , egymást megtámadák és 
a’ katonatiszt karján szúrást nyere. Hat hét folyt-le, 
míg a’ seb begyógyult. A’ katonatiszt most ismét 
láttatá magát az utczán. Másnap az ajtón újra kopo
gás hallatszik. A’ rút-arczú másodszor is megjelen. 
Szerényen ’s halk hangon imigy nyilatkozik : „Uram ! 
becsületem’ sérelme olly nagy, hogy bármint gyűlö
löm is a’ párviadalt, az utóbbi esetet elégtételül nem 
vehetem, ’s csak azért sem, mivel Ön a’ viadalhely
ről elváltunkkor megvetőleg pillantott reám.“ — „Ho
gyan? — közbe szólt a’ katonatiszt — tehát az Ur 
még egyszer akar? Igen szívesen. Holnap déli 12 óra
kor ugyan azon helyen.“ A’ második párviadal is

megtörténik ’s a’ katonatiszt lábszárán keresztül kap 
szúrást. Ö haza viteték, ’s két hónapot tölte orvos
kéz alatt. — Ma ki kezde járni ’s holnap a’ rút-ar
czú ismét látogatására jőve „Szörnyen boszankodom— 
így szólamlék-meg — hogy a’ világ’ félszeg előíté
lete az elégtételt még folyvást kevesli. Én kénytelen 
vagyok , bármilly nem örömest cselekszem is , Önt 
megkérni, hogy tőlem a’ kihívást harmadszor is fo- 
gadja-el. A’ seb, mint barátim állítják, egyszer sem 
volt tetemes, és — én Önnek eddig békitő nyilatko
zatát sem vehetőm. Meg vagyok győződve: Ön sok
kal nemesb lelkű, hogy sem a’ mások előtt rajtam 
ejtett gyalázatot le ne mossa.“ — Boszús érzettel ki- 
álta fel a’ katonatiszt: „Jó jó, e’ pillanatban leszek 
szolgálatjára az Urnák!“ A’ secundánsok n-yomban 
meghivattak ’s újra kimenének a’ boulognei erdő- 
szélre. A’ katonatiszt most nagyobb tűzzel tört ellen
társára; de ez , mint mindig, hidegvérű maradt ’s 
csakhamar a’ katonatiszt’ ágyékán igen veszedelmes 
sebet ejtett. Az ép ifjúi erő ’s ügyes orvosak azon
ban egy évnegyed alatt a’ sérültet ismét helyre állí- 
ták. — A’ katonatiszt hosszas sinylődése után ma 
ismét emberek közé megy ’s holnap reggelre több 
barátját magához hivá-meg, ’s némileg aggó kebellel 
várja , ha fog é most is még kopogást hallani. Nem 
sokáig kelle várakoznia. A’ rút-arczú negyedszer is 
megjelenik, vállat vonít, ’s a’ legtisztesb mentege- 
tések közt átkozza-el a’ kegyetlen párviadalokat, de 
egyszersmind ezt tévé hozzá: „Barátim ’s rokonim 
állítják : hogy a’ rajtam elkövetett sérelem’ természete
vagy az egyik félnek halálát kívánja, v a g y ------- “
itt a’ katonatiszt felugrott székéről: „Igen, uram! 
ez alkalommal is kész vagyok — de engedjen-meg 
az Ur — azt csak ugyan meg nem foghatom , mint 
lehet ember annyira engesztelhetlen — egy szó mi
att, mellyet rósz kedv ’s heveskedés szöktetett-ki 
ajakin.“ — „Hogyan, Uram ! — felele az idegen — 
tehát Ön engem rósz kedvében ’s heveskedésből bán- 
tott-meg?“ — „Nincs különben !“ válaszolt a’ kato
natiszt. — „Már ezt sajnálom! — viszonzá az ide
gen. — Ha Ön ezt akkor néhány tanú előtt kinyi
latkoztatja, úgy három párviadalra nincs szükség. Én 
Öntől nagyobb elégtételt nem kívántam volna; ’s 
mivel ezen urak itt nyilatkozatát hallották, tökéle
tesen megelégszem ’s köszönöm őszinteségét.“ — A’ 
katonatiszt’ homloka most derültebb lön; az idegen 
férfi megkéreték: foglaljon széket ’s reggelizzen ve
lők. De ő csakhamar eltávozott igen illedelmes haj- 
longások közt. Eltávozta előtt panaszkodott, hogy 
neki arcza végett már sok kedvetlensége volt, ’s bár 
halálosan gyűlöli a’ párviadalt, mégis kénytelenség- 
ből már néhány ellentársát a g y o n  s z úr t a .  „De 
ugyan vallják-meg őszintén, kedves uraim — kérdé 
a’ jelenlevőket — olly igen rút-e az én arczom?“ 
— „O távol legyen ! o épen nem!“ viszonzának mind
nyájan kitűnő udvarisággal.

R E J T E T T S Z Ó .
Hosszú fejét az irigy, végét tél adja; — egészét 

A’ csend’ ’s hű s z e r e l e m ’ képzete lengi körül.
Kpy.

A’ 67dik számú rejtettszó: S z a k á i .

Szerkeszti H e l m eczy.  — Nyomtatja Lä n d e r e r .



TÄK SALM. ÖD©.
6 9 . szám Pest, augusztus’ 27dikén 1834'.

C S E R E .
Lantomat kéred, ’s dalomat, leányka?
’S hú szivem nem kell , se szerelmem ? Oh , tán 
Nem tudod, hogy csak dalomat bírom m ég,

5S lantom’? — Ezektől

Hogyha megfosztasz, szivem-elveszítve ,
Nem marad semmim ! — Ne kívánd ezen kis 
Birtokom’, mellyel nyomorú szerelmem’

Enyhe tenyészik.

Add szived’ számért: dalomat helyette 
’S lantomat, lánykám, Örömest adandóm;
Bírva ezt gazdag leszek én, ’s szerelmem —

Bol log örökre!
Csáixár.

V A D Á S Z - C S Ó K .
„Oh angyal, angyal! így kiálték —

Te vagy, te, mindenem!
Oh én szép labod’ zsámolyánál 

Találom édenem"!
Örökre — mind örökre néked 

Ajánlom éltemet,
Ha lángjaid’ aranykorából,

. Kis ajkad’ égi bíborából
Benyújtod iídvemet !iC

rv' Felém hajolt szelíd örömmel 
Az égi báj-alak ,

’S tavaszkies pompában álltak 
Körűi a’ szirtfalak;

Ajakra szűz ajak feszülve,
Kegyelme mennybe csalt —

’S midőn ölébe szenderűlék, —
Almombul létre áltüdűlék:

Kutyámnak ajka nyalt!
Kapuy Károly.

KAPITÁNY SMITH ÉS POCGHANTA’ TÖRTÉNETE. 
(R. Farkas Sáudor’ . . U t a z á s  É j s z a k - A m e r i k á b a n“ 

ezímii könyvéből.)
A’ virginiai státusban tett ezen rövid utunk eszem

be juttatá, hogy ezen státus’hajdani egyik alapítója, 
M a g y a r o r s z á g ’ t ö r t é n e t e i b e n  is jelessé tet
te magát. Eszembe jutott a’ hős, a’ lovag-érzelmű, 
romános és annyi viszontagságon keresztül ment ka
p i t á n y  S m i t h ,  ki Székes-Fejérvárnál olly vitézül 
viselte magát, ki E r d é l y t  is kétszer utazta-bé . "a 
B á t h o r i  Zs i  g mo nd  őt erdélyi nemességgel tisz- 
telte-meg. Midőn először Smithnek , P o c o h a n t a  
indus leány által történt romános megszabadultát ol
vastam , azon scenát, melly a’ capitolium’ rotundá- 
jában egy gyönyörű márvány basreliefben ábrázolta
i k , azt is találtam életében: hogy ő Magyarország
ban B egalná l vitézül viselte magát, ’s megint má
sutt, hogy erdélyi nemességet kapott. A’ R e g a l

szó soká gyötrött, míg rá akadtam, hogy az A1 ba
ll e g a l  is (Székes-Fejérvár); később rá találtam éle
tének néinelly kivonatira (The New England Maga
zin. Boston. 1S31 és Lectures on American Litera
tur) ; abban a’ két magyar hazáról is 1500 végén es 
1600 elejéről néhány érdeklő történet fordul-elő, ’s 

ezek közt Smithnek az indus leánnyali azon szomo
rú , regényes története i s , melly Amerikában mint 
históriai nevezetesség, igen isméretesr

S m i t h  Angliában született 1578 körül. Gyer
mek és fiatal korából igen érdekes történetek for- 
dulnak-elé. De életéből csak néhány vonást hozok- 
fe l , mellyek a’ magyar hazában mentek véghez. A* 
tengereken ‘s Europa’ részeiben tett utazásai után, 
végre Nápolyba vetődött, onnan Albánián ’s Dalmat- 
országon által Gríitzbe jött. Itt megismerkedett K i e 
s e l  báróval ’s ausztriai szolgálatba lépett. Koluin- 
bachnál olly jelesül viselte magát a’ török ellen. 
hogy Me l d  r i c h  ezredes őt lovas kapitánnyá ne- 
vezte-ki. A’német császár épen akkor, F e r di nand  
főhg , és M e r c e u r  hg’ vezérletük alatt, harmincz- 
ezer embert szállított Magyarországra, hogy a’ hat
van év óta török kéz alatt levő Székes-Fejérvart 
visszafoglalja. — S m i t h  is jött a’ táborral, hosszas 
ostrom után gróf R o s z w u r m ,  rohanás által tárna- 
dá-meg Székes-Fejérvárt ’s a’ basát elfogta. De az
alatt Mohammed 60 ezeret küldött Hassán basa alatt 
a’ székesfejérváriak’segedelmére. Megütközött a’ két 
tábor, ’s egy óriási harcz után megszalad Hassán be - 
sa. A’ törökök hat ezeret, kilencz álgyut’s a’ budai 
basát vesztették-el; de a’ keresztyénekből' is sok el
hullott; Meídrich’ ezrede majd egészen elveszett . 
S m i t h  is megsebesült. — A’ tél bekövetkezvén, 
az ellenfelek szemben, helyt táboroztak sánczaik közt. 
A’ veszteglés’ unalmai alatt egyik hires török baj
nok , T ú r  basa, a’ keresztyén táborból a’ legvitézeb
bet kardra hítta az asszonyokr mulattatására. Öröm
mel fogadtatott a’ kihívás ’s több magyar és német 
vitéz ajánlkozott. Sors-vonás által határoztatotí- 
el a’ vívó, ’s a’ sors S m i t h r e  esett — kiállani a’ 
pályára. Székesfejérvár’ falait nézők lepték-el. Tün
döklő fegyverében jött-ki a’ dőlj fos T u r basa a’ \ ár
ból , sisakját arany és ezüst ékesíték. Pompás pari
páját két janicsár vezette, láncsáját egy harmadik 
vitte előre. S m i t h  egyszerű nyájassággal köszonié 
T úr basát. Megharsant a' trombita, ’s a’ két bajnok 
sodró szélként rohant egymás ellen. S m i t h  oiíy 
ügyesen irányozta. láncsáját, hogy ellenének sisakjan
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keresztül agy velejébe futott, leugrott paripájáról, el- 
s/.elte a’ török’ feje't ’s vezérének nyújtotta az ör
vendező nép’ zajgása közt. Látván e’ megszégyení- 
tést G r u a l g o  basa, Túr basának barátja, kihítta 
másnapra S m i t h e t ,  ’s ez azt elfogadta. Újra megje
lentek a’ viadal-pályán, elsőmegrohanáskor mindegyik
nek láncsája eltört, de G r u a l g o  is lezuhant lová
ról. Ennek is levágta fejét S m i t h  ’s drága fringiái 
kardjával együtt, vezérének ajándékozta. — Ekkor 
már S m i t h  tartá illőnek, hogy a’ keresztyének’ 
becsületéért ő is törököt híjon-ki. B o n n y  Mu l g r o  
jelentette magát. A’ határozott órán megjelentek a’ 
sorompónál tömérdek nép’ jelenlétében. Elébb pisz
tollyal lőttek, de mindenik elhibázván , nehéz bárd- 
jokkal rohantak egymásra. M u l g r o  olly vitézül 
forgatta a’ magáét, hogy vele S m i t h é t csakha
mar kicsapta; de S m i t h  hirtelen kirántván kardját, 
agyon vágta Műi g  ró t ’s fejével és fegyverével tért 
vissza a’ táborba. A’ vezér megölelte S m i t h e t ,  
drága paripával és karddal ajándékozá-meg; Meld- 
rich majorrá nevezte-ki, Z si g m o nd az erdélyi fej
delem pedig 500 arannyal, képével ’s nemességgel 
tisztelte-meg. Nemesi czímerén pajzs és három tö
rökfej képeztetik, ’s körülte ezen felírás: V i n c é r e  
e s t  v i v e r e .  — Végre megvették Fejérvárt 1601- 
ben, a’ törökök mind kardra hányattak "s fejők a’ 
sánezokon karókba üttetett, mivel hajdan ők is szinte 
,'nry bántak a’ magyarokkal. Hasonló szerencsével 
visszanyerték Váradot és Sólymost. Innen S m i t h  a’ 
Meidrich’ osztályával Moldovába ment a’ tatár-khán 
és Jeremiás basa ellen. Az itteni ütközetben Smi t h  
megsebesült, vére lefolyt, hogy a’ holtak közt négy
kézláb mászva találták. Ruhájáról rá ismertek ’s mint 
rabszolgát Konstantinápolyba hurczolták-el.

A’ törökök és tatárok közötti fogságát hossza
san ’s érdekesen irja-le Smi t h .  A’ tatár fogságból 
Karignav felé Erdélybe utazott, hol ismerősitől igen 
szívesen fogadtaték. „Ekkor Erdély — úgymond 
Smith — a’ tatárok’ sokszori pusztítása miatt igen 
el volt pusztulva ; népe fölöttébb megkevesült, há
romnapi földre sem lehet öt hat hazat találni, mel- 
lyeket fából építének , gerendát keresztbe rakva,  
deszkával fedik, faszegekkel szegzik, mert vasszeg
ről ők mit sem tudnak. Némelly városaik’ falai, egy
másba rakott törzsökből készültek, hármas sorral, 
hézagjaik kővel és földdel betöltve ; elég erősek, de 
könnyen gyiílhatók. E’ kerítést mély árokkal veszik 
körül. Némelly sánezokon álgyuk is találtatnak. Őrző 
sergeik nyíl, kard és puskával fegyverkeznek.“ — 
Smi t h  egy ideig Erdélyben tartózkodott barátinál, 
innen Magyarországon által Lipcsébe utazott, hol

Zsigmond erdélyi fejdelemmel ’s Meldrich gróffal vé
letlenül találkozott. Onnan Angliába ment.

Smi t h  nek nevezetesebb ’s Amerika’ történetei
vel egybekötött időszaka itt kezdődik. Azon időben 
kezdettek az angolok számosabb gyarmatokat által- 
telepíteni Amerikába. 1600 elején még csak a’ más- 
sachusettsi statusban voltak nevezetesebb települé
sek. V irginia egészen erdő volt ’s csak a’ Jakab vi
ze’ mentiében lakott néhány telepedő James Townban, 
de ezeket is az indusok gyakran pusztították. — 
Végre az angol igazgatás azon módot találta-fel, hogy 
hadi hajókat ’s katonaságot küldjön-által a’ telepe- 
dők’ oltalmazására az indusok ellen. Virginiát főpon
tul választotta-ki megnépesíteni, ’s a’ telepedők’ ol
talmára 1608ban általküldött hajókat és katonaságot 
S m i t hre bízta az igazgatás. — S mi t h  megszállott 
hajóival James Town előtt. Akkor az egész környé
ket Csoktáv indusok birták P o w h a t t á n  hatalmas 
fejdelem’ igazgatása alatt. S m i t h  gyakori kiütése
ket tőn az indusok ellen kisebb ’s nagyobb szeren
csével , de egyik ütközetben néhányad magával el
fogatott ’s csak különös ügyessége által menekhetett- 
meg. Végre mindenik fél megunván az egymás-zak
latást , békére léptek; de az angolok megint meg
szegték a’ pontokat, ’s újabb háborúba keveredtek, 
mellyben S m i t h  másodszor fogatott-el. Mármost 
lehetlen volt menekednie, ’s bizonyosnak hitte halá
lát. De a’ fejdelem’ leánya, a’ szép P o c o h a n t a ’ 
szíve megesett a’ foglyon, ’s szenvedéseit minden 
módon könnyítette. Az indus haditanács meghatá
rozta, hogy Smi t het  kövekkel verjék agyon. P o
c o h a n t a  mindent elkövetett a’megkedvelt Smi t h-  
ért, de már vitték halálra, már készen állottak ót 
agyon verni; azonban P o c o h a n t a  ráborult a’ föl
dön elnyujtóztatott rabra , áltölelé testét ’s könyör- 
gött: vele együtt őt is verjék agyon, ha neki meg 
nem engednek. Épen ezen jelenés van ábrázolva a’ 
capitoliumi basreliefen! P o w h a t t á n ’ ’s a’ hadita
nács’ szíve megesett az érzékeny jelenetfen és -— 
S mi t h  szabadon bocsátatott, bizonyos nehéz fölté
telek alatt, ’s hogy Powhattánnak meghatározott szá
mú fegyvereket ’s puskaport küldjön.

Haza tért most S mi t h  James Townba, — ’s 
az ideig tartott béke alatt, szabadon láthatta az egé
szen szerelemmé vált P o c o h a n t á t .  A’ béke me
gint nem soká tartott, ’s hosszas , titkos tanácsko
zás után meghatározták az indusok a’ fejérek’ vég- 
képeni kiirtását. Az elrendelés szerint éjjel kellett 
meglepni őket, elébb a’ hajósosztályt embereivel e- 
gyütt felégetni, ’s azután a’ száraziakat pusztitani-el. 
P o c o h a n t a  megtudta az összeesküvést, bizonyos-
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□ak látta kedveltje* vesztét ’s még egy nagy próbára 
vetette magát. Sűrű erdők ’s veszedelmek közt ha- 
tott-le egy szélvészes éjen James Townig. Meglátta 
S m i t h ’ hajóját a’ víz’ közepén; háborgó hullámok
ban hánykodtatá a’ szél a’ vizet, de az ábrándozó 
szerelem nem látott veszélyt; vízbe ugrott a leány, 
szerencsésen elérte a’ hajósosztályt és Smi t he t  s 
tudtára adván neki az összeesküvést, másodszor men- 
tette-meg a’ bizonyos haláltól. S m i t h ’ hálája P o- 
e o h a n t a  iránt határtalan volt, ’s ennek szerelme 
naponként gyulongóbb. Azt hitte P o c o h a n t a ,  azt 
hitte atyja és az indusok, hogy Smi t h  hitvesének 
fogja venni P o c o h a n t á t ,  ’s a’ fejérek’ gyarmata 
e’ hiedelemnek köszönheté a’ tartósabb békét. De 
S m i t h  házas volt Angliában, mit P o c o h a n t a  
nem tudott. — Azonban Smith visszahivatott Angliá
ba. Illy bajos helyzetében a’ szerelem’ érzelmei közt 
küzködvén, ’s a’ dolog’ megtudásával a’ gyarmat’ ve
szélyeztetését is féltvén, azt határozták, hogy Smi t h-  
nek hirtelen történt halálát hirdessék. — S mi t h  
titkon visszatért Angliába. P o c o h a n t a ’ bánatja 
soká győzhetlen volt, ‘s e’ miatt bizonyos andalgó 
betegség’ nemében sinylődött megholtnak hitt kedve
sén. Smi t he t  kapitány R o l f  váltotta-fel a’ hajós
osztálynál, egy sok tulajdonnal biró jeles férfiú. P o- 
c o h a n t a’ története nagyon érdeklette őt. Hosszabb 
idei ottmulatta után ismeretségük szerelemmé vált 
’s R o l f  hitveséül vette P o c o h a n t á t .  Később 
R o l f  is haza hivattatván, P o c o h a n t a  követte őt 
Angliába. Egykor London’ utczáin történetesen ta
lálkozott Po c o h a n t a S mi t h  e l ,  első szerelmé
nek imádottjával, a’ soká siratott, megholtnak hitt 
kedvessel, ’s e’ hirtelen meglepetés miatt annyira 
elvesztette eszméletét, hogy soha többé szomorgó an- 
dalgásából ki nem gyógyult. R o J f vissza akart vele 
költözni Amerikába, ha talán az ottani levegő enyhít
hetné betegségét, — de az oczeáni út közben meghalt.

A’ szerencsétlen P o c o h a n t á n a k  Rol f tól  
egy fia maradott, ki Amerikában települt-le , ’s két 
leánymaradékot hagyott. E’ két leány’ maradéki a’ 
Virginiában most nevezetes Ra n d o l p h  és R o b i n 
son szélesen elágzott nemzetségek. Ezen érdeklő 
történet’ emlékére a’ R a n d o l p h  és R o b i n s o n  
nemzetségekben az idősb fiú maiglan is P o w h a t- 
t a n ,  az idősb leány pedig P o c o h a n t a  mellékne
vet visel.

P E E K S K I L L  F A L U .
(Ugyan azon forrásból.)

P e e k s k i l l  harmadik falu, mellyet Amerikában 
láttam. Képzelődésem az olvasás után előre szépnek 
fostötte volt ugyan Amerika’ intézeteit, de városait 
’s faluit mint uj telepvényeket még sok hiánnyal kép

zelem s nem is mertem azokat az európaiakhoz ha
sonlítani. De melly igen meglepett ezen egészen ere
deti, egészen ujszínü ’s az európaiakhoz nem is hason
lítható falu ! — P e e k s k i l l  a vveshesteri megyében 
fekszik , 30 mérföldre Ujyorktól a’ Hudson’ partján, 
1250 lakossal. A’ falu csak két utcza , mintegy 120 
házzal, de olly csinossággal ’s oily ízlésben épített 
házakkal, m inta’ London-környéki tehetős polgá
rok’ lakjai. Az utczák a’ legszebb c a t a l p á k k a l  
két sorban beültetve; néhány csinos bolt a’ falusi, 
nevezetesb szükségü árúkkal; néhány vallásos fele
kezet’ temploma, és a’ köz-iskola benne. — De bá
mulásom’ ezen faluban még inkább nevelte az: hogy 
i t t  e g y  ú j s á g  is a d a t i k - k i ,  minden héten 
kétszer (The Westchester Sentinel. Kiadja Marks 
ur). — Európában szinte valamelly varázslatnak hisz- 
szük azon eszközöket, meliyek az amerikai népet 
egyes személyenként, olly hirtelen, a’ művelődésnek 
illy magas pontjára emelték ’s az egész nemzetet illy 
virágzó állapotba tették; — ’s pedig azok , Ameri
kára nézve , csupa egyszerű és igen természetes esz
közök. Olly egyszerűek és természetesek, hogy, mi
dőn az idegen utazó ezeket felfödi, nem tudja: ha 
földiéinek vakságát bámulja, sajnálja, vagy megves
se é? — Ezen varázsló eszközöknek egyike Ameri
kában — az ú j s á g o k ’ k i a d á s a .  — A’ nemzet’ 
törvényei szerint, minden egyes amerikai polgárnak, 
teljes és kérdés alá sem jöhető joga lévén , ott a ’ 
hol és mikor tetszik, nyomtató-műhelyt állítani, ’s 
abban minden engedelem-kéregetés, és censurai fel
vigyázat nélkül, akármelly — a’ több polgárok vele 
egyforma jogait meg nem sértő — írásait szabadon 
kinyomtatni: — ezen egyszerű mód által születnek 
Amerikában a’ tudományok és tudnivalók’ minden 
nemében annyi újságok, ’s terjednek olly könnyen 
és olcsón mindenüvé a’ tudományosság, értelmese- 
dés és művelődés. A’ különböző státusokbeli felszá
mítás szerint most 1015 újság és folyóírás jelenik- 
meg esztendőnként az egyesületben, mellyekbő! e- 
gyediil az ujyorki statusban 237, és ebből (Jjyork 
városában 54 jő-ki. —

t ö r e d é k e k  a ’ já t é k s z ín r ő l  é s  s z ín é s z e t r ő l .
9 S h a k s p e a r e ,  á n g o l  j á t é k s z í n .

Miután a’ józanabb ész’ szava a’ mysteriumokat 
száműzd, ’s a’ játékszini mutatványok a’ templomok
ból kitiltattak, különös épületek kezdenek e’ végre 
emelkedni. Első épület, melly theátrom nevet viselt, 
Angliában épült 1570ben; Blackfriarsban , — de ez 
idő óta hihetlenül szaporodtak a’ játékszínek, — 
csakhamar épült a’ Courtin, ’s a’ Globus nevű, melly 
utolsónak felírása ez volt: „Totus mundus ágit hi- 
strionera.“ — Az első játékszínek nagyon tökéletía-
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nek voltak, ’s a’ nyáriak födetlenek, a’ te'liek fö- 
delezettek, de szükek , dísztelenek ’s eléggé czél- 
iránytalanok. Azonban a’ közönség sem volt jobb, 
mellynek ízlése a’ mysteriumok’ nyomorult agycsu
dáin egészen elromlott. — A’ játékszínek’ ’s nézők’ 
azonkori mivoltát elevenen képzelhetjük, ha most 
ébredő honunkban némelly szinészeti czélokra elké
szített kocsi-színeket szemügyre veszünk, ott a’ di- 
szítvényeket látjuk; ott a’ legérzékenyebb jelenése
ken is nevetést, kaczagást, fütyülést hallunk, hall
juk a’ tens urfi’ vadász-ebét Thalia’ templomában ugat
n i, ’s látjuk apját a’ súgó’ mécsénél pipára gyújtani. 
— Legrégibb angol tragoedia G o r d o b u c  vagy 
F e r r e x  és P o r r e x ,  mellyet Buckhurst lord és 
Norton Tamás közösen Írtak; legrégibb vígjáték pe
dig : ,.G a in m e r Gurt  or i s  n e e d l e “ Still püs
pöktől. — Shakspeare’ elődjei közül említést érdemel 
M a r l o w  (̂ * 1593ban). A’ játékszín’ illy árva cse
csemőkorában lépett-föl S h a k s p e a r e ,  ezen nagy 
mester, ki mindent magabői merített, ’s minden utói
nak dicső remekül szolgái.

S h a k s p e a r e  V i l m o s  született 1564ben 
Stratfordban, hol atyja John előbb keztyűs , utóbb 
mészáros és gyapjukereskedő, nagy tekintetű ember, 
városi tanácsos, kamarás, alderman ’s utóbb 1569b. 
főbíró volt. — 1574 óta atyja’ gazdagsága mindig 
alább szállott, míg utóbb 1601 ben nagy szegény
ségben holt-meg. — Vilmos a’ stratfordi iskolákban 
tanulá azon kevés diák nyelvet, mit tudott, de atyja’ 
szegénysége akadályul szolgálván föntebb müvelőd- 
hetésének, kénytelen volt atyja’ akkori mesterségét 
követni. Még alig volt 18 esztendős, midőn elvette 
Hathaway Richard, gazdag majoros’ leányát, Annát, 
ki nála nyolcz esztendővel ékesebb volt. — Már há
zassága is elég jele volt ifjúi szelességének , de na
gyobb befolyású lett egész életére néhány szilaj sü- 
hederrel folytatott társalkodása , kik vadlopásból él
tek , ’s Vilmost is ezen vádba keverték. így történt, 
hogy Sir Thomas Lucy-val pörbe keveredett, mellynek 
kellemetlen következésit hogy elkerülhesse, kényte
len volt Stratfordot oda hagyni. — Londonba sza
ladt, ’s ott a’ szükség kifejleszté benne a’ nemesb 
öneszméletet : színész és színi költő lett. Londonba 

jövete azon időpont, mellyen az angol színészet’ a- 
ranyideje kezdődik. — Ki ismeri az angol játékszín’ 
akkori áilapotját, ’s annak Shakspeare alatti és ál
tali fölemelkedését, csak az fogja Shakspeare’ hason- 
líthatlan érdemit méltólag becsülni tudni. Shakspeare 
aam volt nagyérdemű színész, ’s ön dicső munkáiban 
e$ak alárendelt szerepeket játszott, p. o. Hamletben 
a.’ lélek' „ w i e  i hr  w o l l t “ darabjában egy szol- 
gfiT szerepét játszotta, de annál lelkesebb költői.

Szerkeszti H e 1 m e c z y.

Már 1592ben ismeretes Tolt mint költő, 's ez által 
magát nemes önerővel szegény állapotból csakhamar 
jóllétre küzdé-fel, úgy hogy 1597ben már Stratford- 
ban szülőhelyén szép házat vehetett. Nem említvén 
sok magas kegyurát ’s barátit, Erzsébet királyné ’s 
Jakab király, kiknek uralkodása alatt élt, igen ked- 
velék őt, kik közül mindegyiknek történeti munkái
ban olly kedvesen értett hízelegni. így történt, hogy 
kérés év’ múltával ő adá a’ tónust, ’s máig is ő adja 
az angol játékszínen. Oda számlálván azon drámákat 
is , mellyeket régibb munkákból át dolgozott, s ge- 
nie-erővel magáéivá tőn. Stratfordból elszökte óta 
oda visszamentéig 3 4  drámát írt, mellyek közül 
mindegyik nagy lelke ’s mindenek felett eredeti el- 
méssége’ bélyegét viseli. Micsoda renddel írta e’ drá
mákat, máig sincs meghatározva ; azon müvei, miket 
első zsengéinek mondanak, semmivel sem gyöngéb
bek a’ későbbieknél; mindenikben egyazon erő, ere
detiség, józan elrendelés, drámái hatás; ki nem is
meri az ő Macbethjét, Lear királyát, Hamletját, 
Othellóját, Romeo ’s Júliáját? — ki nem ismeri 
Falstaffot, harmadik Richardot ? — 1613ban megun
ván a’ városi zajt, Stratfordba költözött, ’s ott né
hány évet csöndes nyugalomban töltvén I616ban ápri
lis 23kán, épen születési napján, élte’ ötvenkettedik 
évét betöltvén, elhunyt. Akkori időkhöz képest va
lóban pompás síremléke alatt ezen 2 vers á ll:

Judicio Pylinum, genio Socratem, arte Maronem ,
Terra tegit, populus moeret, Olympus habet. —

Felesége, kivel nem legnyájasb életet folytatott, 
még hét évig maradt életben ; fia Hanmeth megh. 
1596ban; leányai többen maradtak, ’s nemzetsége vi
rágzott 1670ig. Ennyit tudhatni bizonyos adatokból 
életéről, de az anecdoták sok szerelmes kalandját, 
elmés feleleteit ’s tetteit föntarták. O nemes maga- 
viseletű, mindenkitől szeretett szép testalkatú ember 
volt; — ha száraz iskolai tudománya hibázott, an
nál gazdagabbak élő ’s közhasznú isméretei, — hona’ 
történeteinek mély ’s széles isméretével birt, a’ régi 
római história’ lelkét felfogta, mythologiát, kevés 
deákot ’s görögöt is tudott. Minden megismeri ő 
benne a’ hű ’s igaz charakterfestőt, az ő éles elmésségét 
’s eredetiségét. Emberismérete példa-beszéddé le tt , 
ő az indulatokat, a’ lélek’ külön állapotját könnyű 
tréfától kezdve a’ legfeketébb rémekig olly igazán , 
híven ’s lelkesen festi, hogy méltán „szivek’ ’s vesék 
vizsgálója“ nevet érdemel. — A’ mit némelly szüklelkü 
benne gyalaz-, annak visszatolását bizzuk ama’ szám
talan íróra, kik ma Shakspeare’ dicséretivei ’s mun
kái’ bírálatival könyveket töltenek; Schlegel és Tiek 
a’ németek közül az ő érdeminek hősei, kik azon 
hibákat, miket Shakspeáreben kivált a’ romlott ízlésű 
francziák találnak, egész tudományos készülettel el
hárítják. Egész könyvek tárgya csak Shakspeare, él
te’ töredékei nagy gonddal gyüjtetnek, *s hírét minden 
század neveli. T ‘ L.

(Folytatása következik.)

R E J T E T T S Z Ó ,
A’ kinek arczájám van egészem , vonva nem illik 

Arra élőm ; kedvelt dolga vadásznak utóm.
S .  J .  Z a la  l  ■— bői.

A’ G8dik számú rejtettszó : Gu n y h ó .
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N É H Á N Y  S Z Ó  A’ D U N A - H A J Ó Z Á S  K Ö R Ü L .
(Folytatás. Lássd a’ Társalkodó 67 ’s 68 számait.)

111.

Valóban úgy hallom "Maria Dorothea e’ folyó 
évi October eleje'n már el akar készülni, e's még ez 
idén egybekötni Buda-Pest testvérvárosinkat a’ nagy 
hullárnu sósvi/.ekkel! ’S igy ki volna némileg jelelve 
's mutatva azon u t, mellyen sok javakat, sok kin
cseket lehetne kiszállítni a’ világ minden piaczira. Az 
idén azonban ezen egybekötés kereskedési tekintet
ben nem nyom többet, mint egy több kötető rend
szeres munkának rövid előszava. Az igazi munka csak 
jövő esztendőben kezdődik; valódi sikere az idővel 
fejlendő.

P a n n ó n i a  egy nap viendi az utazót Pozsony- 
bul Pestre , I. F e r e n c z másnap Mohácsra , har
madnap Újvidékre , negyednap Moldovára, onnan 
ódik nap vagy Tündén úszik le az utazó, vagy a’ ta
vai általunk megkezdett utón *) kocsin megyen Skela 
Gladováig, hol Argóra ü l, melly kevesebb mint há
rom nap alatt őt ismét Dorotheára, Galacztul Kon- 
stantinápolyig 40 óra alatt érkezendőre szállítja. Úgy 
hogy sok baj, ’s remélljük, legkisebb ‘Jaj’ nélkül, 
kevésb mint 10 nap közben a’ pozsonyi Diaetán és 
a’ török Divánban lehetni.

"Már mi sokat ér ez kereskedésre nézve illy 
megjegyzést hallok több oldalrul. ’S igaz , nem érne 
sokat, ha minden_ egybeköttetési haszon egyegy sze
mélynek nagyobb vagy kisebb pogyászival való át
tételében már határt lelne. Egyeseknek mozgása, ide 
’s tova utazása valóban még nem kereskedés; de ha 
a‘ nagykereskedőt Kanizsárul vagy Becsérül hisszük 
huzahajóján, szép pompásan, de ugyan szép lassan is 
a’ fekete tenger habjain keresztül nyomulni, akkor 
is csalatkozunk. Sem gőzhajók egyedül, mellyek 
nem vihetnek sokat, de a’ mit bírnak, sebesen vi
szik — és ez főségok — sem a’ közönséges hajók, 
mellyek csak lassan haladnak, de főségök viszont 
a1 sulybirásban ál l , nem alkothatnak kirekesztőleg 
kereskedést. A’ gőzhajót úgy kell tekintni mint tá
borszemet, mint kémet, midőn a’ többi nagyobb 
vagy kisebb hajók az egész tábortesthez hasonlítha
tók. A’ nagyobb ’s jobb birtoku kereskedő általányo- 
san véve, soha sem fogja koczkáztatni idejét ’s ér
tékét olly országon keresztül, hol az ‘utánalátás’ve-

| | a a5 jo~vó tél njry fogja pngfdiii a’ munkák folytat,ísát 
, mint a’ múlt, ezen ut 1835ik év folytában már nagy

részint haszonvehető lesz — reméltem.

szélyes , fáradságos, vagy csak igen hosszadalmas 
is; és im ez egy fő oka, hogy Dunánk eddig keres
kedésre nézve úgy szólván parlagon maradt. Ha azon- 
egy utón kelletnek is párásodnak a’ nyereséggel, 
higyük : arra fog tódulni a’ jobb kereskedők nagyobb 
száma; a’ mit csak az nem hisz, ki factumokat tud 
tagadni, ’s ki — mint fájdalom sok a’ hazában — 
az egész kereskedői karra — nem tudom milly hátra
maradt tatár elfogultságnál fogva — olly ellenséges 
véleményt róni törekszik, mintha kereskedőnek keb
le , szive, lelke ’s mindene az élet kellemei iránt 
elfagyva, pénzt ’s csak pénzt szomjazna.

Ki önmagának nem jó embere, ’s önmagával 
nem gondol, rendszerint tönkre kerül ; mert ritkaság 
irántunk több gondot, több barátságot, több szere- 
tetet másban lelnünk , mint saját magunkban. Ez az 
élet minden körében axióma, mellyet sarkábul ki 
nem bir dönteni semmi, még a’ költők azon édes 
álmai sem, mellyek zordon földi sorsunkat egy szebb 
ideál fokára emelgetik. A’ kereskedő is tehát cse
kély kivételekkel nem boldoguland soha és semmiben 
tartólag, ha néha néha maga dolgai után nem lát 
vagy nem láthat.

Ha dunai kereskedésünket annyira kifejtve szem
lélni remélljük, hogy egyegy kereskedőnek 40, 50 
hajója ússzék évenként le a’ folyam torkáig ; valljon 
illy sebesb mozgást lehetőnek gondolunk-e, mindazon 
egybekötési könnyítések nélkül, mellyek ma egészen 
hibáznak, ’s mellyeknek, mint fentebb érintem, hibáz- 
niok nem szabad, ha kereskedési virágzást óhajtunk.

Bukarest, Widdin, Odessa, Konstantinápoly 
hazánkhoz geographice igen közel vannak, és mégis 
szinte könnyebb és biztosabb, — ha a’ most elirány- 
zandó gőzhajói alkalmat kivesszük — Pestrül Nevv- 
Yorkba mint Konstantinápolyba menni. Beteg öreg , 
gyenge asszony, kisded háznép , Német-, Franczia- 
országon keresztül, vagy Rajnán le Britanniába olly 
könnyen ér, mint ha maga háza körül kocsizgatna, 
csak hogy határában aẑ  ut alkalmasint nem olly jó, 
háza pedig tán nem olly kényelmes és tiszta, mint 
az útban levő fogadók. — Britanniábul pedig a’ ha
bos völgyen át a’ roppant uj világ partjaihoz legbiz
tosabban olly csinos és remek hajókban ér, mellyek - 
rül soknak, a’ mindennap látható mocskok közt fel
neveltnek, képzete sem lehet, ’s mellyek valóban — 
keveset kivéve — még a’ leggyöngébbekkel is meg
szerettetik azon óriási sós lapályt, melly nem rit
kán , igaz , az emberi testnek minden karikájit kifor
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dítja sarkaibul, de egyszersmind gyökeresen ki is
tisztítja azt. Induljunk most Pestrül Konstantinápoly- 
ba , és ke'pzeljük November végét vagy Februárt 4 
érdemes collegáikkal, t. i. December-, Január-, 
Martz- es Aprillel. Merre indulunk, es nóta bene a’ 
beteg öreggel, gyenge asszonnyal, kisded háznép- 
pel? Merre indulunk? ke'rdem. Kis Kunságnak, Sza
badkának ? Valóban felette cultivált tájék; milly utak, 
milly korcsmák, milly civilisatio ! Nevet az ember 
lelke Örömében ! t. i. a’ magyar hon ellenségéé; mert 
keserű könnyeket kész inkább sírni a’ magyar közön
ség barátja, ha az Istennek annyi jeles ajándéki, 
olly derék emberek közt, kik minden nemesre olly 
könnyen buzdíthatok , olly pirulást okozó hátrama
radást kénytelen látni! Vagy Szegednek és Lúgos
nak át Erdélybe küldjük szegény utazóinkat? Jó sze
rencsét kívánok; midőn magamnak ’s jó barátimnak 
viszont e’ világon csak egy kis állást óhajtók, melly- 
tul vagy 10.000 mérföldnyi olly ut — de bizony 
annyi se kell — mint a’ Lugosi bel- és külvárosi, 
tartson vissza minden ránk szállni akaró rósz hirt és 
szerencsétlenséget; mert biztosan várhatjuk akkorbé 
minden alkalmatlanságiul menten aggkorunk napjait! 
De vigyük egybekallódott, ’s ekkép már jobban egy
máshoz simult vándorinkat egyszerre Zimonyba, vagy 
a’ Vörös Torony hasadási közé, nehogy velők le
gyünk reggelezni, ebédelni, vacsoráim, ’s magunkat 
kályhafüsti ólokban dunyháztatni kénytelenek; a’ mi 
ha sok mindenféléhez már hozzá szokott gyomrain
kat nem rontja is többé e l , minden esetre nein szol
gálhat senkinek is étvágyi ingerül. Mikép szállítjuk 
Zimonybul odébb? Kocsirul szó nincs; hát vagy ló
hátra ültetjük , hogy éjjel nappal sebes vágtatva 
nyargaljanak a’ minden nyolez-nap onnan induló tö
rök-postával Konstantinápolyig, vagy különös Cara- 
vant állítva , vagy valamelly Caravanhoz csatlakozva, 
ló ’s teve hátán induljanak útnak, vagy ökröktül 
vontatott arabába *) üljenek. Hihető “bevégzett ut- 
jok után bajuk ez életben sok többé nem lesz ; vagy 
ha álltak estek is ZimonybulKonstantinápolyig szeren
csésen, másod Ízben illy koczkajátékot játszani ugyan
csak nem fognak. ’S hát Erdélyen keresztül Bukarest 
’s Rustsuknak a’ Balkán hegyein egyenest át mikép 
fognak odébb jutni? Kocsin is lehet, igaz; de kinek 
lelke testében nem ül ugyancsak keményen és fe
szesen , ’s kinek jobb táplálat, tisztaság, ’s néha 
néha egy kis éjjeli csend is kell,  az inkább kerül
jön. ’s kerüljön habár Borneo szigetének kellene is, 
de ez utat ne válassza. ’S im ez okbul nem is szol
gál honunk átviteli országul, mert sem benne, sem

*) Török kocsi, meliynél a' tai paraszt szekereink sokkal
jobbak

belőle nem igen mozdulhatni, mihelyt egy kis eső ,
egy kis hó akarja. Britanniábul, Franczia- és Né- 
metországbul Levantenak azért csak kevés javak men
nek hazánkon keresztül, azok nagy tömege lehető
ségig kerülvén ez utat. De ha csak Bécsbül ügyek- 
szik valaki Konstantinápolyba, ki, nem tudom milly 
bolond szesztül hajtva, készakarva nem keresi az al
kalmatlanságot, unalmat, a’ bajt, rosszat, veszélyt 
— a’ miknek keresésében , vagy legalább “ki-nem- 
kerülésében sok hazai madár valami nagy érdemet ke
res — az inkább Triestnek vagy Odessának veszi út
ját, mintsem hogy a’ via directára lépjen billard-e- 
gyenességű hazánkon keresztül. Nézzed nyájas Ol
vasó a’ mappát!

Triestig az ut meglehetős, ámbár annál is tu
dok gondolni jobbat. De onnét milly bizonytalan a’ 
hajózás az Adriáin le ‘s az Archipelagon fe l, melly- 
nek szigetin — minekelőtte a’ sebes folyású Darda
nellákhoz ér a’ hajózó — azott uralkodó éjszaki sze
lek miatt sokszor több hétig, sőt hónapig is kell vesz
tegelni sok hajónak. ’S milly bizonytalan és hossza
dalmas az ut a’ Dardanellákon keresztül Konstanti
nápolyig, honnan, valamint a’ fekete tengerbül a’ 
Boszporon oda, legalább is olly sebességgel tódul a’ 
tíz, mint Budapest közti Dunánk. Bécsbül Odessá
nak pedig milly provinciákon ’s milly tartományokon 
megy az ut, ’s mennyit kerülve, azt mindenki tud
ja ; ’s még is a’ kikerülhető ’s nem kerülhető alkal
matlanságokat ’s veszélyeket — mellyekkel e’ nagy 
kerületekben , vagy hazánkon keresztül a’ legegye- 
nesebb utón hihetőleg találkozni kell a’ köz vé
lemény mérlegébe tevén, eddig legalább az mutatko
zott, hogy itt a’ lehető legrövidebb ut sok tekintet
ben a’ leghosszabb.

“Ne utazzék beteg öreg, gyenge asszony, kis
ded háznép téli időben”, igy okoskodik sok. De vall
jon illy okoskodás nem illik-e inkább öt, hat szá
zadra vissza, vagy a’ kaspiumi tenger és a’ chinai 
falak közé; ’s nekem nincs e igazam, ha a’ dolog 
jobb felfoghatása végett éppen a’ legnagyobb tulság- 
ban állítom azt elő ? A’ fiatal, erős, bőideju ember
től a’ beteg öregig, gyenge asszonyig, kisded ház
népig számnélküliek az árnyazatok; de bizonyos az, 
hogy szinte mindenkinek legnagyobb érdekében ál!, 
alkalmatlanságot, unalmat, bajt, rosszat ’s veszélyt 
lehetőségig kerülni, ’s kívánat szerint mindig moz
dulhatni egy helyről másikra, ’s nemcsak akkor, 
mikor azt a’ bak, rák, ’s , tudja az Isten , mi ha
va, vagy a’ szárazság és holdvilág engedi. Valóban 
civilisált országokban akkor utazhatik az ember — ke
vés kellemi különbséggel — mikor tetszik; hátra- 
maradtakban pedig nem akkor , mikor az embernek
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tetszik, hanem mikor a' véletlennek tetszik ; a' mi, 
mint sok egyéb illyféle phaenomenon, szivrehatóan 
szemeink elibe teszi, hacsak egy kissé akarjuk is 
eszünk hasznát venni, milly különbség van a’ valódi 
és az ál ’s képzelt szabadság közt.

“Maradjanak hazajokban . illy kényes utazók;- 
eddig is el lehettünk nélkülük ’s a’ t.“ Illy rozsdás 
hangok is hallatnak még. Lehetne e gondolni ? 'S 
pedig úgy van; de a’ mi legszebb , hogy illy ante- 
socialis és kellem-elleni sententiák szinte kivétel nél
kül éppen csak oilyasok által declaináltatnak legvas
tagabb gőggel, kik nem a’ társaságot, hanem a’ jó 
társaságot gyűlölik csak , minthogy az aljasban in
kább találják eleműket, a’ rosszban inkább lelik 
hasznukat, ’s kik legelpuhultabb ’s elkorcsosultabb 
létükben kelnek az élet legszebb ’s legnemesb kel- 
lemei ellen ki; ’s miért? mert jobb ízlésű keilemek 
megszerzésire tudatlanok; ’s honnan? — erre vi- 
gyázzunk\ rendszerint a’ legizetlenebb ’s legállatibb 
gyönyörök tobzóhelyeibül. Durvaság sem erő, sem 
erény még, valamint szebb keilemek ’s lelki örömek 
utáni józan esengés, nem elpuhultság és nem elfajulás.

Iparkodjunk tehát, hogy a’ többi világtul elszi
getelt létünk valahára megszűnjön, ’s kényünk sze
rinti ide oda mozdulásink a’ honban ’s honbul min
den időben mulatságok ’s keilemek legyenek inkább, 
mint robot és hosszú fuar!

Illy czélok elérésire a’ gőzhajózás felette segít
het. Országunk lapos ’s több folyóink csak szabályo
zásukat ’s egybekötésöket várják, hogy gőzhajókat 
keresztül-kasul a’ honban mindenüvé hordhassanak.

A’ folyók azonban sem elrendezni, sem egybe
kötni magokat nem fogják. Ahhoz kéz és sok kéz 
kell, de legnagyobb öszhangzásban valódi tudomáay 
által vezérelve. Közel állunk-e már illy eszközlés
hez, közbevetőleg. legmélyebb alázattal kérdem ho
nunk 52 vármegyei Hatóságit. —

A’ kezdet azonban meg van téve, ’s honunkon 
át négy gőzhajó kevés idő alatt, és aránylag nem fe
lette sok bajjal a’ tengerekig viendi az utazót.

Hajóink kellemeit — mellyek most, igaz, még 
nem igen nagyok — ügyekezendünk minden módon 
nevelni, *s bizonyosan számos utazó fogja, ha az 
egész egybekötés már divatoz , hazánknak venni út
já t; a’ min senki nem kételkedhetik, ki csak map
pát akar venni kézbe és — itt figyelmet kérek — 
ki tengeren is járt, hol gőzhajókon az ipecuanha és 
tartarus emeticus következesinek minden kínjait hosz- 
szadalmasan szenvedte 9) ,  tan egy hajótörést is pró
bált; ’s ki viszont folyókon is utazott, hol még, a’ 
mi felette fejletlen, honi gozösinken is, eddig min
den baj , melegre , némi kis állatokra , mellyeknek 
szaga nem szegfű, unalomra, cseresnyemagokra, ’s 
később, mint hallom , dinnyehejakra és gyapjuzsá- 
kokra reducáltatott, hajó-törésük  pedig _ de nem

*) Gőzhajókon , a’ .zén gíz , hajó’ alakja vagy egyéb okok 
m att, sokkal nagyobb mértékben szállja meg a’ tengeri 
betegség az utazót, mint vitarlás hajók**, ««Hyek p i 
nául Europa s Amerika közt járnak. t  , ■ ♦ , r

t ö r t  semmi — csak megakadások voltak olly he
lyeken , honnan legrosszabb esetben a’ legrövidebb 
labu is partig gázolhatott volna.

Nyu godt lélekkel e’ tárgy kifejlésit bevárni azon
ban még sem lehet, mert ha 4 hajóink egyikének 
baja talalna esni, nem o lly , hogy valakinek léte 
koczkáztatnék, mert attul félni nem kel l ,  de csak 
ollyas, melly egy két hétig azt használásra alkal
matlanná tenné , valljon mi történnék , mikép venné 
fel azt a’ közönség, kivált az idegen ?

Ha az egybekötés a’ tengerig már divatoz, ter
mészetes , hogy a’ társasági Igazgatóság azt hírlapok 
által mindenkivel tudatni fogja; a’ minek követke
zésében reinéllni akarjuk ‘’Számosán gőzhajóink alkal
mával elendnek ; de ha a’ társaság a’ tariffán kijelelt 
napokat pontosan meg nem tarthatja, és a’ vándor 
például Pannónia helyett “forspontra” *) szorul, vall
jon milly benyomást fog ez tenni a1 közvéleményre ? 
:s nem bizonyos e , hogy illy eset, melly olly kön
nyen adhatja magát elő , már csirájában semmisí
tené meg e’ csak most fejledező vállalatot, melly 
annyi szépet és hasznost igér, melly azonban, mint 
minden elbukott próba bizonyára több esztendőkre 
visszalök minden uj e’ czélrai egybeállást, ha most 
tökéletesen nem sikerül.?

Egy ötödik hajó építése tehát legsürgetőbben 
szükséges , ez kézzelfogható ! De mibül építsük, ked
ves Olvasó ! Többek közülünk 10, 20 részvényt vet
tünk már, ’s egész vagyonúnkat gőzhajókra csak 
nem állíthatjuk. A’ bécsi banquier urak már mind
nyájan szépen adakoztak e’ legfőkép “magyar vál
lalathoz.” Nem volna e illő , hogy azon honosink is 
járulnának hozzá, kik érte még ekkoráig nem tettek 
semmit, és azok, kiknek nevök már régóta, de pén- 
zök még nincs az intézetben , végre fizetnének is ? 
Itt bátorság és haszon egybe van kötve azon szol
gálattal, mellyel honunknak áldoznánk, úgy hogy, 
midőn minden számolás és hihetőség szerint, szép 
kamatokat húznánk e’ czélra szánt pénzeink után, 
azon erkölcsi örömben is részesülnénk: “honunk va
lóságos zsákfortnájának , mellybiil se ki se be, va
lahára szebb idomot adni”, mellynél fogva nem so
kára anyaföldünk sik határin élet kelne, öröm virul
na ott is , hol ma csak halál-csend és gyász borong!

Nyúljunk kebleinkbe és valljuk meg, mennyi 
hiábavalóságra fecséreljük jobbra balra a’ pénzt, 
mellyből se magunknak se senkinek másnak haszna 
nincs. Itt,  honi fekvésünk tetemes javításárul. itt 
nemzetünk igazi fölemeltetésérül van szó ! Merjünk, 
Honiak, a’ hazafiság istenlakjába lépni, hol tisztább 
érzelmek örömei közt könnyen fogjuk felejtni áldoi) 
zatink súlyát; de mos t  lépjünk előre, nehogy mint 
a’ kötelesség-felejtette, ki csak a’ diadalom után 
kullog, de részt benne nem vön , végkép , ha mások 
férfiúi elszánással egészen kivívták már a’ csatát, 
azt mondani legyünk kénytelenek: “Mi részt benne 
nem vettünk , ’s ekkép a’ nyert gyümölcs ugyan mi
énk i s . de nem a’ borostyán!

(Folytatása következik.)
Gr. Széchenyi Istoán.

*) ,V m. tndnraányos társaságnak annyiak által igazsáe<a-
lannl szemére lobbantott aj szókoholá* vídjára m e n t ü l  
mondhatom, a' f o r s p o n t  nem esen Társaságé.



A’ S Z O L G Á K  A M E R I K Á B A N .
(Family Magazine.)

Ejszakamerikának szövetséges statusiban a’cse
léd ’s uraság közti viszonyok egészen mások , mint 
O-Európában. Az én vizsgálatim nem terjeszkednek 
ugyan egészen a’ falusi cselédekre ki, de annál pon
tosabban ismérem az atlanti statusok’ népes városiban 
levő férfi ’s asszonyszolgákat. Délszakon , hol rab- 
szollak vannak, a’ cseléd többnyire e’ szerencsétlen 
ember-osztályból áll ’s az igen híven ragaszkodik 
urához. Nem ritkaság itt olly eleműit szolgára akad
n i, ki urát karjain hordozta ’s minden pillanatban 
kész érette életét áldozni-fel. A’ nagy éjszaki varo
sokban a’ cselédek — férfi úgy, mint asszony _
jobbára irlandi kivandorlottakból vagy ezeknek nem
zedékiből állnak , vagy pedig négerekből : mindazál- 
tal emez utolsók — kivált azUjyorktól éjszakra fek
vő tájakon — igen gyéren találkoznak. A’ szövetséges 
tartományokban egy ember sincs — barmi alant áll
jon is az — ki bizonyosnak tartsa, hogy helyzete 
soha meg nem változik; mert mindenki, ezer példá
ból látja, hogy legcsekélyebb emberek is szorgalom 
és takarékosság által gazdagságra jutottak, vagy hogy 
talentumaik' által a’ legfőbb hivatalokra ’s érdemfo
kokra vergődtek-fel. így p. o. a’ mostani elnök (prae- 
sidens) egy szegény irlandinak fia, ’s a’ statustitok- 
nok korábban egy ügyésznél tartózkodott, kinek iró-
szobájában a' padlatot sepré ’s kályhát fűtött. __
Politikai jogokra nézve itt minden ember egyenlő ; 
a" számos takarékpénztár (Sparkasse) alkalmat'nyuit, 
még a’ legcsekélyebb summákat is kamatokra kiad
n i; a‘ születésnek vagy vérségnek itt legkisebb be
cse vagy befolyása nincs ; mindenki azon egyháznak, 
mellyhez tartozik , fentartására kivétel nélkül fizet; 
minden ember újságot olvas ; mindenütt különös gond 
van a’ nevelésre, ’s ezen oknál fogvást a’ szolga 
csak addig marad szolga, inig egyéb nem lehet ’s 
nemesebb foglalkozásra nem alkalmas. Ennek egyik 
természetes következése az, hogy Amerikában az em
bert igen rosszul szolgálják, jóllehet e’ dolgot az uta
zók nagyítják is. Én több családot ismérek, kiknek 
több évig ugyan azon cselédjük volt; de általánfogva 
még is a’ cselédet igen gyakran szokás változtatni ; 
szolgák és szolgálók (mint mi nevezzük ; Amerikában 
őket s e g é d e k n e k  híják) akkor léphetnek-ki a’ 
szolgálatból, mikor nekik tetszik. A’ benszülött cse
lédek , kik mindnyájan iskolában jártak ’s olvasni, 
Írni, számolni tudnak, természet szerint még erőseb
ben érzik a’ függetlenség’ ösztönét. — A’ szolga
személyek Amerikában igen nagy bért kívánnak ; ők 
különös csínnal szoktak öltözködni. Egy udvarló szol
gát vasárnap ha sétálni látsz, Ízletes öltözetéről ga
vallérnak gondolnál; a’ leánycselédek’ ruházata több 
mint díszes; ők bőröknek egy tetemes részét testök’ 
ékesgetésire fordítják. Selyem-ruha , nagy franczia 
kalapok itt köz viselethez tartoznak ; ha mingyárt a’ 
leánycselédet megismérhetni is nagy lépéseiről ’s dur
va, vörös kezeiről, de a’ ruha, tollas kalap ‘s arany 
függő ’s a’ t., mellyeket visel, legkevésbé sem árul- 
ják-el őt.

A’ szolgaszemélyeknek Amerikában szintúgy.

W k e s z ti

miként az uraságoknak, vannak tánczmulatságaik ‘s 
társas gyülekezeteik. Én egy estve Bostonban meglá
togatók bizonyos asszonyságot. A’ sok hintó egymást 
érte a’ házudvaron; én kérdezém a’ nyájas háziasz- 
szonytól: mit jelentsen e’ sűrű kocsizörgés? ’s ő sze
líd mosollyal imígy válaszolt: „cselédimnek ma est
ve társaságuk van; Ön tehát megengedjen, ha ma 
olly pontos szolgálatot nem tapasztaland, mint egyéb
kor.4’ — Ez előttem valami hallatlan volt, ‘s én en- 
gedelmet kértem , hogy a’ társaságban részt vehes
sek. En az asztalon fagyiakat, különféle süteményt, 
csemegét, bort ’s a’ t. találtam. A’ leányzók dísze
sen és gazdagon valának öltözködve ; mindazáltal a’ 
kurta ujdivatú ruha alól előtűntek a’ vastag bokák, 
mellyeket finom franczia harisnyák födözének, a‘ vö- 
lös kezeket pedig szép fejér keztyük rejték-el. Mi
vel a’ házi asszony ez alkalommal a‘ musikát meg
tiltotta , tehat szembekötősóit játszottak. Az én be
lépésem mulatságjokat legkevésbé sem zavarta-meg , 
*s az ismeretes szolgák tüstént holmi csemegékkel 
kínáltak. — Egy másik dáma, ki szintúgy ismerő
siül közé tartozott, cselédinek hasonlókép megen
gedő a’ társas összejövetelt, sőt ezüst asztali eszkö
zeit is oda kölcsönző *s a’ nagy vendégtermet meg- 
nyittatá számukra. Leánycselédei mindazáltal szoros 
methodistak voltak ’s ennélfogvást a’ vendégek is. 
Az egész társaság egymástól elkíilönözve ült, a’ fér
fiak egyik , a’ nőszemélyek másik oldalán a’ terem
nek, csöndesen, komolyan és suttogva; míg végre 
egy biblia hozatott, mellvből olvastak , azután pedig 
néhány istenes éneket daliának. Az ezüst kanalak
hoz egy vendég sem nyúlt. — A’ következő némileg 
ellentéteiül szolgálhat e’ szerény társas viselethez. 
En Philadelphiaban egy délvidéki dámával asztalnál 
ültem; az asszonyságot egy cseléd kihivá, de ő csak
hamar ismét visszatért mosolyogva ‘s imígy szólott 
hozzám: „Ugyan kitalálná-e Ön, miért hítt-ki most 
engem az én negerném ? — Ó gyémánt-függőimet, 
csatáimat ’s arany pereczeimet kiszedte drágaság-tar
tómból , ’s most megkért, hogy azokat a’ mai tánez- 
mulatságra neki kölcsönzeném oda. Csak látta volna 
Ön az arany pereczeket az ő fekete karjain !4< — 
„És Nagyságod csakugyan oda kölcsönző azokat ?<:
•— „Nem! hanem sok asszony megcselekszi.“

Az éjszakamerikaiaknak, bármilly osztályhoz 
tartozzanak, nevezetes charaktervonásuk a’ t u d á s v á g y  
és tanulás’ szomja; ez nálok nemcsak az i s k o l a i  év ék
ben , hanem az érettebb korban is mutatkozik. Min
denki tudja, hogy itt az embert csak talentom, is- 
méret, és ügyesség jelesítik; ennélfogvást mindenki 
igyekszik tanulni ’s magzatit taníttatni. Még a’ szol
gaszemélyek is osztoznak e’ tudásvágyban. Mitsem 
gondolva azon tisztelettel, mellyet illy emberektől 
Európában megkívánnak , uraikat ’s asszonyikat ezer 
kérdéssel fárasztják. Természet szerint a’ kíváncsi
ságnak is van ebben egy tetemes része, mert az ame
rikaiak ez által is kitüntetik magokat.

R E J T E T T S Z Ó
Védi madárfiakat melegétől napnak egészem ;

Végső négyem alatt lel nyugodalmat utas.
> d ‘ ’« •  S .  J. Zala V—ből.

■'»■» A’ G9dik számú rejtettszó: S z e p l ő .
At-l.r ---------------
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A’ NIAGARA-ZUHATAG ÉJSZAKAMERIKÁBAN.
Hírlapok legközelebb azon tudósítást közük Bos

tonból , hogy angolok e's éjszakamerikaiakból egy 
társaság állott-össze ’s e z , a’ Niagara-zuhatagnál, 
melly e’ földön legnagyobb ’s legfölségesb , a’ szik
lákat es erdőket számára megvette. E’ társaság az 
egészet egy , mulatóházakkal, templomokkal ’s mes
terséges barlangokkal diszlő roppant kertté szándé
kozik varázsolni, mellyben a’ zuhatag játszand fő
szerepet. Ezen tűnde'rkért’ közepén egy város épül, 
mellynek 80—100 lábnyi széles gyönyörű utczái 
lesznek; ’s a’ részvényes tagok megegyeztek egymás 
közt, hogy 1836ik évi május lsőjére 1800 ház, pa
lota ’s vendéglak tökéletesen elkészül. Az európai 
gazdag emberek’ számára 500 házhely van hagyva, 
hogy később még ide nyári-lakjaikat építhessék. Azok
nak tehát, kiknek itt mulatóházat építeni kedvök 
volna, tudomásul adatik, hogy e’ tárgyban A l l a n  
úrhoz a’ felső-canadai bank’ elnökéhez Montrealban, 
forduljanak. — Noha a niagarai hires zuhatagot már 
számos utazó leírta ’s mi magyarok annak leírását 
többes fordításban bírjuk, még sem lesz fölösleges 
azt e’ jelen lapokban olvasóinkkal közleni, úgy, a’ 
mint Bölöni Farkas Sándor ur az ő „Utazás Ejszak- 
amerikában“ czíniü munkájában azt mint szemtanú 
rajzolja, ’s melly rajzolat hiedelmünk szerint talán leg
hívebb ’s kimeritőbb. Ez egyszersmind utolsó közlé
sünk az imént nevezett jeles és érdekes munkából.

Queenstownban oct. 4kén kocsira ültünk , azon 
szándékkal, hogy a’ niagarai hires vízeséshez vagy 
zuhataghoz felmegyünk. A’ hegy’ ormairól meglátám 
újra a’ túlsó parton az egyesült státusok’ halmait; ’s 
úgy tetszett, mintha egy hosszú útról hazámba tér- 
nék-vissza! De ezen napot még egy más tárgy is 
ünneppé tévé nekem ! — Az idő borongott, szél főtt 
's nem hallhattuk a’ Nigara’ zúgását, melly tiszta 
időben tizenöt mérföldre is elhallik. Valahányszor az 
ut fordult, valahányszor egy halomra érkeztünk, vagy 
egy erdő nyilt-meg előttünk, mindig a’ nagy sce- 
nát megpillanthatni véltük. Utitársaink közt a’ be
széd’ tárgya csak a’ Niagara volt, ’s ezer csudáinak 
leírása; minden szem csak arra függött, ’s mindenik 
első kívánt volna lenni, társainak felkiálthatni: ime 
a’ nagy csuda ! — Senki sincs talán, ki serdülő ifjú
ságában , midőn boldogsága’ képeit föstögeti, fel ne 
tenné, ’s azt is ne reméllné, hogy egykor nagy uta
zásokat fog tenni. Emlékezem illy almodozásimra 
gyermekkoromból, midőn még a’ földleírást tanulám;

emlékezem , milly óriási képekben rajzolám magam
nak a’ Niagarát, ’s midőn álmodozásim közt föstö- 
gettem a’ világ’ meglátandó tárgyait, csudálatoské
pen, Amerika ’s a’ Niagara is, mindig a’ nagy képbe 
elegyité magát. De korom’ haladtával, a’ nagy kép
ből sok vonás észrevétlenül kitündöselt; sokat azok
ból egybevontam; a’ czifraságból sokat kitörlöttem. 
A’ Niagara’ vonása is szinte elenyészett volt a’ több 
czifrasággal , — és íme , most partjai felé közelge- 
tek, megint gyermeki örömmel, ’s ifjúságom’ álmai
nak felsugárzási közt ! — Kiszálltunk végre a’ sze
kérből aggodalmas várakozással, ’s a’ N i a g a r a  
Fa l l  ’s Pa  v i l l o n  pompás vendégfogadóban vettünk 
szállást. A’ Niagara körüli fogadók olly pontokra 
építtettek , howan mindenikből kinézés van a’ zuha- 
tagra. Mindeniknek ablaka folyosókkal , a’ viz felé 
fordulva , ’s a’ négy-emeletü épület’ teteje i s , egy 
nagy sétáló-hely. Siettünk a’ felső emelet’ folyosójá
ra, lepillantani az örvénybe. Borzasztó mély mor- 
molás hallatszott-fel; magas pára-felleg emelkedett, 
’s tornyadozott lebegésiben a’ mélység fölött; — 
egy tenger zuhaot-le a’ szirtek’ tetejéről, ’s alant 
téj-színü habözön pezsgett és hánykodott a’ szikla
darabok közt.! — Félórai fenmulatásunk után, a’ 
bámulásnak azon aggodalmival szálltunk-le, mint mi
dőn valamelly hirteleni meglepetésünkkor, nem ta
lálunk belsőnknek szót, ’s magunkba vonulunk, a’ 
tárgyat felbonczolni, rendbe szedni ’s gondolatink’ fo
nalát feltalálni. Délután vezetőt vevénk ’s azzal in- 
dulánk a’ part felé. A’ fogadóból erdős meredek he
gyen kell leereszkedni keringős lépcsőkön a’ partig. 
A’ természet eredeti vadságában van hagyva, de né
hol a’ fák közül megpillanthatni a’ zuhatag’ külön
böző részeit. Vezetőnk azon pontra vitt előbb, mel- 
lyet „ T a b l e  Rocknak” neveznek. Egyszerre a’ 
zuhatag’ irtóztató partjain állánk! ’s az Ocean’ képe 
egész dühében , ’s borzasztó hánykodási közt tünt- 
fel emlékezetemben! — Feltekinténk a’ folyamra; 
miként a’ zsilip’ vad zuhanása, melly a’ nézést is 
maga után ragadja, zúdult a’ tömérdek megkékült 
víztömeg a’ szikla-oromig, hol torony-magosságu osz
lop-alakokban ’s más ezer változatban ömlik a’ 
mély örvénybe, akarat ellen megint magával ragad
ván a’ szem’ pillanatit! — tekinténk a’ mélységbe, 
hol már pezsgő téj-habbá vált a’ fenn égszínü kék 
viz; tekintettünk e’ borzasztó örvénybe, hol, mint 
mikor ben dörög a’ közel zivatart jelentő ég, mély 
zúgás ’s mormolás közt forrnak és zuhognak az



egymásba sodródó keringok ’s egymást elnyelni küz
denek ! — Néztük , ’s külön pontokból soká tekint- 
gettiik a’ természet’ ezen borzasztó csudáját; bámu
lásunk minden ponton nőtt ’s minden ponton uj bor
zasztóbb scenát fedeztünk-fel.

Elnémulva , ’s azon bánattal hagyám-el e’ he
lyet , hogy a’ mit itt láttam] ’s hallottam , soha elbe
szélni ’s leírni nem leszek képes. Azon föstések ’s 
rajzolatok, mellyeket eddig a’ Niagaráról láttam, 
csupa mázolásoknak tetszének az eredetihez képest, 
’s minden leírás hasztalan hozzávetés és utánozása 
a’ valóságnak. — Két nap mulattunk a’ canadai par
ton , ’s a’ külön látpontokból, mindig újabb bámu
landó tárgyakra találánk. Felmentünk a’ partokon ad
dig, hol az Er i e  tavából eredő Niagara-folyam zú- 
gója (Rapid)  kezdődik. Mintegy fél mérföldre a’ 
zuhatagon felül, az óriási víz még egész csöndes
ségben folydogál; de hömpölygő lassúsága mutatja 
rejtett mélységét, — azt a’ tömérdek mennyiséget, 
melly alább a’ nagy zuhatagot, az Ontariót, és to
vább a’ roppant Sz. Lőrinczet képezi, ’s az ocean’ 
egy részét örökös fris vízzel tartja. Szélessége itt 
alig egy mérföldnyi. Alább haladtában, lassanként 
összébb szorulnak partjai. Sziklák kezdenek kitüne- 
dtezni fenekéről, mellyek közt harsogva zúg keresz
tül. Minden lépten láthatólag sebesedik már, ’s jaj 
annak, kit árja becsavarhatott. Mint a’ zúgó elkez
dődik, a’ folyam’ közepén áll az úgy nevezett ^kecske- 
sziget“ ( Go a t  I s l a n d ) ,  mellynek felső részénél 
két felé ömlik a’ folyam, ’s egyik ága képezi a’ ca
nadai cataractát, melly „ló-patkónak“ is neveztetik, 
másik ága az amerikait. A’ szigetnek végén alul, olly 
nagy zudulással halad a’ szirtek közt, mint a’ ma
lom’ zsilip-vizének sebessége, — ’s omlik-le a’ 174 
lábnyi meredek szikláról a’ mélységbe. A’ leomló 
mennyiség, Europa’ akármellyik folyamánál kétszerte 
több. A’ hires dr. D w i g h t  felszámításaként, mint
egy 85 millió tonna viz esik-le egy óra alatt, ’s így 
egy másodpercz alatt mintegy 472.222 bécsi akó. — 
De a’ legpompásabb , vagyis legirtóztatóbb látvány, 
a’ z u h a t a g o t  a l u l r ó l  s z e m l é l n i .  A’ par
ton vezetők laknak, kiknél köntösöket találhatni a’ 
lemenetre. Felöltöztünk egészen viaszos-vászon kön
tösbe; mint valami zsákot, egybeköíöztek, ’s csak 
szemünknek maradt helye. A’ mélységbe levezető 
csiga-grádics egészen bé van födve, hogy menetköz
ben a* gyengébb fejnek meg ne szédüljenek. Mintegy 
kútba ereszkedve , mély zúgás közt, soká kering
tünk a’ grádicsokon, mig végre a’ zuhatagon alul 
mintegy 30 ölnyire kiértünk a’ világosságra. De 
milly nézlet bámítja-el itt egyszerre minden érzékin
k et! — Mint midőn álmunkban veszedelem közt for-

gunk, sziklák’ tetején állunk, vagy haldoklunk , ’s 
még egyszer minden erőnket egybeszedjük meneked- 
hetni, ’s zsibbadozva rebbenünk-fel: — épen olly 
helyzetbe tevődnek az érzékek e’ kut-grádicsból ki
bukkanva , világosságra lépve ’s illy borzasztó sce- 
nától körülvétetve! A’ szív mintha megdöbbenne; 
segédeimért tekint-körül az ember ’s nem mer moz
dulni helyéből. A’ szó nem hallik többé ’s csak in
tésekkel foly a’ beszéd. — Lassanként oszlott rémü
lésünk, feltekintgeténk a’ fellegekből omlani látszó 
víz-oszlopokra ’s tekintettük az alattunk mormoló fe
jér örvényt. Lépegettünk közelebb a’ nagy tömeg
hez , de a’ közelítés szikladarabok közt borzasztó , 
és veszedelmes. Vezetőnk minden lépten ajánlá a’ 
vigyázatot, ’s igen is elevenen képzeltük az itt tör
ténni hallott szerencsétlenségeket, és hogy' Cha
t e a u b r i a n d  is itt törte volt el karját. A’ többek 
közt, még azon különös természet’ játékát is for
málta a’ zuhatag, hogy azon roppant sziklát, melly- 
ről lezuhan, felső párkányától kezdve, ben a’ gyom
rában egészen kiásta ’s belsőjében mintegy három 
ölnyi barlangot fúrt, arcus vagy iv-formára. Ide já
rul az is, hogy a’ felülről eső víz sebessége miatt 
nem esik egyenesen, hanem esésében egész ívet ké
pez , ’s e’ szerint a’ szikla’ barlangja ’s a’ víz közt, 
néhány ölnyi üresség marad körösleg. De ezen bar
lang teli Örökös záporral és szél-keringésekkel. Mi
dőn csöndes az idő , ’s kinek elég merészsége ’s Ié- 
lekzete van, behaladhat egészen az ív alá. — Kö- 
zelgeték az ív felé, ’s bevergődtem néhány lépés
nyire , de egyszerre zápor és keringő szél csapott 
szembe , lélekzetem elnehezült ’s siettem visszatérni. 
Nincs nyelv és ecset, melly a’ természetnek itteni 
jelenéseit leírja. — Midőn megint felértünk a’ part
ra , viaszos köntösünk mellett is egészen ázva vol
tunk , ’s elménk és képzelődésünk teli olly képek
kel , miilyenekre ritkán találunk az életen által. — 
Minden amerikai, hijányt talál hazája’ ismeretében, 
mig a’ Niagarát nem látta; ’s e’ két part, egész nyá
ron által tömve amerikaival, ’s a’ föld’ minden ré
szeiből ide utazó látogatókkal. Az idén csak azon 
egy fogadóban, hol mi szállásoltunk, majd tiz ív volt 
csupa nevekkel beírva. Közönségesen Ötven ezerre 
számítják a’ két parton évenként megjelenő vendége
ket. Különös örömmel forgattam a’ vendégek’ könyve’ 
lapjait, Ennyi név,  a’ világ minden részeiből, annyi 
nyelven ‘s köztök a’ mi nevünk is — magyarul.

Még egyszer megtekintők a’ zuhatagot Canada 
felől ’s leindultunk a’ révhez, az a m e r i k a i  p a r t 
ra s z á 11 n i - á 11 a 1. Mentünkben újabb néző-ponto
kat fedeztünk-fel. A’ révészház a’ zuhatagon alul. 
mintegy óra-negyed járásra áll. Nagy munkával szét



ran hányva a’ parti meredek sziklák’ egy része, ’s 
minden veszély nélkül lehet gyalog leereszkedni. Itt 
egy Múzeumra találtunk, meliynek ásványok , s ki
vált Xiagara-kÖrnyéki kövek, gyökér-pálczák s több 
apróság, nevezetességei. Minden utazó örömmel vá
sárol valamelly darabot, ez érdekes hely’ emlékeze
tére. Beültünk a’ csónakba , 's tekintgettünk-vissza 
a’ zuhatagra. A’ víz itt is még olly ragadó, hogy 
csak tanult révészek győzhetik-meg; szélessége nem 
nagy, de mélysége 175 láb. A’ túlsó parton magas 
csiga-lépcsőn értünk-fel a’ tetőre , — itt megint az 
egyesült statusokba léptünk. — A’ zuhatagnak az 
egyesült statusok felőli partján, M a n c h e s t e r  ne
vű csinos falu á ll, mintegy 1400 lakossal. Az épüle
tek szinte mind njak . a’ fogadók különösen pompá
sak. Szállásunkat a’ C a t a r a c t  H o t e l b e n  vet
tük, hol csudálatos történet által, utazásunk alatt 
már ötödikszer találkozánk össze egy philadelphiai 
L e w i s  nevű pappal. — A1 kecske-sziget által két 
ágra osztott zuhatag’ vize az amerikai parton, nem 
olly nagy mennyiségű ugyan , mint Canada felől, de 
sokkal magasabbról, ’s egyenesebben zuhan-le. Azon 
hid, melly a ’ kecske-szigetre általvisz, a’ legmeré
szebb építvény’ nemei közé tartozik. A’ viz’ közepén 
megtolult szikla-darabokra vannak merészen átnyuj- 
togatva a' gerendák, ’s minden veszély nélkül halad
hatni rajtok által. A' szigetbe érve a’ hid végénél 
fürdők, biliárdok, mulatóházak ’s egy bolt is talalta- 
tik, ásványokkal, csigákkal ’s indus-öltözetekkel. A’ 
kecske-sziget mintegy 72 hold. Egész vadságában van 
hagyva, csak néhol vágattak ösvények. Tulajdonosa 
P o r t e r  ur, ki a’ szigetet most 10,000 dollárért 
teve áruba.

A’ szigetbeni néhány fordulatunk után megint a’ 
nagy zuhatag’ innenső partjára értünk. A’ nap épen 
tisztán sütött s egyszerre három szivárvány képező 
magát a mélységben. Napsütéskor az alulról fölpez- 
derjedzó párák, örökös szivárv ányt formálnak a’ néző 
előtt. Minden pontrul két, három szivárvány látszik 
s ugyan ezen játéka van a‘ természetnek holdvilág
nál is. — Itt megint olly csiga-grádicson ereszked- 
tünk-le a mélységbe , mint a’ túlsó parton , de itt 
még veszedelmesebb szikladarabok közt. Elővereked
tünk a zuhatag széléig, de lehetlen volt az ív alá 
bemenni. Alatt ordít az irtózatos mélység, meilv még 
minden emberi mesterségnek daczolt. Meggyőzte a’ 
haragos tengert az emberi erő, kiméri rajta ösvé
nyét’s tudja, miként áll feneke is. De ezen örvény 
még folyvást daczol az emberi elmen. Senki oda még 
nem közelíthetett, senki sem tudja mélységét ‘s a’ 
ben munkálodo erőket. — Feljőve a partra, végre 
elég merészséget érzénk. a’ legborzasztóbb néző

pontra is állani. A’zuhatag’ amerikai részén épen azon 
szírt’ párkányán , mellyről a’ víz lezuhan , a’ partról 
néhány ölnyire, ezelőtt 6 esztendővel egy nagy szikla
darab akadt-meg. Ezen rengeteg darabot, még nem 
bírta a’ víz ledönteni. Egy philadelphiai, B i d l e  nevű 
polgár' költségin ezen sziklára bámulatos mesterség
gel két nagy gerenda nyujtatott-be, azokra karfák 
szögeztettek ‘s palló gyanánt szolgál. — Ki fejében 
bízik, ezen pallón, épen az örvény felett álló szikla
darabra jutva, egyszersmind a’ legirtóztatóbb néző 
pontra jut. Nem épen remegés nélkül, egészen a’ 
palló’ végéig jutánk ’s ott a’ karfákba fogódzva, az 
örvényt lábaink alatt láttuk. De milly borzasztó te
kintet ez! csak egy lépés kellene, csak egy elszánt 
lépés, ’s irtóztatón rohanna-le az ember a’ mélység
be, honnan még senki fel nem jö tt! Tannak olly hely
zetei az életnek , midőn ezen állás-pontot óhajtaná 
az elkeseredett szív. Csak egy lepiílantás kell a’ 
pallóról, ’s a’ resignationak egész erejét megnyerte 
a‘ lélek ’s tisztaságában látja az élet’ minden hiába
valóságát.

Többféle történet tévé még nevezetessé a’ Nia
garát. Igen isméretes az itt lakók közt egy i f j ú  
i n d u s ’ következő története: A’ zúgón felül állott 
ezelőtti esztendőkben még egy indus falu c h i p e w a  
tribusbeli lakosokkal. Parthoz kötött sajkájában szun
nyadóit egy indus ifjú. Jő a’ sajka felé egy leány , 
kinek szerelmét a’ szunnyadó megvetette volt. Elér
kezettnek látja a’ bosszú’ óráját; eloldja csöndesen 
a’ sajkát, ’s víznek ereszti a’ szunnyadóval. Lassu- 
dan lebegett a’ sajka, mig a’ zúgóba ért. Látták a’ 
partiak , de benne senkit nem gyanítának. Fölébred 
végre az ifjú a’ zúgó’ megkaptaban , de már Iáita , 
hogy lehetlen menekedni. Elszánással kapaszkodik 
sajkájába, ’s e’ pillanatban lezuhan a* habsírba, melly 
őt sajkástul Örökre bezárta. Jaj azon embernek, vagy 
állatnak, kit az ár magába sodorhatott, mert az őt 
bizonyos halálra viszi. A’ melly madár beleesett, az 
ott marad, vagy zúzott testtel veti-ki a víz. Köze
lebbről 1827ben ragadt-le megint két embert sajkás
tul a’ zugó ’s többé nem jöttek-fel. — 1827ben egy 
vad mulatságot csináltak itt némellv vendégek : A’ 
M i c h i g a n  n e v ű  s c h o o n e r  t, mindenféle vad és 
házi-állatokkal megrakták, gőzhajóval a’ zugó’ kez
detéig vonattak , s ott sorsára bocsátottak. Tömér
dek néző volt jelen. Az első zúgón szerencsésen ál- 
talment a’ hajó, de a’ másodiknál megakadt egy 
szikla-darabban, ’s árbocza eltört. Ott állott egy 
ideig, de hamar meggyőzte az ár ’s a’ mélység felé 
sodrá. Egy medve kiszökött itt, ’s szerencsésen ki 
úszott. Azonban lerohanta' hajó, a nélkül, hogy a’ 
hirtelen zuhanás közt látni lehetett volna. Néhány



pillanat múlva fenn libegtek az örvény’ színen dirib- 
darab forgácsai. Csak egy macska ’s egy Ind jöttek- 
fel a’ viz1 színére életben. — 1829ben a1 hires ugró 
Pa t c h  S á m u e l  egy lajtorjáról 125 lábnyi magos- 
ságról beugrott az örvény1 aljánál ’s szerencsésen 
kiúszott; de csakhamar megadta merészsége árát; 
megint uj próbát tőn, G e n e s s e i n é l  beugrott a1 
mélységbe , és — soha többé fel nem jött.

Úgy látszik, a1 természet Niagara1 környékét nagy- 
gyá és széppé is tette. Óriási sziklák képezik a1 víz1 
partjait; számtalan nemű virág nyiladozik minden lép
ten ; a1 buja fű örökös párák áltál tápláltatva, a1 
legszebb zöld színben virít. Platanusok , czedrusok , 
szabadon nőtt diófák zöldéinek, ’s a1 tömérdek, vas
tag szőlőtőkén , vadon teremnek a’ legszebben ké
kellő gerezdek. — Ha szabad constitutio, kedvező 
éghajlat, termékeny föld boldoggá tehetnek valakit, 
itt mind feltalálja; ’s még csak víg elme, könnyű 
vér , és tiszta lélekisméret k e ll, hogy az ember e’ 
helyen a’ legboldogabb legyen.

M A G Y A R O R S Z Á G ’ IJJ F Ö L D A B R O S Z A .
(Lássd Társalkodónk’ múlt évi 30di!< szániát.)

Különös örömmel értesítjük tisztelt Olvasóinkat, 
hogy Magyarország1 ’s a1 hozzá csatolt társországok 
közönséges posta- és úti földabroszának“, mellyet 
Schedius Lajos k. tanácsnok, pesti kir. egyetemi 
professor ’s magy. tud. akad. tag, és Blaschnek Sá
muel ingenieur urak 9 táblán kiadni vállalkoztak, 
2 d i k  t á b l á j a  m e g j e l e n t  ’s a'tisztelt Aláírók
nak épen most küldetik kezökhez. Bármi fényesen 
léptek is föl a’ Kiadó urak ezen földabrosz’ első táb
lájával, bármi bájlóan tünt-elő ezen első példánynál 
a’ munkásságba hozott művészek’ ügyessége: még 
is rajta a’ nagy egészből csak egy parányi rész vala 
szemlélhető. Az első tábláról csak annyi világlik-ki, 
hogy a1 Kiadó urak a1 nyomos tartalmú müvet ér- 
telmesség ’s Ízléssel kezdék-meg, ’s hogy a’ kivitelre 
a’ legjelesb művészeket alkalmazók; ámde azt még 
nem bizonyíták-be , hogy képesek azon tömérdek 
nehézségeket legyőzni, mellyek Magyarországnak egy 
uj , minden tekintetben pontos és tökéletes földabro
sza’ létesítésével összekötvék; nem bizonyiták-be, hogy 
ezen uj munkájok a’ 30 év előtt készült Lipszky-féle 
földabroszt, melly egészben jeles mű, de itt ott fel- 
tünőleg hijányos, minden szempontban felül fogja ha
ladni; sőt, mi több, a’ 2dik táblának késedelmes 
készülte talán némelly aláíróban már azon aggodal
mat is szálé, hogy ezen szép ’s nagyszerű vállalat, 
melly hazánknak egy nyomos szükségét indult kielé
gítői , közbejött akadályok miatt félbeszakadt, ’s így 
az egész, isten tudja , mikor készül-el. — Azonban 
mind ez más alakot nyer most a’ 2dik tábla’ megje
lentével. Mi ’s velünk együtt minden hazafi-érzelmű 
tudós , minden művészet ’s tudomány’ barátja örvend, 
látván az imént megjelent m á s o d i k  t á b l á n  a’ 
k e l l ő  p o n t o s s á g o t  és magas m ű v é s z i  t ö 
k é l y t ;  és mi el nem mulaszthatjuk az ezen tábla’ 
figyelmesb vizsgáltából előtiinetkező jelességeket — 
habár csak röviden is — itt érintetbe hozni. — Elő-
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szer is az orographiai (hegység-leírási) rajzot említ- |  
jük , mellyben a’ művész Magyarorszagnak ezen ré- I 
szeben olly nehéz feladást nyert ’s még is annak olly 
pontosan felelt-meg. E1 lap magában foglalja Tren- i 
csény, Árva, Liptó és Szepes varmegyéket egész ter
jedelmükben, Sáros és Zemplény vmgyéknek egy nagy 
részét, úgy szinte Galitziának is ; a’ Kárpátok’ egész 
éjszaknyugoti hegysorát, a1 mint az Galitziába kite
rül ; továbbá a’ Kárpátok’ elágozásit Magyarország 
’s a’ bánya-vidékek felé. Ezenkívül a’ hegyek1 kü
lön magasság-fokai is meg vannak pontosan jegyez- |  
ve, sőt még légmérő szerint is meghatározva. — 1 
Mind e’ mellett az irás az egész táblán — még ott I 
i s , hol a’ hegységrajz legtömöttebb — egyaránt í 
tiszta ’s olvasható, a1 mit Lipszky’ földabroszáról I 
nem mondhatni, Még egy különös elsőséggel bír e1 
földabrosz a’ Lipszkyé fölött; a’ határvonalok Gáli- 1 
tzia , Szilézia ’s Morvaország felől eddig külön pon- I 
tokon bizonytalanul voltak kitűzve ’s e’ hijányt csak i 
az újabb regulatio hárítá-el; e‘ regulatiora most ezen ! 
abrosz-táblán legélénkebb ügyelet volt. Hasonló tete- I 
mes javítások tünnek-elő a’ posta- ’s országutakra I 
nézve is, mikhez adatokat a’ legújabb hivatalos for- j 
rások szolgáltattak ; jelesül Trencsény vmgyében, hol j 
újólag többféle változás történt, Illésházy gróf, örö- jj 
kös főispán’ kedvezésinek köszönhetni az ezen föld- 3 
abroszra általvitt czélszerü javításokat. — Mi itt j 
nemcsak a’ helységeket, ’s ezek’ egyházi és világi \\ 
viszonyait látjuk följegyezve, hanem minden föntebb 
képező intézetet is , minden ásványterméket (még az I 
opalkő-bányát is Sáros1 vmgyében), továbbá minden ; 
utat ’s gyalog-ösvényt az őshegységben (mit Lipszky’ r 
abroszán föl nem találhatni). Ennélfogvást bizton hisz- f 
szűk , hogy a’ Kiadó urak , midőn azt igérék , hogy íj 
a’ tengerpartokat, horgony-helyeket (Ankergründe), T 
sziklákat, csekély mélységeket (Untiefen) zátony ’s L 
örvényeket pontosan kijelölik, bennünket nem hiú i  
ígérettel kecsegtetnek. — — A’ mi a’ külső csinos
ságot illeti, a’ második tábla semmivel sem cseké- J 
lyebb becsii az elsőnél. Ugyanazon szép ’s jó minő- : 
ségii papircs , ugyanazon symbolikai ékes karimázat * 
(különösen meglepő-szépségű felül a1 kis vignette, ' 
melly egy magyarföldi ménestanyát ábrázol). Mindez ii 
neveli azon reményünket, hogy a’ következő táblák \ 
is külsőleg hasonló díszesek lesznek. Továbbá, van 
okunk az egész abrosznak minélelőbbi elkészülését 
reményleni, miután a’ Kiadó urak minket bizonyo- : 
sakká tőnek, hogy olly akadályokkal, millyenek a1 
második táblánál fordultak-elő, többé nem fognak • 
küzdeni ’s hogy általán fogva a’ vállalat’ nehézségei • 
már legyőzvék.

R E J T E T T S Z Ó
Három lábon járok; ha földre leszállók 
Nagy erőben , üres hordókat csinálok.
Általam mezőkön ’s kertekben sok plánta 
Kellemes színeit csudásan elhányta.
Kát utolsó jelem1 orvos tapogatja —
Életet ’* a halált — nietszve'n — osztogatja-

N. N.
A’ 70dik számú rejtettszó : Sz ár ny .

Szerkeszti H e 1 m e c z Nyomtatja L ä n d e r e r .
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R E M É N Y  ÉS  Á L O M .
N y e r n i  és r e s z t é  ni egy változhatatlan 

Karikaként forgó végzése az e'gnek,
*S reszté« után nyerni leáldo/.hatatlan

Csillaga az édes ajkú reménységnek ; 
így itt az embernek örökös érzeniény 
Gyanánt van a' földön sátorozó R e m é n y !

A’ szerencsés emb^r — legédesb napjait
Csak alussza a1 sors’ változó karjain , —

És a’ boldogtalan — sanyarát 's bajait 
Csak képekben érzi léte’ viharjain ;

Így tehát az E l e t  — akármint vizsgálom:
Csak a’ sorsban egymást ráltó R e m é n y  ’s Ál om.

Kapuy Károly.

J Á T É K S Z Í  N - É P Í T É S .
1.

Negyven esztendeje múlt, hogy nemzeti Játék
színünk’ megállapítása iránt tanakszunk. A’ siker 
mindeddig csekély vala. Épült ugyan itt amott egy
két színház, kirekesztőleg magyar színészeknek szán
va ; szinész-társaságink’ szama tizenháromra nőtt; 
de maga az ügy, művészeti tekintetben, ’s azon ked
vességre nézve, mellyet az . a’ jobb Ízlésű Közön
ség előtt eddigelé tapasztalhatott, még folyvást böl
csőjében hever. A’ mar több év előtt létezett szán
dék: ‘Pesten, országunk’ középpontján magyar Szin- 
Jiázat alapítni’ egy vagy más oknál fogva füstbe 
ment; jobb színészink az egész országban mindössze 
i& igen kevesen vannak ; tarsaságink ide ’s tova hol
mi pajtákban tengődnek inkább, mint élnek; szó
val : az egész e’ tárgyú intézet fölötte gyenge ’s in
gatag lábon áll.

E’ helyzetben találá a’ dolgot ns. Pest várme
gye’ lelkes közönsége , ezelőtt másfél évvel. Nem 
elégedvén-meg azzal, hogy egy, a’ magyar színé
szek’ javából szemelt társaságnak Budán a’ városi 
színházban munkás közbevetéssel ideigleni szállást, 
’s bő adakozási által léteit biztosítson ; férfias aka
rattal szánta-el magát, életre hozni a’ rég felfogott 
gondolatot, melly szerint Budapesten állandó magyar 
Játékszín lenne megfenekítendő. ’S egy nagylelkű 
Nagyunk’ ajándékából csakhamar szép terjedelmű 
fundust kapván, készülni kezde az építéshez. — 
Azonban legújabb határozás’ következésében a’ do
log még most abban maradt. Okát sokan fogják 
kérdezni a’ hazában. Azok közé tartozván, kik az 
elhalasztás mellett valónak , szívesen elmondom az 
olvasó nagyobb Közönség előtt fő vonásikban az 
okokat, mellyek bennünket vezérlének..

A’ magyar Játékszín’ ügyét a’ nemzetiség ’s 
nemzeti műveltség’ magas szempontjából kell tekin
teni. Úgy kell azt nézni, mint jó Ízlés’ iskoláját, 
mint uj munkássági mezőt, melly Íróinknak , mint 
uj pályát, melly müvészségre hajlandó hazánkfiainak 
nyílik ; mint módot: idegen nyelvű honfitársinkat a’ 
nyelv’ tanulására édesgetni, minmagunkat a’ művé
szetben rejtező bájos erő által pallérozni, hatni a1 
nemzetiségre a’ mesterség által, és viszont. — A’ 
külső csin tehát, az egész’ elrendelésének elegan- 
tiája ’s a’ belső tökély — az ügynek megannyi 
szükséges föltétele. Mindezek pedig annál sürgetőb
bek, mivel nagyon hátra maradtunk, ’s az idegent, 
kivel műveltségi versenyre lépünk , már csak sebe
sebb haladásban érhetjük-el. — Ha már ezek a’ ma
gyar játékszín’ czéljai, föltételei: mennyire szüksé
ges , hogy azok magokat egy példányos Játék
színben személyesítsék, ’s a’ dolog’ lelke, szel
leme legalább egy élő , eleven, kézzel-fogható kife
jezést , képviselőt találjon. Az illyen Intézet pedig 
másutt, mint az ország’ középpontján, nem lehet; 
’s viszont azon Játékszínnek, melly Budapesten épül. 
másnak mint illyennek, lennie nem szabad. —

A’ pesti m a g y a r  Játékszínnek tehát nem le 
het csapán azért létesülni, hogy huszonnégy ember 
kenyeret kapjon ; hogy Pest város’ magyar népes
sége estenként magát mulathassa, ’s a’ vásárra begyű
lő vidékiek hírül vihessék rokoniknak ’s barátiknak, 
hogy Budapesten már magyar játékszín is van. — 
Szükség, nem hogy mingyárt tökéletes legyen , 
mert hisz ez lehetetlen; de legalább hogy biztos 
reményt nyújtson minden gondolkozó hazafinak azon 
nézetek’ valósulása iránt, miket feljebb említék. A’ 
pesti magyar Játékszín’ maximumja annak, mit e’ 
tárgyban a’ nemzet tehet ’s tenni fog; ennek közép
szerű állapotban vesztegíése hosszasb ideig, itt, hol 
más-nyelvű játékszín divatoz, mellyen gyakorta nagy
hírű külföldi művészek lépnek-föl; hol továbbá a’ 
majdmajd csoportosabban gyülekvó idegen a’ legjob
bat ’s legszebbet keresi és várja abból, mit ezen 
országban, nyelvűnkön kapni lehet; hol annak mit 
kivinni képesek vagyunk , valóban egy középpontba 
kellene egyesülni; ez, mondom, nem volna egyéb, 
mint világos bebizonyítása annak , hogy a’ dologra 
még mint eddig tökéletesen nem értfínk-meg.

Már most, ha Pesten ugyanazon körülmények’ 
kíséretében építünk magyar Játékszint, mellyek azt 
eddigelé mindenütt koroyezék : mikép ígérhetünk ma



gunknak kedvezőbb sikert ’s foganatot ? mert örö
kös szabály, hogy egyforma okok egyforma követ
kezeseket szülnek. Ezen körülmények’ seregeben 
pedig egy van, melly eddig is a’ legnagyobb szere
pet játszotta: t. i. tőkepénz’ nemle'te, ’s mind az, 
a’ mi ebből következik. — Tőkepénz nélkül jó Já
tékszínt — vagy csak ollyant is , mellyből jó vál- 
hassék — nem képzelhetni. Nem beszélek Paródiák
ról , Pantomimekről, sem Staberlről, vagy magyaro
sított Kasperliről, — de még Operákról ’s Ballet
tekről sem; — ezek néha ’s némelly helyütt elle
hetnek , sőt tökéletesülhetnek is tőkepénz nélkül. 
De értsük egymást; mi most nem ezen czélokra dol
gozunk. Ha nem csalatkozom, ‘nemzeti Játékszínt’ 
— das ungrische Schauspiel — akarunk megállapí
tani , azokkal, mik hozzá tartoznak , úgymint: a’ 
szomorú, néző ’s vígjátékkal. Ha egyszer ez meg 
▼an állapítva, akkor szárnyai alatt ’s mintegy belőle 
kifolyva, keletkezhetnek a’ többi mellék-nemek; de 
fordítva bizonyosan nem. Most tehát, mint mondám, 
a* m a g y a r  J á t é k s z í n r ő l  van szó, hogy leg
alább Jegyen e g y  hely, hol magát a’ magyar mű
rész képeziiesse , az idegen megízlelhesse nyelvün
ket, ’s a’ buzgólelkü hazafi, literaturája’ előmene- 
tének örvendhessen. — Illy Játékszín, tőkepénz nél
kül, nem állhat-fel, még akkor sem, midőn az, a’ 
tökélynek már bizonyos pontján áll; középszerűből 
pedig jóvá magát még kevésbé képezheti. Az udvari 
színház Bécsben azóta vergődött-fel, mióta ügyét az 
udvar pénzzel pártolja ; a’ théatre francais Parisban 
hasonlólag a’ kormány’ segedelmiből díszük. A’ já
ték’ ezen nemének természetében fekszik , hogy a’ 
Közönség’ mindennapi kedvezésiből nem létezhet, 
még olly helyeken sem , hol a’ müveit nézők’ száma 
sokkal nagyobb, mint nálunk. Mivel pedig ezen já
ték-nem maga egész tisztaságában szükséges — még 
arra is , hogy a’ többi nem utóbb előállhasson: fő 
dolog , hogy példányos Játékszínünket a’ közönség
től függetlenné tegyük. Míg a‘ játékszín ettől függ; 
míg annak a’ többség’ helybenhagyását kell koldul
nia: addig művészi tökélyről ’s az egésznek művé
szeti szempontból vezérléséről szó nem lehet; mert 
nézők és színészek közt folyvást! kölcsönhatás ural
kodik. Hát még Conservatorium, melly alatt itt fő
leg deelamatioi oskolát ’s illy mestereknek külföld
ről hozatalát {Bécsben néhány igen jelest lehetne 
kapni) értek; színészinknek külföldre utaztatása, 
különös játékszíni igazgató , ’s tisztviselők’ tartása, 
csinos ruhatár 's egyéb készület — tőkepénz nélkül 
mikép lehetségesek?

Tőkepénz’ híja tehát a’ mondott nemekben a’ 
közönségre szorulást, ez viszont a’ müvészség’ elfoj

tását szüli. Játékszín’ dolgában pedig előmenetelt, 
virágzást, dicsőséget csak ezen elemtől várhatni. — 
Mindennap látjuk, mikép hat a’ pénz’ szűke játék
színeink’ benső állapotjára. Hol kevés a’ pe'nz, ott 
a’ színész csekély díjt kap; müveit ember tehát nem 

-.egyhamar adja magát e’ pályára. A’ műveletlen em- . 
bér se a’ nyelvet tisztán nem beszéli, se annak, • ’ 
mit játszik , szellemét fel nem fogja. Majd ism ét, 
kevés leven a’ pénz, hogy a’ cassába valamivel 
többecske gyűljön, naponként kell játszani, és pe
dig, hogy a’ nevezett czél némileg elérethessék, • ’ 
legkülönbözőbb nemekben; színészt pénzhijány miatt 
csak keveset lehet fizetni, ’s így a’ szerencsétlen 
naponként kénytelen játszani, ma mint Lear király 
lép-fel, holnap mint a’ falusi Borbély’ szolgája, hol
nap után talán mint a’ gyengédszívü Colombina’ tisz
tes atyja; szerepét nem tudhatja jól, a’ darabot el
rontja , magát egy nemben sem képezheti kirekesz- 
tőleg, illőleg nem öltözködhetik ’s erkölcsileg el* 
aljasul.

Uly állapot várná a’ pesti magyar Játékszínt 
tőkepénz’ híjával, még akkor is , ha magára az épí
tésre alkalmas helyünk’s elég készpénzünk már meg
volna. Hogy erre nézve miként állunk, azt egykét 
más kérdéssel együtt egy második czikkelyben kí
vánóin felvilágosítani. Gr- Dessarffy Aurél.

U T A Z Á S  „ P A N N Ó N I A “ G Ő Z H A J Ó N .
V  1834. Julia ' végen,

A’ gőzhajó, mellyet még tíz év előtt partlako- 
eiftk, mint ritka jelenést ’s bámulatos tündérmüvet 
tolongva bámultak, most már nem annyi csudálko- 
zást, de jóval több érdeket gerjeszt honunkban, mint 
előbb. — Midőn eddig csak első Ferencz metszé 
szőke Dunánk’ habjait egész magyar hon’ hosszában, 
most már három gőzhajó röpül azok fölött, ’s a’ par
tok örvendve köszöntik a’ bár külföldi, de már ná
lunk is indigenatust nyert szép vízi-madarat. Minden 
jó lélek örül e’ jeles haladást láthatni hazájában,
’s egy rövid nap alatt, legnagyobb kényelemmel meg
futhatni a’ hazája’ fővárosi közt eső tért; csak a’ bér
kocsisok ’s országúti fogadósok’ önző serege néz a’ 
büszke vándor után kaján szemekkel. — Soktól 
hallván a’ gőzhajőn-utazás’ kellemiről, kiváncsi va- §  
lék azt enmagam megpróbálni, ’s felültem Pannó
niára, melly most a’ Pozsony és Pest közötti közö
sülést segíti. — Nem szükség leírnom a’ gőzhajó’ 
külalakját, annak kettős teknőjét, füstölgő kémé
nyét ’s csikorgó mozgonyit, mert azokat a’ közön- * 
ség’ igen nagy része látásból ismeri, ’s boldogult Ka
zinczy a’ maga hattyú-énekében , t. i. pannonhalmi 
útjában jelesen festette. — Hadd említsem inkább 
a’ gőzhajón utazás’ kellemeit ’senérzelmimet. — Hogy



a’ gőzhajóról elmaradva úgy ne járjak, mint minap 
e g y  jámbor utas, ki az indulás' határidejét elalud
ván , a’ partra csak akkor érkezett, midőn a’ gőz
hajó már tova szállott, ’s mérges tétovájában fiak- 
ker után kiáltott: — jobbnak találtam az éjjelt is 
gőzhajón tölteni. De a’ hálószoba’ nyugágyai már 
elfoglalvák lévén, kénytelen voltam a’ födélre szo
rulni, ’s köpönyegembe burkolva lefeküttem egy 
gyékényre. — A’ reám pislogó csillagok’ biztos fé
nye , mellyek csak itt ott tüntek-fÖl a’ borongó ég’ 
föllegkárpitja alul. a’ halvány, gyönge holdvilág’szür
külete, mellynek sápadt sngárinál a’ bizonytalan tár
gyakat csak alig-alig lehete elkülönözni, a’ lassan 
zugó habok, távol malmok’ egyhangú robaja, ’s 
itt ott a’ holdra irigykedő ebek’ csaholása: mind
ezek édesen ringaták képzeletim’, ’s azon kellemes 
félig éber, félig álmi állapotba varázsoltak-át, mikor 
az emberi lélek olly fogékony költői benyomásokra. 
— De közbenközben kellemetlenül vert-föl fél-éber 
álmimből egy tőlem nem messzi fekvő hajós’ ha
talmas álomkürtje , ’s egyes kurjantások , mellyek 
a’ különben már elcsöndesült város’ utczáiról vadan 
alótörtek. Ezekben állott éjem’prózája, a’ többi mind 
poesis volt, még kemény fekvésem sem vevén-ki. — 
Elszunnyadtam, ’s Géniusom kedves képeket lebeg
tetett lelkem előtt. — A’ hajnal’ első sugánval élet 
kezde a’ hajón zsibongani. A’ lámpák a’ holt város’ 
utczáin ’s a’ csillagok az égen csak gyéren pislog
tak, ’s én az éj és reggeli szürkület' harcza közt lá
tóm , mint jőnek a' hajóra köpönyegbe burkolt ala
kok , ’s mint hordatják arra holmijöket, kitörtem az 
álmát szemeimből, 's körülnéztem utitársaimat, kik
nek arczvonási még nem valának a’ szürkület’ kétes 
homályában tisztán kivehetők. — Rendelt időben in
dulónk. Az elválás, ha a' viszonlátás’ reményét 
ki nem zarja, mindig bizonyos édes fájdalmat ger
jeszt a kebelben , melly a’ képzeletnek gazdag me
zőt nyit 's igazán poétái természetű. Ez édes fájda
lommal keblemben látám nézetim elől eltűnni Pest’ 
büszke palotáit, a’ szép casinót, ’s végre XJlman' 
nagy épületet a’ város’ ejszaki végén. Margit-szigete’ 
nyárfái mellett úsztunk, mellyet a’ most művelő 
nagy kertész keze épen olly kellemes mulató-kertté 
alkotott, mint a’ milly érdekessé teszi azt történeti 
fontossága , ’s a’ legőszebb kor’ némelly szent em- 
leki, mellyek zöld fái közül máig is tisztelet-ger- 
jesztve integetnek a’ honfira. Az utasok, ha szép 
idő dereng, födelezeten szoktak mulatni, társas kö
rökben , hol nem ritkán hallani érdekes beszédeket, 
’s kivált hazafiéi tárgyakat szép ajkakról. Jó nem- 
tonk adja , hogy még gyakoribb legyen illy szép 
reménnyel biztató hallás ! — Ellenkező esetben . ha

vagy eső esik, vagy rekkenő meleg fulaszt, a’ szo
bákba rejteznek, hol a’ kényelmes nyugágyakon be
szélgetéssel , olvasással, közbenközben kártya vagy 
schakjátékkal, ’s a’ nőnem' részéről kötéssel is telik 
az idő. — Azon tisztátalanságot, mi ellen gróf 
S z é c h e n y i ,  a’ Társalkodóban kikelt, Pannonian 
nem tapasztalán!, vagy mivel a fölfelé utazók mű
veltebbek , vagy mivel — a’ cseresznyekor már el
múlt. —

Elhaladva a’ soktornyu szent Endre mellett, a’ 
visegrádi és marosi hegyek közé értünk, e’ romános 
szép helyekre, hol a’ legtompább lélek is érzésre 
ébredez, ’« a’ legsilányabb képzelő erő is terméken
nyé lesz. A’ külföldi utas, bár lelke honi érdekektől 
nem gerjedez, meglepetve áll a’ vidék’ nagyszerű 
szépségitől, ’s kénytelen tiszteletet érezni ez ősz 
romok alatt; mennyivel inkább egy érző hazafi, ki
nek lelkében föltűnnek itt az ősz századok’ tarka 
történetei ’s regéi; keble emelkedik, szemében bej- 
érzése’ harmatja ragyog, ’s nem akarva is Vörös
marty’ lelkesülésébe általmenve így kiált-fel:

Ósi dicsőségünk! hol késel az éji homályban? —

A’ költői benyomásokra igen alkalmas környék, ’s 
a’ fönséges vár-rom , hajdan királyok’ lakja , most 
baglyoké, hatalmasan hatott reám; de lelkem erőseb
ben volt a’ szép jelenhez ragadva, mint hogy ked
vem lett volna a’ múltkor’ dicsőségét énekelni. Míg 
tehát porosz utitár6am rajz-ónját ragadva a" nagyszerű 
romok’ fővonalait papirosra jegyezte, éa ezt írtam 
naplókönyvembe:

Láttam bérczeidet, hon’ fényjele, büszke Visegrád !
’S képzetem a’ múltkor' harczi dicsébp merült,

Úsztam alattad az ész’ nagy művén , gőz’ erejével,
'S a’ szelidebb jeleli év szvbb örömekre derít.

Hol hajdan vad erő lakozott a’ bérezi tetőkön,
Most rideg, árva, sötét ormot ölelget az éj;

Hol véres babokon csonkított testtagok úsztak 
S vérszomjas spreget hnrduz.a harczi tntaly-

Most nemesebb jeleket mutogat szép nemzeti élet 
’S partokat és vizeket béke’ viránya ölel.

A’ kellemesen zöldelő hegyek kőit, folyvást válto
zó szebbnél-szebb panorámái látványokban gyönyör
ködve, Esztergám alá érkezőnk, mellynek várában 
most pusztán , mint dúlt hangyaboly, ’s rom-alakot 
mutatva áll a’ szent templom, mellynek építése a’ 
boldogult Prímás’ halála óta félben szakadt. Hol jó
kedvű, hangyákként pezsgő, munkások nem kevésbé 
jártak keltek, mint valaha Didó’ városában , most 
csak egyes őrt vagy kiváncsi utast látni ott. — Örül
tem úti társiinnak enlátásora után lerajzolhatni az 
esztergáim vár’ csudáit, a’ tiszteletes kripta’ egyp- 
tusi szellemét, a’ szent István-kápoina’ remekeit, ’s 
a‘ Rotonda’ formájára épült sz. Anna’ templomát , 
mellynek födele a’ város’ végéről elóvereslik. — in
nét Komárom felé vitt a folyóval küzdő gőzerő. —
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Halról maradnak az esztergami hegyek’ lánczai; szó
in, s veres-márványtörések ’s faragások, mellyekről 
az itt következő faluk’ sora, Nyergesujfalu, Piszke, 
Süttő , Duna-Almás hires; a’ neszmélyi lelkes bor
termő h e g y e k ,  különösen a’ Paphegy és Meleges;
— beljebb látszik Tata, kettős tornyával, ’s a’ vér
tesi erdők; — O-Szőny mezőváros’ partjain még ma 
is vehetni észre a’ régi római épületek’ maradványit 
"s itt ott szoba-czifrázatok’ nyomait is. — Itt a? ré- 
gipénz-gyiijtők szép sikerrel kereskedhetnek. — A’ 
jobbról eső part, Párkánytól kezdve sik, ’s csak bel
jebb látszanak a’ Barssal és Nyitrával határos dom
bok , elhintett faluk’ tornyaival. A’ parton fekszik 
Karva, kedves emléke/.etim’ mulatóhelye, ’s közel 
hozzá Macs; följebb Duna-Radvány ’s a’ törökök- 
keli kötésről nevezetes Zsitvatorok, vagy Zsitvatő, 
melly mellett a’ csinos compossessoratus Yirthre ked
ves a' kilátás, hol Baráti Szabó’ hamvai nyugosz- 
nak. — Itt élőnkbe tűnt Bévkomárom, a’ tömpe tor- 
nyú nagy szent András, ’s a’ hires szűz vár, melly 
kivül sokkal kevesebbet igér, mint mennyi érdeme.
— Örömmel felelgeték utitársaini’ kiváncsi kérdé
seire , kiknek egy része előtt illy síkon fekvő vár 
egészen uj jelenet volt; de mit többször, azt itt is 
kelle tapasztalnom. Ök hallván a’ komáromi szűzről, 
azt gondolják , hogy itt valóban egy szűznek óriási 
képe látható, melly nagyságára legalább is a’ rhodusi 
colosszal vetélkedik , ’s igen nagy képzeleteket csi
nálnak magoknak e’ felől; de épen úgy csalatkoz
nak , mint igen sok más ember, kik élő szüzekről 
magoknak, isten tudja, mit képzelnek. — A’ ko
máromi vár’ szüze egy igen szerény, elrejtezett, 
szembe nem szökő szűz, ’s ebben dicséretes példát 
ad sok-sok élő szűznek. Igaz, hogy különös bájakkal 
’s ifjú kellemekkel nem büszkélkedhetik , mert csak 
egy durva, simítatlan ’s műveletlen kődarab, ’s e’ 
mellett nem is mai gyermek ; és épen ez lehet oka, 
hogy annyira szerény és visszavonult, mert mint a’ 
világban sokszor, igen sokszor láthatni, a’ szerény
ség ’s a’ szépség gyakran inversa ratioban vannak 
egymással. — Körültem álló utitársim’ unszoló ké
relmére, mennyire tőlem kitelt, megismertetem ve
lők a’ komáromi várat. Épült ez a’ várostól mintegy 
1000 lépésnyire, a’ győri Duna, ’s a’ Duna’ kisebb 
ágával egyesült Vág’ szögletében, Csallóköz sziget’ 
déli végén, ’s áll két részből, úgymint a’ régi vagy 
belső várból, mellynek történeti érdekét feszegetni

* itt nem czéloin , ’s az uj várból, melly csínjára ’s 
nagyságára nézve amazt sokkal felülhaladja. Eros 
bástyák ’s mély és széles árkok kerítik mind ket

tőt , mellyek e’ várat, két Duna közti fekvésében 
szinte bévehetlenné teszik ’s eddigi szűz állapotjában 
megtartották, ’s mellyeken több kapu ’s a’ város’ 
piacza felől egy lánczos felvonó hid vezet-bé, melly
nek látása a’ fölötte álló őrtoronnyal lovagkorba va
rázsolja az embert. — Ékei a’ külső vagyis uj vár
nak, annak szép, tiszta, nagy téré, a’ félholdként 
kanyarodó nagy és népes kaszárnya, melly nyájasan 
környezi a’ négyszegű, tiszta és massiv tiszt-lakot 
(Pavillon, vagy mint a’ városi köznéplől neveztetni 
haliám, Babilon), mellyben a’ kormányzó generál 
most báró Bakonyi’ szállása van, ’s a’ föls. udvar’ 
számára is illő szobák tartatnak készen. — Épen 
sziget’ szögletében esik az ó , vagy városra nézve 
belső vár, melly előbb omladékos , régi épületekkel 
ronda, most olly csínnal ’s nagy gonddal épült újra, 
hogy az egésznek nem méltatlan alkotórészét teszi. 
— Ugyan a’ mostani kormány’ csín és tisztaság-sze- 
retetének lehet köszönni, hogy a’ vár’ környéke ár
nyas fákkal beültetve, ’s a’ legdiszesben elintézve 
mind az egésznek kellemes élénk tekintetet ad, mind 
a’ városi lakóknak szép és tágas sétahelyül szolgál.

Ezeket közlém uti-társimmal, midőn a’ gőzhajó 
partra szállott, ’s én ismerősök’ víg sergében, uj 
világba , uj örömeknek nyílt kebellel léptem-ki ab
ból. — Adja Istenünk, hogy mához esztendőre két 
annyi számú gőzhajó hasítsa Dunánk’ habjait, ’s két 
annyi számú ember éldelhesse a’ gőzhajón-utazás’ 
örömeit. Tóth Lörincz.

K Ü L Ö N Ö S ,  H A  I G A Z .
N* mezővárosban ezerekre megy a’ ludak’ száma, 

mellyeket négy darabra feltagolva ludfertály név alatt 
arulgatnak a’ szentmihályi vásárban, otthon az asz- 
szonyok a’ kedvelt lúdvért magok emésztvén-fel. 
Ezen asszonyok itt csacsogóbbak ’s nyelvesebbek 
mint másutt, — és egy természetvizsgáló azt állít
ja: hogy a’ lúd gágogó természetű lévén, a’ vér 
vérbe szokott menni.

F Á Y - C S E P P .
Váltig csörgé a’ szarka egyik gyűlésben, hogy 

neki i s , mint ki a’ kotlós-tyúkkal szembe mer száll
ni, a’ szólásra egyenlő joga van, a’ többi előkelő 
szárnyasokéval. „Hallgass — rivallá tolláit torzasztva 
’s meresztett szemekkel az elnök sas — mert külön
ben nem tyúkkal, de sassal lesz dolgod/4

Kocsrul
r e j t e t t s z ó

Lakja egésznek víz, láthatsz hajlékban is illyent,
Hárma ha kétszer hull, nem tér soha vissza urához.

S. J. 7ala T—bői.
A’ 71dik számú rejtettszó: D ér.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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J Á T É K S Z Í N - É P Í T É S .
II.

Fentartási tőkepénzen kívül, megkivántatik meg 
alkalmas Fundus, ’s elégséges készpénz a’ felépí
tésre. Alkalmas fundusnak pedig nevezem azt, melly 
a’ városnak szebb részében, ha lehet azon irányban 
fekszik, mellyben az jelenleg is épül és terjed, ’s 
oliv helyen, hol azt sártul, portul, piszoktul kön- 
nven meg lehessen őrizni. Csinos, és jóizlésü mulat- 
tato'-helynek akarjuk a’ magyar Játékszint, és igy 
szükség, hogy a’ csinosság’ ezen színe mindenben, 
mi ahhoz csak messziről is tartozik, mutatkozzék. 
A’ Kerepesi-ut, mellyen az ajánlott fundus fekszik, 
nemcsak hogy Budától 's a’ városnak szépülni indult 
részitől távol esik , de mint a’ Pestre vezető négy 
főbb kereskedő-ut’ egyike, a’ mondott tulajdonok
kal teljességgel nem bir; a’ város’ topographiai kö
rülményei által arra rendelve, hogy nyers termeszt- 
vényeinknek legyen főbb csatornája, körülötte az 
esztendő’ nagyobb résziben csínt és tisztaságot alig 
várhatni.

A’ mi pedig az épitési-pénzt illeti, tudva van, 
hogy az egy igen csekély mennyiségből áll, mellyet 
a’ fölépítésre elégnek senki sem tart. Mert, ha nem 
valami roppant épületről van is szó, a’ mi hiúságunk
nak hízelkednék inkább, mintsem hogy czélunknak 
valóban megfelelne, azt mindazáltal bizonyosan min
denki óhajtja , hogy az épület csinos, diszes és ol- 
lyan legyen, mellyet idegeneknek is, mint jó ízlé
sünk’ bizonyságát pirulás nélkül mutathassunk. Erre 
pedig ismét tetemes pénz kivántatik; elébb pedig a’ 
terv’ megkészítése, ’s meghányása ’s vetése szük
séges.

Bátrán kerdem mar most minden részrehajlatlan 
Olvasótul: czélirányos lett vala é , a’ dolgok’ ezen 
állásában, úgymint: pénz nélkül az építésre, tőke 
nélkül a’ fentartásra, alkalmatlan funduson, az épí
tésbe rögtön, azaz: most mingyárt belefogni? talán 
csak meg van már mutatva , hogy nem az a’ czé l: 
c s a k  l e g y e n  m a g y a r  J á t é k s z í n  a k á r 
ho l  és  a k á r m i i l y e n ,  hanem az, h o g y  l e 
g y e n  o l l y a n ,  m e l l y  b i z t o s  r e m é n y t  
n y ú j t  e g y  s z e b b  j ö v e n d ő r e .  Világos, hogy 
az épités csakhamar elakadt volna. — Reméllhet- 
jük e hazánkfiaitól, mindazon-' elföcsérlett pénz után , 
mellyet a’ magyar Játékszín’ ügyének fonák felfogá
sai már elemésztettek, hogy őket egy a’ Kerepesi 
«ton fölemelkedett négy lábnyi kőfal tetemes áldo

zatokra fogná ösztönzeni, hacsak nincsen biztosság, 
a’ dolognak, sikerért kezeskedő, helyes rendszeréről ? 
— vagy azt hisszük, hogy maga ez az Intézet, akár 
legyen józan rendszerre alapulva , akár nem, tulaj
don maga benső erejénél fogva , mihelyt előáll, tüs
tént fejledezni, virágozni fog, ’s valósitandja mind 
azt, a’ mit a’ Haza a’ nemzeti Játékszíntől vár? ezt 
a’ sok ellenkező tapasztalás után állítani, már most 
csakugyan nehéz lenne. Mondjunk igazat. Illy módon 
fogni a’ tárgyhoz, középszerű Játékszínünket még 
eggyel megszaporítni, annyi lett vala, mint azt, ha
nem egészen eltemetni is , de legalább egy évtized
del hátratenni; annyi, mint egy anyja’ méhiből idő 
előtt napvilágra jutott embryot a’ balsors és hibás 
belső szerkezet’ mindazon csapásinak kitenni , mel- 
lyek alatt ebbéli probatételink eddigelé elhamvadtak.

Ezen inditó-okoknál fogva ns. Pest vármegy« 
legújabb gyűlésében, elhatározá : az építés’ megkez
dését elhalasztani, úgy, hogy ha más fundus iránti 
törekvéseink í*em sikeresülnek, az épités lS36ban 
Sz. György napja után a’ mostani funduson indittas- 
sék-meg: ha pedig fundus akad, ’s a’ környüimé- 
nyek engedik, előbb is. — Ezen újabb határozásnál 
az ügy bizonyosan nem vesztené. Még akkor is, ha 
az előbbi szándék áll vala meg, a’ szükséges előké
születek időt kívántak volna. Idő-veszteség tehát alig 
ha van; ’s tulajdonképen csak olly valami haladt-et, 
a’ mi most mingyárt úgy sem valósulhatott volna. 
De sok a’ nyereség más tekintetekben. Időt kaptunk 
lépéseket tehetni a’ fundus’ elcserélése’ tárgyában, 
minek lehetlensége iránt eléggé meggyőződve még 
nem vagyunk. Értekezhetni ns Pest városával minapi 
hazafiul nyilatkozása’ értelme fölött. Életre jöhet 
azon más idea, mellytől ns. Pest vármegye tete
mes pénzbeli nyereséget remélk A’ tudós társaság 
által megjutalmazott e’tárgybeli pályamunkák is nem 
sokára megjelennek: hatni fognak a’ közvéleményre, 
’s talán majd könnyebb leend a’ dolog’ érdekébe a' 
többi megyéket is bele vonni, ’s azt némileg orszá
gossá is csinálni. így majd helyesebben , többet igé- 
rőleg foghatunk a’ tárgyhoz. Legrosszabb esetben 
pedig ott leszünk , hol ma vagyunk , azon egy kü
lönbséggel, hogy ideáink a’ nyilványosság, ’s a’ sok 
oldaÜruli vitatás által kifogtak tisztulni, és hogy meg
ismerkedtünk az akadályokkal, miket legyőznünk 
szükséges. Ha pedig ez az egész szent buzgóság nem 
egyéb mint szalma-tűz, mellynek másfél esztendei 
lobogóinál többet ígérni teljességgel nem lehet, ak

I
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kor már épen nagy szerencse, hogy nem fogtunk 
hozzá az építéshez , mert az illyen gyenge lángnál 
Thalia és Melpomene csak azért melegültek volna 
egy kis korig, hogy azután annál tökéletesebben — 
megdermedjenek.

De talán a’ mostanság Budán szállásoló szín
játszó társaság iránt aggódnak némellyek? — Ez i- 
ránt sem nehéz megnyugtatni a’ közönséget. — A’ 
mostani kötés Buda városával jövő 1835iki Sz. György 
napig tart; de a’ felszólítás’ következésében, mel- 
lyet ns Pest vármegye’ meghagyásából a’ színészi 
Igazgatóság a’ városhoz intézett, emez késznek nyi
latkozott a’ bérkötést további három esztendőig, és 
igy 183Siki Sz. György napjáig meghosszabbítani. 
Meg kell jegyezni, hogy ezen bérkötés a’ színész- 
társaságra nézve azon kötelességet huzza maga után, 
hogy színészi előadásai félbeszakadás nélkül folyja
nak. Pest vármegyének azon határozata pedig, melly- 
nél fogvást a’ színészi Igazgatóságot a’ kötés’ meg
újítására felhatalmazta, azon időből való, mikor az 
építésnek még ezen ősszel megkezdéséről gondolko
dott. Pest vármegye’ Rendei tehát már akkor, midőn 
ezen határozást hozák, azon szempontból indultak- 
ki, hogy az építendő Játékszín 1838iki Sz. György’ 
napja előtt készen nem állhat, és igy elszánták volt 
magokat, azon áldozatok ’s azon meleg részvét" foly
tatására , mellyeket a’ budai Társaságnak a’ mondott 
időhatárig fenmaradása megkíván. — Mivel pedig 
reméllhető, hogy az lS36ban Sz. György-napkor 
kezdendő építés, a’ módok’ nagyobb bősége mellett 
hasonlókép nem fog az 1838ki tavaszon tűi terjedni: 
világos, hogy nsPest vármegyének legújabb végzése 
a’ budai társaság’ állásában legkisebbet sem változ
tat. A’ közönség’ adakozásai, ’s jelesül nemes Pest 
vármegye’ nagylelkű bőkezűsége nélkül eddig sem 
állhatott volna fe l; erre szorul, ez várja ezentúl 
is. Pártfogói’ meghidegülését pedig föltenni olly gya
nú, melly az én keblemben helyet nem talál, ’s azok 
által, kiket érhetne, bizonyosan tettleg fog meg- 
ezáfoltatni. Gr■ Deuewffy Aurél.

J E G Y Z E T E K  A’ C Z I G Á K Y O K R Ó L .
(G. Louis Domeny de Rinzi után.)

Kevés kérdés bír az emberfajok’ históriájában 
több érdekkel, mint az, melly ,e’ különös népnek 
eredetét ’s charakterét illeti. Ez a’ maga társasági 
életére nézve fölötte sajátságos emberfaj négy év
századnál tovább létezett Európában, a’ nélkül hogy 
róla valami kielégítőt tudnánk; az idő, éghajlat, po
litikai történetek és példa annak bevett szokásin , 
erkölcsein , nyelvén vagy vallásbeli gondolkozásán 
legkisebb változást, sem okozott. Egyedül az israéli- 
tak azon nép, melly szinte idegen nemzetek közt

megtartó eredeti bélyegét. — A’ czigányok külön
böző országokban különböző neveket kaptak. Az ara
bok es móroknál nevük H ara mi (haramiák, zsi- 
ványok) ; a’ magyaroknál c z i g á n y o k * ) ,  P h a 
r a o ’ n é p e ;  így Erdélyben is. Az angoloknál Gyp
s i e s  (egyptomiak), a’ skótoknál Ca i r d ,  a’ spanyo
loknál Gi t a n o s ,  a’ portugáloknál C i g a n o s ,  Hol
landiában H e i d e n e n (pogányok) , az oroszoknál 
T e z e n g a n i ,  az olaszoknál Z i n g a r i ,  m inta’ 
latinoknál i s ; Svécziában S p a k a r i n g ;  Dánia és 
Norvégiában Tat aren;  Bessarábiában, Oláh, Mold
va , Servia és Tót-országokban C i g a n i ;  a’ néme
teknél Z i g e u n e r  nevet viselnek; a’ francziáktól 
előbb E g y p t i e n s ,  utóbb B o h e m i e n s  nevet 
nyertek, minthogy azoknak első törzsöké Csehor
szágból szakadt Francziába. A’középkor’ irói Az i ng-  
h a n s ,  az ujgörögök A t i n g h a n s  névvel nevezik 
őket; Adzerbaidjanban H i n d u - k a r u c h nak (fe
kete hinduknak), másutt Persiában Luri-knak, a’ 
bucharok és kurdoktól Tz i aghi - knak nevezik, 
melly a’ T s c h i n g e n i  szó’ gyökének látszik lenni, 
miként e’ vándornépet a’ törökök szokták híni. En 
Európában azoknak három főtagjával ( R a b é r a ;  
vajda?) ismérkedém-meg, kiknek állítása szerint ma
gokat K u o m k a  t h a 1-oknak nevezik. Ezen sza
vak a’ maratt nyelvhöz tartoznak , és síkon-vándor- 
lókat jelentnek. En a’ T z e n g a r i s  nevet tartom 
eredetinek , mellyet hazájukban is találhatni még. — 
Mintegy három irót tudunk , kik ezen kérdést helyes 
szempontból nézték. A" két első, kiknek véleményé- 
böz az egész tudós világ közönségesen szít, Gr e l l -  
ma nn és R i c h a r d s o n  D á v i d ,  Indiát nézik a’ 
czigányok’ bölcsőjének. D u b o i s  abbé a’ mohissun i 
kuraver-ek közé helyezi őket, míg mások a’ marat
tok’ földjéről hozzák-le eredetüket, a’ hol csakugyan 
még egész törzsökké egyesülve találkoznak.

A’ czigányoknak eredeti törzsökéi a’ páriák vagy 
kasztán-kivüli (kastenlos) hinduk’ egyik al-osztálya. 
Ezen páriák’ eredete fölötte régi. Hlyen al-kaszta 
áll azon személyek’ egyesültéből, kik a’ törvények 
és vallás ellen elkövetett vétségek miatt különböző 
kasztákból ki vettettek. Ez igen számos törzsöket fog
lal magában , hova a’ balluverek , chakalik, mat- 
schierek és végre a’ tzengarik, a’ mi czigányaink’ 
őstörzsőke is számiáltathatnak. — A’ tzengarok’ tör
zsöké, kik Kongan és Malabar’ partjain vangariknak 
is neveztetnek, kóbor életet (nomadisch) él. Vi
sapur régi pompás városnál és Bengalore ’s Mahissor’ 
közelében, melly a’ keleti nevek’ szokott elcsavaró»® 
szerint Mysore-nak hivatik , gyakran egész bandák-

*) Torábbá ni ott uj parasztok- és u j 1 a k o s oknak ; »ót a’ 
köznéptől moréknak is ncveztetuek.
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ban lelhetni őket. Legtöbbnyire barna színűek, mi 
a’ persa f e k e t e  h i n d u  nevezetet igazolja. Val
lásuk, szokásaik, erkölcseik es nyelvök a1 többi 
indiai nemzetségekéitől elütnek. Hadakozás’ idején 
rabolni vágynak , a1 sereghez élelmet hordanak , és 
azt kémek ’s tánczosokkal töltik-el. Béke’ idején 
durva anyagokat gyártanak , és rissel, vajjal, sóval, 
ópiummal ’s t. eff. kereskednek. Asszonyaik csinosak 
és kellemesek, miként az indiainék áltáljában, de 
igen kicsapongók. Gyakran ellopják a’ fiatal leány
kákat , kiket benszületteknek vagy európaiaknak ad- 
nak-el. Vádolják őket, hogy bálványaiknak embe
reket áldoznak , és a’ kannibalismusról. Mindig ide 
’s tova kóborognak és alakoskodók. Az asszonyok 
jóslással foglalatoskodnak , mikor is halványaik' se
gélyhívásakor dobolnak. Aztán sybillai ábrázattal és 
szokatlan fürgeséggel egész sereg titkos szovakat 
mondanak-el, ég felé tekintenek, a’ kérdezkedő em
ber’ tenyerén levő vonalakat vizsgálják , és aztán 
komoly arcczal jót vagy rosszat jövendölnek. Érte
nek az asszonyok a’ tatovirozáshoz is , és a’ csilla
gok , virágok, állatok’ idomai, mellyeket finom szú
rások és növényi nedvek által a’ bőrbe etetnek, ki- 
törülhetlenek. Családonként tanyáznak, és elégszer az 
atya leányával, a’ bátya húgával ’s a’ t. élnek együtt 
barmok’ módjára. — Igen gyanakodók , hazugok, 
játékosak, részegesek, nyúlszivüek, és épen semmi 
tudományokat sem ismernek. A’ vallással nem gon
dolnak, és egyéb hitök sincs, mint a’ roszlelkek 

f 4a fatalismusról. Eredetileg Mahrat tartományból sznr- 
snoznak, a’ keleti Ghaut-ok között.

C h e r i f  Ed din-ben az mondatik, hogy Timur
400,000 elfogott persát es hindut kaszaboltatott-Ie. 
A’ mongolok India’ minden részeit olly rettegésbe 
hozák , hogy a’ lakosok közül sokan a’ szerencsétlen 
tartományt odahagyák. Az első három kasztabéli 
hinduk otthon maradtak ugyan, mivel vallásuk a’ ha- 
zájokban maradást kötelességökké tévé, de a’ sudrák 
és páriák nem voltak akkép lekötelezve. E’ földön
futókra az utazók Abyssiniában, Arabiában , Tzua- 
kem-en a’ persiai tengeröbölben, Penang-on, Singa- 
poreban , Mallaccában , Manillában , Celebes-en , A- 
nierben, sőt Chinában is akadtak. — Nem tehetni-e 
föl, hogy a’ tzengárik, kik a’ táborozási élethöz an
nyira szokva es a’ többi hindu közzül száműzve 
voltak, a’ mongolok’ vallását szinre fölvették és 
hogy egy részük Timur’ hadiseregét, Kandaharon , 
Persián és Bukharán keresztül-mentekor, kémek és 
markotányosokként követte légyen. Túl leven egy- 
»z«r a’ Kaukasuson, hihetőleg részint oroszhonban 
részint Kis-ásiaban szétterjedtek, és egy másik csapat-

jok, meglehet Kundaharból Mekran és Irak felé ment, 
mig egy harmadik Syria, Palaestina és köves Arábia 
felé nyomult, és a’ suez-i földszoroson által Egyp- 
tusba és Mauritaniaba jutott. — Az sem lehetetlen, 
hogy ezen sehonnaiak a’ török hadsereggel a’ görög 
birodalom ellen viselt háborúkor jöttek Európába; 
mert A v e n t i n u s  szerint az elsők, kiket Európá
ban megismértek, európai Törökországban tartóz
kodtak , és Oláh , meg Moldva-országokon által ha
tottak idébb. Magyarországban 1417b. már megvol
tak , ezen év’ végén Német- és Csehországban ter
mettek ; következő esztendőben Helvetiában; 1422b. 
olaszhonban. P a s q u i e r  szerint Francziában leg
előszer 1417b. jelenkeztek, magokat a’ szerecsenek 
által Áisóegyptusből kiűzött keresztyéneknek adván- 
k i: pedig Csehországból jöttek; Francziából Spanyol- 
és Portiigálországokba költöztek, és VIII. Henrik 
alatt, angolhonba. Csordáik 2—300 mindkét nem
beli személyből szoktak állani. — Hogyan ragadt 
rajok az angol G y p s i e s  név , ezt szorosan bebi
zonyít™ nem lehet, mert C r a n t z  és M ü n s t e r  
megmutató, hogy sem Aegyptusból nem szármoznak, 
sem onnét Európába nem költöztek.

M o s t a n i  g e o g r a p h i a í  e l t e r j e d é s e  
a’ C z i g á n y o kn a k. — Ezen emberfaj jelenleg 
egy részét teszi minden európai és sok ásiai tarto
mányok ’s országok’ népességének. Afrikában csak 
Egyptus, Nubia, Abyssinia, Sudan és Berberiában 
találkoznak; Amerikában nem mutatók magokat. — 
Legszámosabban vannak spanyolhonban, Irlandban- 
ban , Török- és Magyarországban, kivált Erdély
ben , Moldva és Oláhországban , Síavoniában , Kur- 
landban , Lithvaniában, meg a’ kaukasusi tartomá
nyokban. Angliában még tetemes számmal találkoz
nak, de csak a’ távolabb helyeken. Városokba ritkán 
jőnek, és csak ketten, hármanként. Német-, Svéd- 
és Dánországokban, Helvetiában és Németalföldön 
megritkultak. Olaszhonban is leapadt számuk. Spa
nyolhonban 50—60,000. és Magyarországban 50,000*) 
mondatik tanyázni. Erdélyben legSEámosabbak; mert
1,720.000 lélek köztt, 104,000 czigány élődik. Ta
lán nagyítás nélkül föltehetni, hogy Európában va
lami 1,000,000; Afrikában 400,000; Előindiáhan 
1,400,000; és az egész többi Asiában 2,000,000 czi
gány lakik. Mert ásiai oroszhon , China, Siam, A- 
neac, és Japán on kívül, mindenütt akadhatni rájok. 
Fölmehet tehát ezen négynek száma 5 millióra.

Imígy teng egy nem csekély nemzet, melly a ‘ 
többi népek’ jogaiból kizáratva, sehol állandó laktá-

Knnyi roll a* 1782diki nep*a unláláskor; most taláa ke-
r es eb b .
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jat nem ismer, műveletlen helyeken tanyáz és min
den üldözés 's megvettetés1 daczára mostanig is lopás 
és csalásból éldegél. *) D r .  Chemethei H. J.

m, tud t. rend. t,

A Z  E L V E S Z E T T  G Y E R M E K .

(Legújabb igaz történet.)
1829ben lady Mac-Orthy, egy skótziai nemes

nek özvegye, Londonba jött ’s ide-érkezte’ napján az 
ő egyetlen leányát — egy 4 esztendős szép gyer
meket — az utczákon fel-alá hullámzó néptömegben 
elvesztette; ’s miután minden nyomozás hasztalan 
volt, anyai szíve nem tűrheté vesztesége’ fájdalmát, 
’s a’ Themse’ habjaiban keresett ’s talált örök nyu
galmat ’s felejtést. Az angol hírlapok érzékenyen 
fösték akkor e’ szomorú történetet. — A’ dáma, mi
előtt siralmas szándékát végre hajtotta, végrendelést 
tón, meilyben többek közt nevezetes summa-pénzt 
hagyott a’ további nyomozásokra; javainak egy ne
gyedrészét annak itélé jutalmul, ki gyermekét meg- 
találandja, ’s a' gouvernantenak , ki eddig a’ leány
kát nevelte, holtaiglan járandó fizetést tüzött-ki; 
ezenkívül hagyott neki még különféle szobabútort ’s 
egy kis angol kutyát i s , melly a’ szerencsétlen la- 
dynek legkedvesebb állatja volt. — A’ politziának 
minden fáradozása , megtalálni az elveszett gyerme
ket, siker nélkül maradt, — ’s a’ gouvernante Skó- 
tziába tért-vissza. Ezen gyászos eset már egészen 
feledésbe ment, midőn miss Collope — az imént érin
tett gouvernante — bizonyos dolgai végett minap 
Londonba jő, magával hozván a’ kis kutyát is, melly 
többé gyám-asszonya mellől nem távozott. A’ miss 
egyiknap az Ox.ford-utczán egy bolt előtt megáll — 
’s fine! a’ kis kutya hirtelen ott hagyja őt, egy , az 
utczán elmenő férfihoz szalad, ki kézen egy 9—Itt 
esztendős leánykát vezetett, korlátlan öröm’ jelei
vel ugrik-fel a’ szép gyermekre , visszafut miss Col- 
lopehöz, majd ismét a’ gyermekhöz ’s véget nem 
érnek nyájaskodási. A’ gouvernante, kinek lelkében 
egyszerre sejtés villan , a’ lánykához megy, kérdez
geti , arczán az ifjú lady’ vonásait véli föltalálni, fel
bátorul, ’s a’ vezető férfit azonnal fenhangon fele
letre idézi. Ez, a’ váratlan jelenés által egészen meg-

’f») Németországon, p. o. Nordhaasen körül jó foganattal 
sikerült ókét állandó lakásra szorítni, földművelésre bír
ni és keresztyénségre térítni. A ’ n é m e t F o rd . — 
Magyarországon legalább mostanában minden czigáoy a’ 
keresztyén vallást látszik követni; és bár őket a’ kala
pács , reszelő és néhány hangaszerek mellől sarló, csép, 
kasza, kapa, *a t. e. mellé édesgetni ma is többnyire pálcza 
vagy korbács szokott képes lenni, és az igen üres gyo- 
„vor __még is váltak már közülök néhol házhelyes gaz
dák, kézművesek, kereskedők ’st. e., sót egyetemi törvény- 
tanulóra is emlékezik a1 magy. Fordító. —■

zavarodik, holmi érthetlen szavakat rebeg, ’s mivel 
a’ nép már összegyűl, a’ gyermeket ott hagyja ’s 
megszalad. E’ jelenés’ tanúi elkísérek miss Collopét 
a’ városi hatósághoz, melly vallomásikat tüstént 
könyvbe jegyzi. Most mindenfelől nyomozzák a’ vét
kest , mert úgyszólván már bizonyos, hogy e’ gyer
mek senki más , mint a’ szerencsétlen lady’ elveszett 
leánya. Az ifjú m iss, Mac-Orthy — mondják — 
több mint 60,000 font sterling’ (600.000 pengő fo
rint) örököse. Mivel a’ kis kutya, melly reá talált, 
most egykori nevelő asszonyának tulajdona: tehát 
közös vélemény, hogy a’ testamentomban foglalkozó
— ’s a’ gyermeknek elrablói előtt hihetőleg isme
retlen záradék, melly a’ vagyonnak egy negyedré
szét a’ gyermek’ feltalálójának itéli-el, miss Collo- 
pe’ javára fog végrehajtatni.

A ’ S Á S K Á K  A M E R I K Á B A N .

Amerikát az idén — mint angol hírlapok emlí
tik — sáskák látogatták-meg. Ezen csudás és rend
kívüli bogárfaj (robár?) e’ világrészben 17 év alatt 
csak egyszer mutatkozik, és pedig mindenkor május* 
20 és 25ke közt. Mint sötét, terhes felhők húzódnak 
végig a’ tartományon, lerágják a’ gyümölcs- és erdei 
fák’ leveleit; annyi azonban bizonyosnak látszik, 
hogy azon esztendő, meilyben megjelennek, termé
keny ’s bő-aratásu. Ok a’ föld’ mélyéből jőnek-fel , 
és pedig negyedrész-hüvelknyi átmérőjű lyukakból. 
Az egész földszin ekkor illy lyukakkal van elborít
va. A’ sáskák csak a’ fáknak ártalmasok ’s legfeljebb 
4 —5 hétig élnek. Haláluk előtt lerakják tojásikat, 
mellyekből kevés nap alatt a’ sáskafiak előmásznak 
’s aztán magokat tizenhét esztendőre földbe ássák.

K Ü L Ö N  F  É L E K ’ T Á R A
„Csókolom k e g y e s  k e z e i t 44 — mondó hí

zelgő hangon a’ nagy városi müveit uracs. „Szívesen
— válaszoló levest osztó kis városi asszonynéném —
nincs mit.44 — Kocsrul

Egy Boutard nevű franczia, ki mint gyémánl- 
lopó a’ londoni börtönben ü l, azon kegyeimért es- 
deklett azt itélő-birőságnál, hogy az országban ural
kodó szokás szerint — akasztassék-föl. Az itélőbi- 
róság adá válaszúi, hogy különös kérése még most 
he nem teljesülhet: meglehet — k é s ő b b e n .

Párisban 1832ben 3000, 1833ban pedig 9000 
individuum fogatott-el. Mondja aztán naég valaki, 
hogy Francziaország nem halad előre!

R E J T E T T S Z Ó
K é p e z e m : É jszak  m int  ha lad  a s z á z a d d a l  e l ő r e ;

’S  fr j te len i i l  m u ta to m  : in i l ly  s z a b a d  é l e t e t  él.
H o g y  k i ta lá l j  : á l l a t  v a g y o k  ,  a1 t e r m é s z e t  a d o t t  k é t

S z a r v a t  is : ö k le ln é k  —  's  n incs  a k a r a th o z  e rőm .
F .  J. O.

A r 7 2 d ik  s z á m ú  r e j t e t t s z ó :  F o g a s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
a
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A Z  A L K O N Y .
Itt e’ völgy’ kebelen, e’ cieregó folyam'
Emle’nnyel ko*zorús partja’ rirányain 

Hozzád, illatos alkony I 
Üdvét zengenek ajkaim.

Milly sze'p rózsalepelt vonzasz az ágén e l !
Mint rezg láng-alakod tornyok’ aranyzatin!

’S milly bíborszinü fe'nykör1 
Habján rezgeted a’ füvet!

Halk elszenderül a" harmoniás liget.
A’ szekfűn aluvó est-lebel e'bredez.

Most — most int búcsút a’ nap ,
Végsőt pillan arany szeme.

Áldás’ atyja! dicső nap! hova huaysz-el ? lm 
Könycsepp rezg ibolyák’ árva alakjain ■,

A’ szellő tova bolygva
N yögi ’s búsan zokog a’ patak!

Oh engem, ha tűnő életem’ útait 
Fáradtan lefutom, lész-e, ki majd sóhajt?

’S szendergő poraimra
Emlékkönnyeket áldva hint?

Hamvvedrem’ mohait pompabibor ’s kevély 
Márvány a’ koszorús hírre ne fuzze-fel;

’S hymnusz’ szárnyain úszó 
Fényillat ne övedze ált.

Lollim! szöghaju szép lányka! te kedvesem! 
Evenként te keressd fel temetőhelyem’,

Szórd-bé rózsafüzérrel
’S könnyed’ harmatiban füreszd.

Hidd-el, megjelen egy gerlicze-képben ott 
Lelkem, ’s fátyolod árny-fodra körül repes 

Haldokló sóhajokkal
Nyögdécselve szerelmeit.

Most ah, mostan is e’ lángkebel érted ég !
E’ s z í v  csak teread fűzi sohajtatit;

Oh csak téged ohajtlak,
Míg meg nem szakad életem !

Kectktmétrül Királyi Károly.

TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL. 
9.) Shakspeare. Angol játékszín. (Folytatás.) 

Shakspeare’, vele egykorú, vetélkedő társai, ’s 
részint irígylői közül legnevezetesbek B e n J o h n s o n ;  
ő vígjátéki által jelesb volt, mintsem a’ szinkölté- 
szet1 magasabb nemében; a’ tragoediát görög isko
la’ szabályihoz akará illeszteni, de megfelejtkezett, 
hogy az angol nép’ géniusza ezt soha el nem fogadja, 
ó  igen szerencsés az olly helyeken , hol hideg ész 
játszik szerepet, s a képzelő erő ’s költeményes 
érzelem csak alárendelt szolgálók; innét neki legsa-

1 8 3 4 .

játabb osztálya a’ charakterfestő vígjáték; de az 
indulat’ magasb fokára. a’ tragoediai tón’ méltósá
gához fölemelkedni nem képes. Nála sokkal jelesbek 
B e a u m o n t  és F l e i s c h e r ,  kik mint Castor és 
Pollux, mindig egy társaságban neveztetnek, ’s kik 
sok munkát közös iparral szerkesztének. Bizonyos 
azonban , hogy nem minden müveiket irák együtt, 
mert Beaumont korábban ’s még Shakspeare előtt 
megholt, Fleischer pedig még Shakspearen túl tíz 
évig élt. Ok, noha minden müveikből kitetszik, hogy 
Shakspearetől sokat tanultak , róla mégis , önérde- 
mök’ érzetében nem elég tisztelettel szólnak, ’s va
lóban volt idő, midőn őket a’ nép’ Ízlése ’s az ural
kodó korszellem Shakspeare elibe helyezé; de a’ ké
sőbbi igazságos századok mindent ismét jóvá tőnek. 
Valamint ma a’ francziáknál, úgy Angliában sem 
volt újság, hogy két vagy több költő együtt dolgo
zott ; így Shakspeare és Fletscher is együtt dolgo
zók a’ „két nemes sógor“ (two noble kinsmen) nevű 
vígjátékot; így Fletscher és Beaumont együtt irák 
legtöbb darabjaikat. Lehetséges ez kivált vígjátékok
nál, mellyekben könnyüded elmésség a’ fő kívánat, 
sőt, több szem többet látván, a’ játékszini hatás 
eként nagyobb lehet, ’s különböző egyes charakte- 
rek tökéletesebben azaz természetibb hűséggel föstet- 
hetnek. De a’ költői lelkesülés, melly a’ drama’ ma
gasb nemeiben kivántató , inkább magányos termé
szetű, magános ideák után repül, ’s az egésznek ál
talányos, mély felfogását kívánja. Amazokban a’ terv’ 
elrendelése , ’s az egésznek alap-ideája víg társaság
ban , pohár és pipa mellett történhetik. Egy angol 
költő illy alkalommal szinte fejét veszté, midőn a’ 
játék-szerepek’ elosztása közben egy részt magára 
akarván vállalni, közönséges helyen így kiáltott-föl: 
„Xo jól van! én a’ király’ megölését vállalom ma
gamra !ÍS —

1647től 1660ig a’ puritánusok’ sötét babona- 
sága, fonák, félre-értett erkölcsi szigorúsága bezárta 
a’ játékszíneket, ’s e’ nemes mulatságot is , mint 
minden szebb ’s szabadabb lelki élvezetet, tiszta val
lással ’s erkölcsiséggel nem egyezhető ördöngösség
nek nevezte. Az ekkor dühöngő belső vitákban a’ 
színészek , kenyerök’ védelmére fölkelvén , mindig 
királyi pártot követtek a’ puritánusok ellen. De a’ 
játékszínek’ száma (Erzsébet’ idejében Londonban 17 
volt) úgy megcsökkent, hogy az akkorig létezett 
társaságok’ romjaiból csupán egy társaság keletkez
hetett. — A’ miilyen szigorú volt a’ sötétkedő puri-
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tanúsok’ vad és embertelen erkölcse, olly éktelen 
’s minden szemérmet és nemesb Ízlést megtapodó lón
II. Karoly’ udvarában a’ pulyaság ’s erkölcstelenség. 
Ennek nem lehetett nem szomorú befolyása a’ kö
zön ség’ ízlésére. Nem volt, ki a’ lelkesebb munká
kat becsülje, elfogytak azok is, kik lelkesebben ír
janak , ’s csak üres csillámokban , külföldi piperék
ben gyönyörködött az elkorcsult korszellem. — (E’ 
pulya időszak’ letünte után a’ fonák-ízlésű , magá
ról hihetlent képzelő D ry  den lett a’ Játékszín’ hő
se , ’s az is maradt sokáig. — A1 vígjátékok’ nemé
ben pedig C o n g r e v e ,  Yi  c h e rl y ’s a’ t., kikre
II. Károly’ korának dögvészes lehellete áltszállott. 
Altalányos érdeme az angol vígjátékoknak az élénk, 
jól talált charakter-festés. — A’ tragoedia-irők kö
zül R o z v e  visszatértShakspeare’ csudálatára ’s kö
vetésére ; A d d i s o n  pedig, ki a’ drámai Ízlés’ meg
tisztítása’ nagy munkáját magára vállalta, görög 
szabályokhoz mérte müveit, ’s azokból erőtetett, 
piperés franczia müvek származtak.

A’ miilyen nagy ’s egyetlenegy az angol szin- 
költók közt Shakspeare, olly nagy és híres az ő szí
nészeik közt, Shakspeare’ nagyszerű charaktereinek 
lelkes megszemélyesítője, a’ halhatatlan Ga r r i c k ,  
(sz. 1716 febr. 20.: megh. 1779 jan. 29.) Ő a’ ma
ga, eddig páratlan, színészi talentomát Shakspeare’ 
müveinek szentelő, ’s így mind a’ nagy költő’, mind 
öndicsőségét örökösen megalapító. Csak ő általa 
kezdé a’ közönség Shakspearet érteni ’s érzeni, kit 
eddig nyomorú gyáva színészek csonkítva, pygmeusi 
görnyedésben tüntettek-elő a’ tökéletlen játékszíne
ken. Tőle kezdve minden lelkesb angol színész’ iparja 
’s lelkesülése oda van irányozva, hogy Shakspearet 
méltán felfoghassa ’s az ő charaktereit leghívebben 
ábrázolhassa.

10.) F r a n c z i a  J á t é k s z í n .
A’ spanyol és angol romános színjátékokkal 

szemközt, vagy is ellentétben vannak: a’ franczia 
iskola’ sovány, szabályokhoz mért, görög egységet 
’s tisztaságot affectáló, de a’ görög szellemet ’s egy
szerű nagyságot egészen elhibázott szüleményei, mel- 
lyeknek saját bélyege a’ romános szellem , ’s kép- 
zeló-erő’ hijánya , a’ szerkesztés’ józansága, ’s az 
irányzott tragoediai egység, melly rajtok unalmas 
egyformasággá korcsul. — A’ franczia iskola’ tanít- 
ványi többnyire szemlélő szerepet visznek, ’s olva
sóikat, nézőiket hideg leírásokkal, ön észrevételik- 
kel, virágzó declamatiókkal, üres szópompával akar
ják mulattatni, a’ helyett hogy azokat egy jól fes- 
tett indulat’ szemmel-lato ’s erzo tanuiva tennék. Ok 
többnyire mind azon hibába estek, mellybe az Ae
neis’ szerzője, midőn hősét igy iratja-le maga-magá

val : „Sum pius Aeneas , fama super aethera notus;í 
Személyeik charakter nélküliek, az indulatoknak csak 
külhatárát érintik; unalmas monotonia, ’s ragyogó 
virányos beszéd, hogy ezáltal a’ lélek’ hijánya né
mileg födöztessék, csaknem mindnyájokra illő vád. 
— E’ franczia írásmódnak igen szerencsétlen követ
kezése van, sympathiánk hideg leírás által nem éb- 
resztetik-fel, ’s hogy egy játékszini költemény min
ket érdekeljen, megkivántatik, — hogy mi mint
egy álomba merengjünk , ’s a’ költeményt valóság
nak vegyük. Ezért szerencsétlen azon színész, ki illy 
darabban a’ főszerepet viszi, neki szörnyű erőszakot 
kell szenvedni, ha magát azon indulatba teszi-át, 
mellynek ábrázoltaim kellene; ’s ha azután kényte
len, nem azon indulathoz illő érzéseket nyomni-ki, 
mellybe magát áttevő, ’s mellyet érez , hanem hi
deg leírást mondani-el egy szemlélő’ nyelvén. — 
Shakspeare itt a’ nagy .mester, kit mindeddig senki 
el nem ért, ő nála látni a’ charakterekhez mért in
dulatok’ eleven föstéseit ’s az ezekből folyó érzeU 
meket természeti képekben; remekpéldákat találni 
erre Lear királyban, Hamletben, Othellóban. — 
Hasonlítsuk ezekkel össze a’ franczia Corneille’ in- 
dulat-scenáit. O az indulatokat úgy írja-le, mint egy 
néző, nem mint azokat érző, ’s ezáltal a’ természet
től elpártol, ’s minden pompás, declamáló sztilje mel
lett unalmas monotoniába esik. Ugyan e’ vád illik 
a’ francziák’ csaknem minden drama-irójára. Corneille 
első ment e’ tévelygő utón, a’ többiek követték, ’g 
a’ francziák’ füleit mesterkélt, piperés sztilhöz szok
tatván , a’ természettől elszoktatták. Innét nincs 
könnyebb, mint egy franczia szomorújátékot paro- 
diázni, csak a’ királyokat 's hősöket, királynékat ’s 
hősnőket szabókká, kéményseprőkké, szobalányokká 
’s kofákká kell átváltoztatni; mert a’ declamáló 
czifra sztil nagy személyek’ szájában megbukik, köz
emberek’ ajkain pedig nevetségessé lesz, ’s minden 
gyöngeségeit kitünteti; ellenben azon szomorújáték, 
mellyben minden indulat természeti hangon szól, 
nem parodiáztathatik olly könnyen , mert az indula
tok’ természetes kinyomása minden embernél egy
nemű. így p. o. nem nevetséges é , midőn Sertorius- 
ban a’ királyné, kedvese’ halálának hirét hallván, a’ 
helyett, hogy valódilag megindulna, hideg szemlélővé 
lesz, ’s még leczkét tart a’ jelenlevőknek, mint 
kell egy királynénak iily esetben magát viselni. — 

A’ franczia tragoedia’ három nagy hőse: Cor
neille, Racine és Voltaire. — Három nagy géniusz, 
de egyik sem kerüiheté-ki az uralkodó Ízlés’ befo
lyását. — E’ hideg, lelketlen Írásmód elterjedt más 
nemzeteknél i s , ’s látszik ennek mételye minden 
nemzetek’ íróinál, kik a’ francziákat olvasták, —
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Aristoteles' szabályai valának csak szentek, 's a’ pnf- 
faszkodó Seneca a' remekpélda, melly után magokat 
irányzak. Corneille ismerős volt ugyan a' spanyol drá
mákká! , 's ezek’ jótékony befolyása látszik Cydjén, 
melly munka a’ franczia tragoedia' fényesebb idő
szakát megnyitja; de a' kor’ azon fonák véleménye, 
hogy csak azon tragoedia lehet j ó , melly pontosan 
Aristoteles' szabályihoz van mérve, őt is megtánto- 
ritá. — A' szelíd Racine ugyanazon hibaba esett, ‘s 
a' franczia udvariságot megtartotta. Voltaire1 érde
mei a' franczia játékszín körül kétségkívül igen na
gyok, de ő is megtartá eldódinek hibáit, 's azt pa
polta , hogy a' görög egység 's nagyszerű szigorúság 
fókivánatok a* szomorujatékban. A’ görögöket akarak 
majmolni, de azoktól igen messzi estek. Franczia 
divatruhakban, parokás fejjel játszották a' görög 's 
római hősöket, Racine' Alexanderjében rá ismer az 
olvasó Condé herczegre, Titus és Berenice elevenen 
példázzak XIV. Lajost 's de la Valliere herczegnét.
— A’ Galanteria' örökös bűne, az udvari tón, melly 
XIV. Lajos alatt uralkodó volt, áltszármazott a' já
tékszínre is, ‘s a' tragoedia-irók. mythologiai, római 
és görög hőseikkel a' legczukrosabb szavakat mon
datjak , mellyek csak valaha egy udvari piperkőcz’ 
ajkai közül kilebbentek. Ha az ember ezen piperés, 
dologtól üres, esikornyás, lelketlen tragoediákat 
olvassa, úgy tetszik, parfum-illatot érez , ’s parókát 
és szemüveget, sima keztyűt és selyem lábtyűt lát.
— így lassanként egészen megöröködött e' külső 
szabályok’, divat 's illedelem’ megtartását czélzó elő
ítélet, 's lehetlenné tette a’ franczia költőknek el
érni a* tragoediai magas fokot. A’ legnagyobb el
mék, legnemesb géniuszok se voltak képesek mago
kat azokon felülemelni, p. o. C o r n e i l l e ,  Ra c i 
ne  ’s V o l t a i r e .  Ezeken kívül említést érdemel
nek az i f j a b b  C o r n e i l l e  és Cre b i l l on .  — 
A’ legújabb időkben támadtak jeles talentomok, kik 
a’ játékszín* mondott hibáit magokról lerázták, *s a’ 
romános iskolát hevesen követik. H u g ó  V i c t o r .  
D uma s  S á n d o r ,  "s egyebek az egység’ szabályit 
bátran elmellózve, talán a* másik tulságba estek, 's 
a' romános szellem bennük vad kicsapongássá válto
zott, mint ezt „ L u c r e t i  a B o r g i a “ ’s „le Ro i s  
*s a mu s e “ drámák eléggé bizonyítják. —

Mit a* szomorú-játékokban, mint hibát, kell 
megróni, az a’ franczia vígjátékot kellemessé és czél- 
irányossa teszi. A' francziak1 nemzeti eharaktere, a’ 
ralok uralkodó galanteria, udvarig nyájas élet és tár- 
salkodás . elmésség igen alkalmasok finom vigjáté- 
k*k’ teremtésére. Ki ne olvasná legnagyobb örömmel 
M ól i e r e ’ classicus remekeit? p. o. a’ fösvényt, 
nők* iskoláját, az álkegyest, embergyülölót s a‘ t *

— Moliére-t követi R e g n a r d ,  — ’s e ’ kettő a’ 
vígjátékok1 hőse Francziaországban. Azóta számtalan 
apró, kellemes vígjáték, vaudeville, melodrama, 
Operette 's a’ t. tűntek ’s tünnek-fel a’ franczia já
tékszín’ nyájasan derengő egén, mellyek ugyan sem
mi classicus érdemmel nem bírnak, de néhányszori 
feltűnéssel kedvesen mulattatnak. — A’ mai vigjá- 
tékirók’ nagy seregében legtermékenyebb S e r i b e .
— A1 színészet Francziaországban igen ki van mű
velve. A’ franczia színészek ügyes játszók ’s decla- 
málók , kik minden szempillantást használnak; ők 
kivált a'finom vígjátékok’ nemében tökéletesek, de 
a’ szomoriíjátékokban igen erőtetett hanggal ’s test
mozgással élnek , a’ mi a’ franczia játékok’ leirt ter
mészetéből szükségesen következik. T. L.

E G Y  A K Á B - 1 S K O L A .
(Fórrá» : Buckinghams Oriental Herald.)

Ama’ sok ’s külön tárgyak liöz t, mond az iró , 
mellyek Arábiábán figyelmemet főkép magokra vonák, 
egy aráb-iskola is foglalkozott. Ez nyilványos piaczon 
tartaték ’s igen nehéz volt megkülönböztetni, kik 
csinálnák nagyobb zajt: a* vizhordók-e, vagy a’ por
tékáikkal ntezán csavargó árkiáltók ; a’ bádogosak’s 
rézművesek e , vagy az imánok, kik az igaz hívőket 
a1 közel mecselbe könyörgésre hivák; vagy pedig a’ 
visító iskolások 's ezeknek zordon-szava tanítóik? 
Alig hiszem, hogy valahol e’ föld-kerekségen talál
kozik hely, hol a’ hangoknak illy különös zavarja, 
illy iszonyú macskamusika boszontaná az embernek 
füleit. Egy sövénnyel kerített magasabb helyen, 
melly négyszegű ’s mintegy 10 —12 labnyi térés volt, 
láték tizenegy tanítványt együtt, és három arab pae- 
dagógot. Mindegyik gyermek egy föstött táblát, 
melly némileg a b ezés könyvhez hasonlíta, csakhogy 
jóval nagyobb volt, tarta kezében; e’ táblákra aráb 
betűk és jegyek valának felírva. Mindegyik kereszt- 
be-vetett labakkal ült ’s a' tanítók rhinoceros-bőrbül 
font korbáccsal az iskola1 közepét ’s két végét fog- 
lalák-el. A’ gyermekek igen értelmes szóval mondák- 
fel leczkéiket, egyszersmind különféle hanglejtéssel, 
’s fejőket a’ felmondásnál csaknem földig hajták-meg. 
Azok , kik hibát követtek-eí , vagy a’ feladott lecz- 
két meg nem tanulták, talpaikra ütlegeket (baston- 
nade) kaptak ; melly nemcsak a’ bünhödőnek fájdal
mat, de a’ többi tanítványban is olly nagy félelmet 
okoza, hogy mig az első a’ verés alatt sírt *s visított, 
emezek már előre folyaszták hangjaikat a* keserves 
nótába. En felbátorodám, 's megkérdém e’ redős 
homloku iskola-szultánokat: mint lehetséges, hogy 
tanítványaik illy bánásmód mellett valamit tanulja
nak ? ’s ók azt adák válaszul: „Belénk is, midőn 
gyermekek voltunk, korbáccsal verték a’ tudományt,
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’s mi nem látunk semmi alapos okot, a’ mie'rt ne ko- 
vetnők elődink’ példáját. Ha ezen ostoba tökfilkók — 
ezt tevék még hozzá — illy jeles oktatási rendszer 
mellett is tiz hónapig tanulják a’ betűket, mennyi 
időt töltenének-el, ha épen semmi büntetést vagy 
ösztönt a’ tanulásra nem nyernének ?“ Mivel nekik 
e’ mondásra nem mingyárt feleltem, tehát a’ főtanító 
engem legyőzöttnek gondola ’s kevély hangon imígy 
szólt: „Jóllehet némellyik tanítványaim közül csak 
öt évig járt alattam, még se ment-el tőlem, hogy 
irni ’s olvasni ne tudott volna.“ —

A’ K I R Á L Y  ÉS  G A L L  D O C T O R .

Nagy ünnep vala ***ben, hová az egész udvar 
megjelent. Valamennyi, hímes-galléru diszruhások 
közt csupán egy férfi voná magára a’ király’ figyel
mét; az, egy magas-termetű, csontos, feltűnő arcz- 
vonásu ősz vala. Fridrik nem ismérte ő t, hivatá te
hát az udvarnagyot ’s kérdé tőle , ki legyen ama’ 
feketén öltözött ur, ki az ablakpárkányon a’ kanczel- 
lárral beszélget. „Sire ! az doctor Gall, egy nagy
hírű orvos.“ — „Gall? Jól van! megpróbálom tehát, 
ha nem nagyítás é a z , a’ mit róla hallottam. On 
holnapra híja-meg őt asztalomhoz vendégül.“ — A’ 
doctor másnap megjelent. Tizenkét, csillagkeresztes 
’s egyéb érdemszalagokkal díszkedő férfi gyült-ösz- 
sze a’ királynál, ’s ez végre így szólamlott-meg: 
„Doctor, kérem, mondja-el ezen uraknak azon haj
landóságokat , mellyeket agykaponyáik’ szerkeszté- 
ben föltalál.“ — Gall fölkele — mert egy király’ 
kérése mindig parancs — ’s kezdé szomszédjának 
egy szálas, barna férfiúnak , ki generál-nevet viselt, 
fejét tapogatni. A’ doctor zavarodni látszék. „Csak 
beszéljen Ön egész nyíltsággal“ szólt a’ király, „ ó  
excellentiájának — úgy látom, szeretni kell a’ va
dászatot és zajos mulatságokat, mindenek fölött pe
dig a’ véres csatamezőt; charakterének fővonása a’ 
hős-merészség; ő véralkatra igen sangvinicus.“ — 
A’ király mosolygott. — Gall azután egy másikhoz 
ment, ki egy tüzes-szemű ’s merész tekintetű kis 
ember volt’s növekedő zavarral imezt mondát „Ezen 
ur szerfölött ügyes gymnasta ’s jeles futó lehet.“ — 
„Elég, kedves doctor — szavába vágott a’ király 
— látom, hogy nem alaptalan, a’ mit nekem Ön 
felől beszéltek; ’s én most tartózkodás nélkül mon- 
dom-ki, mitÖn kímélés és illedelmi tekintetből csak 
sejtetett. A’ generál, Ön’ szomszédja, egy lánczra 
kárhoztatott gyilkos; ezen ügyes futó pedig az or
szág’ fő gazembere.“ E’ szavak után a’ király megüté 
az asztalt, ’s rögtön minden oldalról fegyveres őrök

jövének a’ terembe „Vigyétek őket börtönikbe visz- 
sza. — En Önt csak próbára tevém — folytatá a’ 
király, Gallhoz fordultán — Ön veszedelmes gonosz
tevők közt ült.“ (ß . v. U.)

SZIPPANTKÁK EGY TRÉFA-SZELENCZÉBÓL.
Könyvkötőhöz küldé inasát egy kisvárosi ügyész, 

Pesten vett két czifra könytáblával, hogy valahára 
ezek közé szorítássá a’ már régóta műhelyben vesz
teglő, ’s molyrágta corpus juris-át. „Mit viszesz Jan
csi ?“ — kérdé útközben a’ szolgát N .. ur. „A’ 
t ö r v é n y ’ t e s t é t  — lön a’ felelet — l e l k e  
m é g  könyvkötő uramnál van.

„Mivel szemed’ láttára ment lovad a’ zabba: 
12 pálczaütés jutalmad.” — Illy Ítéletet hoza egy 
suhancz’ fejére a’ biró. — „Dehogy! — fölrivált 
a’ deresgyülölő — hisz az én lovam nem ment a’ zab
ba ; sőt inkább a’ zab ment 1 o v a m b a.“ —

G y ö n g y ö ty  Im re .

A’ SZERELEM’ ’S HÁZAS ÉLET’ SZÓKÖNYVÉBÓL.
A l k o n y a t :  megbízottja a’ szerelemnek; de 

a’ szerelmeseknek illően figyelniük kellene , hogy a’ 
természetben vannak olly teremtések is , mellyeket 
éji-madaraknak nevezünk ’s mellyeknek a’ legna
gyobb sötétség is világ. — Amo r :  a’ régi mytho- 
logia’ nyelvén szerelmet jelent ’s a’ pogány népek
nél mint isten ’s ártatlan kisded imádtaték. A’ fel
világosultabb idő’ műveltebb népei gyermeki bábbá 
’s unalom-űzővé teszik őt. — A j á n d é k o k :  a’ sze
relemben ollyanok , mint lépvesszők a’ madarászai
nál. — B á l v á n y :  Míg egyik a’ másikban szive’ 
egyetlen bálványát leli-fel, addig a’ házasságban is 
felhőtlen marad az élet’ láthatára ’s a’ földi boldog
ság’ legszebb napsugára mosolyg. —

Ligetfy Andor.

T A L Á N Y .
Soknak legyen bár tudtára,
Hogy nem mondok én valót,
Mégis gond ’s bajok’ dac/.ára 
Kedvelnek mint hív csalót.
Földön nincs jobb orvos mint én.
Noha lomhán járok is;
Ha szelíden meglegyintém,
Jámborrá lón a’ tigris.
Általam sok száj lesz néma;
Kész erőm van, melly aláz:
Nézzd, a’ párduez és hyéna 
Intésimre milly hunyász.
’S nem csudálod ? én megfosztom 
Látásától szemedet,
Mégis táplál hű malasztom ,
És látsz, de csak — engemet. Makáry.

A’ 73dik számú rejtettszó: Cs i ga.

Szerkeszti H e 1 m e c zy. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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„CS K1R. TERÉZIÁI LOVAG-AKADÉMIA BECSBEN.
Maria Terézia királyné alapita már egy aka

démiát 1745ben a’ fiatal nemesség’ számára. Hasonló 
alapítványt tőn Emanuela szavojai herczegné (szüle
tett Lichtenstein); ’s iílyent az alsó-ausztriai Ken
dek is. Ezen 3 alapítvány utóbb egyesítetett, ’s ez 
időtül fogva thereziai lovag-akadémiának ’s közönsé
gesen Therezianumnak neveztetik. Az ezen épület’ 
\ \  reden nevű külvárosban fekszik a’ Favorite utczá- 
kan, — igy neveztetve'n ezen palota 6dik Károly 
császár’ idejében. E’ most érintett akadémiát 2dík 
József 1784ben elíörlé ’s annak jövedelmeit müveit 
ifjak’ közt osztatá-fel évenkénti díjpénzü! (stipen
dium) ; megparancsolván, hogy ők az egyetemi col- 
legiumokba járjanak ’s ott folytassák tanulmányikat. 
— Ferencz császár ’s koronás Fejedelmünk ismét 
helyre állttá ezen akadémiát 1797ben ’s ünnepélye
sen nyitíaíá-meg. Maga az épület nagy és szép, ’s 
rajta következő felírást olvashatni: institutions No
bilis Juventutis D. M. Theresia primum condidit 1746- 
Imper. Caesar Franciscus 11. Aug. restituit *797. — 
Az egész intézet, mint már a’ felirás bizonyítja, 
egyedül csak a’ nemességnek van szánva , de nem 
kizárólag honbelinek, hanem más ifjaknak is , akár- 
melly hath, vallásu országból; 500 pengő forintot fi
zetvén évenként asztalpénzül, A’ német örökös tarto
mányokból odajutott növendékek világoskék forma
ruhát viselnek vörös hajtókával (Aufschlag) ’s arany 
válirojtokkal (epaulette), nadrágjok ’s mellényük 
sárga, kardjuk aczél; a1 magyarországi növendékek 
nemzeti ’s kékszinú Öltözetben járnak ’s hasonlag 
kardot viselnek. A’ növendékek’száma 200nál több. A’ 
növendékek a’ szelídebb tudományokban (humaniora) 
nyernek oktatást ’s azután a’ Philosophiában ‘s tör- 
v oyben ; továbbá a’ nyelvekben ’s testgyakorlások
ban , például: a’ lovaglás, táncz és vívásban. A an 
ezen intézetnek saját könyvtára; physikai szerekből 
álló szép gyűjteménye; természeti cabínetje; nagy 
kertje , hol helyes füvészeti ’s gazdasági elrendelése
ket láthat a’ vi -sga szemlélő, végre van csinos ’s elég 
teijedelmes lovag-iskolája is. — Van az akadémiá
nál 5 fő- ’s aligazgató, 2 administrator ’s 15 prae- 
fectus vagy felügyelő, kiknek tisztében áll az erköl- 
csiségre ’s házi rendre figyelni; az akadémiai gym
nasium’ 8 tanítója mind piarista. Van ezeken kívül 
Ifi professor a’ philosophiai ’s törvénytudományos 
osztályokra , k;k résziül piaristák , részint világiak;

ugyszinte 9 tanító , kik a’ franczia , olasz , angol, 
cseh, lengyel ’s magyar nyelvben ’s literaturában 
adnak oktatást; 2 tanitó, kik a’ szabad rajzban ok
tatják a’ tanulókat, 3 táncz-, egy vívó-, egy volti- 
gir- (szökkenést-tanitő) ’s 2 lovagmester. A’ szelíd
tudományi (humaniora) osztályokban úgy adatnak-elő 
a’ tanulmányok, mint a’ gymnasiumokban, ’s a’ fen- 
sőbb tudományokban úgy, mint az egyetemi colle- 
giumokban. 149 ifjúra van díjpénz (stipendium) ala
pítva ezen intézetben.

CS. KIIL INGENIEUR-AKADÉMIA BECSBEN. •V *
Egy íngenieur-iskolához Griener Ferencz cs. 1<í /A, 

udvari kamarai írnok teve az első alapkövet 1735t‘e« 
’s már 1769ben valóságos akadémiává alakult. Az 
érintett épület 1797 óta Laimgrube nevű külváros
ban áll az úgy nevezett Stiftházban, melly deli épít- 
vényt Terézia Anna Felicitas szavojai herczegné 
készítteté-fel 1749ben. —- Czélja ezen nevezetes in
tézetnek : ügyes ingeníeur-tiszteket művelni ’s ké
pezni. —■1 Fölvétethetésre megkivántatik , hogy az 
ifjú jó-fejű legyen, testi hibáktól ment testalkata 
erős ’s életkorra nézve mintegy 11 —15 esztendős. 
Ezen akadémia 30 birodalmi avagy statusbeli ’s 49 
privat alapítvánnyal bír. Az intézet a’ fizetés nélküli 
növendékeken kívül, másokat is befogad, kik az 
Ingenieur tudományokban oktatást nyerni kívánnak *s 
az évi asztalpénzt lefizetik. Ezen épületet közönsé
gesen 300 növendék lakja. — Tárgyai az oktatás
nak : a’ német, latin ’s franczia nyelv ; ezen nyelv
veken a ’ helyes és tisztán-irás; a’ levél- ’s hivatal- 
sztil; világtörténet ’s földisinéret; kérészi vén-mora- 
lís és hit-tanulmány; szabadkézrajzolat; fekvési (si- 
tuatio) , geometriai- ’s perspectivrajz , számítás-mes
terség az algebrával együtt; elemi ’s fensóbb geo
metria; matheniatikai földleírás; erőműtudomány a’ 
kemény- ’s folyótestekre nézve , rövid előadásban a’ 
tapasztalati (experimentális) physika; asztal-általi 
fölvétel ’s földszin-ntérés (Nivellement) a’ mezőn; 
taktika’általányos elvei; pattantyú-tudomány ; erősí
tési-tan (Fortifieationsiehre) ; erősített helyek’ meg
támadása ’s oltalmazása; földalatti erősítés; föld
alatti háború; polgári építés; viz-, ut- ’s várépités. 
— Ezen most felhozott tudományi ágazatokon kí
vül , van még néhány mester alkalmazva, kik a’ ví
vásban ’s tánczban adnak oktatást; nem különben 
alkalmat nyernek a’ növendékek , a’ lovaglásban is 
gyakorolhatni magokat. Az oktatás’ tárgyai, ugy ha-
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sonlag a’ növendékek is 6 classisra felosztvák. A’ 
Odik osztályt vagy classist elvégezvén a’ növendé
kek igen szigorú vizsgálat alá vétetnek, ’s azok, kik 
ezen próbatételnél különösen kitüntetik magokat, a’ 
7dik osztályba vétetnek-fel, és Genie-corps-cadet 
czimet viselnek ’s hónaponként fizetést húznak a’ 
hadi kincstárból (Cassa). Itt végzik most már az In
tézet’ növendékei az ingenieur-tudományokat ’s meg
ürült tisztségeknél mint valóságos tisztek osztatnak 
az ingenieur-karba. A’ többi az udvari haditanácsnak 
ajánltatik az intézet’ igazgatósága által ’s mint tisz
tek osztatnak-fel alkalom adatva az ezredekbe. _
Ezen intézet’ főigazgatását, János cs. kir. herczeg 
visz1:.' Az Igazgatón kívül van még az intézetben 
,̂lPkademiai ’s 12 osztálybeli inspector, 45 tanító 

sv ‘°külön tudományi agazatok számára , úgy hason- 
V'ag vívó-, táncz- ’s lovagmester. Felvigyázatul ’s 
őrizetül egy árkász-század (sappeur-compagnie) van 
a' házban. Az egész oktatási cursus 6 ’s 8 éviff tart. 
Ezen intézelben a’ fenyíték példás, és szigorún- 
katonai. —• Az ingenieur-akademiába, catholikug , 
református , .evangélikus ’s görög hitvallású növen
dékek vétetnek-fel. NoV(ik Dániel

TÖREDÉKEK A’ JÁTÉKSZÍNRŐL ÉS SZÍNÉSZETRŐL.
11.) Német Játékszín. Magyar Játékszín’ kezdete.
Az eddig említett játékszíneknél sokkal újabb 

a’ német, azért nem is csudálbatni, ha a’ németek 
drámái literaturája nem olly gazdag, nem is olly ere
deti , mint azon nemzetekéi. Alig múlt félszázadja , 
hogy a’ szép művészetnek ezen neme náluk kimű
velteim kezde; ’s hogy azóta óriási lépéseket tett 
mindenki meg fogja vallani, ki annak jelen állapot- 
jat ismeri ’s Göthét és Schillert összehasonlítja Hans 
Sachs, Gryphius András és Go^sched” müveivel. Azon
ban annak első durva kezdete Németországon épen 
olly régi mint egyebütt; már a’ becsületes Hans  
S a c h s ,  Deinhardstein’ szép drámájának hőse. írt 
több szomorú és vígjátékokat; így több vele egy- 
koruak : melly zsengék minden bírálaton alul van
nak, ’s valamennyire a’ moralitásokhoz és allegóriái 
játékokhoz hasonlítnak. — G r y p h i u s  An d r á s  
az első , kit német dramairónak lehet nevezni. Még 
a’ 18ik század’ elején Shakspearet a’ németek alig 
ismerték, kit most nemes iparral stúdiumul vettek 
és követnek; még a’ 17ik század’ végén vándor-ala
kosok és bajazzók pótolták-ki a’ nemesb játékszini 
élvezet’ híjányát, ’s az isméretes és valóban eredeti 
Hanswurst volt a’ közönség’ kedvencze. — G o d- 
s c h e d ,  ’s ennek lelketlen vizenyős iskolája dön
tötték Németországot unalmas és sületlen franczia 
munkák’ silány fordításival ’s úgy megalapították a’

franczia Ízlés’ országát, hogy azon némelly itt — ott I 
cométákként feltűnő eredeti lelkek alig diadalmas- I 
kodhattak; a’ kedves meseiró G e l l e r t ’ pásztoijá- I 
téki is a’ franczia ízlés’ utálatos nyomait viselik. — |  
Francziákon kívül H o l b e r g ’ dán nyelven írt jó és i  
nagyhatású vígjátéki voltak kedvesek, mellyek a’ \ 
színen máig is nem unalmas tünemények. — For- ■ 
ditások, és rósz, lelketlen utánzások tevék sokáig az I  
egész német drámái literaturát, míg végre föllépett I 
előbb L e s s i n g  (szül. 1729. ^  1781), azután G ö- I
th e  (szül. 1749 . -j* 1832) és S c h i l l e r  (szül. 1750. ■
f  1805).

L e s s i n g ’ dramaturgiája ’s drámái munkái: I  
Minna Barr.helm, Emilie Galotti, bölcs Nathan ’s a’ t. I  
ismerősbek, minthogy róluk többet mondani szüksé- I  
ges volna; az ő iskolájából került-ki a’ vigjátékiró I  
E n g e l .  — Utána nem sok időre fölléptek a’ német I 
nemzet’ nagydicsőségi, ’s a’ német literatura’ első I 
rangú csillagi, a’ nagy géniusz Gr ö t h e ,  és a’ lelkes I 
S c h i l l e r .  — G ö t h e ,  „Götz von Berlichingen“- I 
jével megmutatta, mennyire nem isméri-el szabad j 
lelke a’ franczia Ízlés’ szűk köteleit, az uralkodó I  
gyáva, lelketlen iskola’ börtönét; azután a’ drámái j 
pálya’ sok nemében tett próbát. — Clavigója polgári I 
szomorújáték Lessing’ izletében , Iphigenia görög I  
szellemű, Egmont és Tassó históriai regényes dra- 1 
mák , Faustja egy máig sem értett nagy lélek’ bé
lyegét viselő, ’s magában mélységet és magasságot I 
egyesítő aggycsoda. — Shakspearet ekkor kezdék I 
ismerni, ’s megfogni, kinek nagyszerű charaktereit I 
a’ német Schröder nem rosszabbul adta-elő, mint az 
angol Garrick. — Végre föltűnt Schiller’ szelleme. I 
O mingyárt fiatalkori tüze’ nemes és nagyszerű ki- i. 
törésiben megmutatta, mit képes adni, de élő lelke I 
csakhamar bele unt a’ kicsapongásokba, ’s Don Car- I  
los-a már nem zugó, erőszakos szirtpatak, hanem I 
egy méltóságos, nagy és széles folyam. Ezt követték K 
többi egyenként classicus és lelkes történeti drámái: 
Wallenstein, Stuart Mária, orleánsi Szűz, Tell Vil- I  
mos; mind fényes bizonysági Schiller’ isteni geniu- • 
szának ; messzinai Hölgyével megmutatta, hogy tel- I 
jesen fölfogta a’ görög lelket, chorusi a’ legszebb I 
helyekkel tömvék ’s egész lyrai fölemelkedettséggel I 
irvák. — Azóta mind inkább terjedt a’ külföldi já- J| 
tékszin’ ismeretével, Shakspeare’, Calderon’ ’s egyéb I 
lelkes dramai-költők’ olvasásával avjó dramatikusok’ 
száma. De az írás’ dühe számtalan szerencsétlen ter^*> 
méket is hozott-elő, p. o. Göthe’ Götz-e sok szegény 
elmét ingerelt érdektelen lovagdarabok’ írására. ’s I 
ezóta százanként ömlének-elő a’ sok harczjátékós és ’ I 
czímeres lovagdarabok, hol a’ lovak fontosabb sxe- |

A\
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repet játszanak, mint az emberek; másik neme az 
elhibázott drámái müveknek a’ szívreható, érzékeny 
familiai v* háznépi ábrázolatok, mellyekben I f f l and  
a’ mester; ezen hibába esett maga a’ nagy Schiller 
is „Ármány és Szerelem“ czímü darabjában, Göthe 
is Clavigójában és Stellájában. Hogy e’ nemű dara
boknak nagy játékszini hatása s az erkölcsisegre es 
életre hatalmas befolyása van, nem tagadhatni, de 
más részről minden költői érdemtől üresek ’s írásukra 
egy középszerű elme is szélesebb világismérettel kap
csolva elég. — Sokan legnemesb drámái lelket mu
tatnak, de sötétkedő, lélekkínzó mysticismusba van
nak merülve, milíyen M ü l i n e r ,  kinek „vétek’ sií- 
lya“ egy a’ német dráma’ legfölségesb szülöíti kö
zül, ha tőle a’ benne uralkodó, lélekkinzó ’s kelle
metlenül érdeklő vaksorsot ’s mysticismust elgondol
juk; illyen G r i l l p a r z e r  az ősanya’ költője, 
H o u w a l d  a’ kép’ költője ’s a’ t. A’ német vigjá- 
tékirók közül K o t z e b u e  Á g o s t o n  ’s Z i e g l e r  
a’ legolvasottabbak, kiknek költői érdeméről ’s ne- 
mesb ízléséről szó sem lehet, bár némelly nehezen 
emésztő urak, mint concoetio-segédek iránt, őszinte 
hálával lehetnek. — A’ legújabbak közül Ha up a eh 
több népszerű ’s részint mysticus drámák’ költője , 
’s jó hatású vigjáték-iró , és B a u e r n f e 1 d finom 
vígjátékok’ nemében , mellyek Seribe’ könnyed kel
lemes játékinak vetekedői, a’ legnevezetesbek. — 
A’ német drama igen gazdag, ha az írók’ ’s mun
kák’ mennyiségét nézzük, de szegény, ha a’ mun
kák’ belső becsét; lovagdarabok , familiaképek , ér
zékeny polgári drámák, külföldi silány müvek’ for
dítási , ’s más efélék gyomtömegében csak itt ott 
tünnek-föl Shakspeare’ és Schiller’ bélyegét viselő 
nemesb virányok. —

Semmiben sem változik a’ közönség’ ízlése olíy 
hamar, mint a’ játékszínre nézve. Az újnak uj in
gere van , gyakori látás által a’ legnemesebb mű is 
becsét veszti. — Kivált korunk’ romlott izlete csak 
szemeit szereti legeltetni; innét nem csuda, ha az 
írók pillanatnyi kedveltetek’ ingerétől ösztönöztetve 
’s gyakran önerszényükről is ^atyailag gondoskodva 
sok, igen sok darabot írnak és fordítnak, sütnek és 
főznek , mellyekkei a’ közönségre egy két ízben si
kerrel hatnak , a’ külső érzékeket üres csillámmal 
csikiandják , de az illy müvek nemcsak örökkévaló
ság’ vagy sok százados élet’ magvait nem hordják 
magokban, de csak néhány-évi életre se számolhat
nak. Illy nemű jelenkorunk’ termékeinek nagyobb 
része, illyek a’ sok párisi drama- és vigjátékiró’ rög
tön , pénzvágyból firkált munkái, illyen a’ sok tarka 
lovagdarab , a’ sok tündéres , tüneményes , bűbájos 
játék , melly a’ müveit embert csakugyan jobban kí

nozza, mint a legharagosabb boszorkány, melly va
laha egy emberen dühét töltötte.

Itt volna helye, hogy a többi közt legifjabb 
magyar drama’ állapotjáról valamit mondjak, mert 
ez magát a’ német után irányozta ’s eddig bírt já
tékdarabjaink is majd mindnyájan németből fordítá
sok. — Nálunk a’ német drámái literatura eléggé is- 
méretes, szabad legyen mondanom, igen is ismere
tes, mert sóhajtva kell látnunk sok honi szép’ könyv
tárában Cramer és Lafontaine’ sületlenségeit, vagy 
ha ezeket a’ lelketlen, veszélyes érzelgést megvető 
korszellem száműzte, Spindlert és Zschokkét, míg 
a’ Bélteki házat névről sem ismerik; sóhajtva kell 
látnunk, mi kedvteléssel mosolyog a’ szép magyar 
szűz Seribe’ és Bauernfeld’ két értelmüségein , míg 
Vörösmarty ’s Kisfaludyról azt se tudja, élnek ’s 
léteznek-e a’ honban? — Ha mára’ gazdag német 
drámái literaturában is olly sok a’ szemét, olly ke
vés az igaz gyöngy: mit szóljak az édes miénkről ?

melly olly szegény és terméketlen , és eredeti- 
végtelen. Azt azonban öndicséret’ szégyene nélkül 
meg kell vallanunk , hogy csekély drámái literatu- 
ránk, termékei csekély számához képest, nagy benső 
beccsel bir, ’s a’ mi kevés eredetink van , az a’ vi- 
zenyősség’ és külföldmajmolás’ vétkétől türhetőleg 
ment. — De ismét csak sóhajtanom kell, ha közön
ségünkre gondolok ; ha meggondolom , hogy Lurnpa- 
civagabundus *s e'hez hasonló Nestroy gyártotta ron- 
gyásznóták a’ színházat megtölteni képesek, Schil
ler’ müvei pedig nem. — így van ez Pesten, így 
Budán is. —- Sok helyen ül nálunk a* hiba. A’ for
dítások , kivevén a’ magy. tud. Academia-eszközölte 
fordításokat, olly silányok , hogy azokat ép fül és 
elme botránkozás nélkül alig hallhatja , ’s ki egy
szer Schüler’ fordításit olvasta Pukytól, örökre úgy 
megirtózik minden fordítástól, hogy fiába is bottal 
fogja verni az eredetiséget. Illy végtelenül rósz for
dításokat még a’ jó ügyekezet se menthet-ki. — De 
a’ remény édesen biztat minden hona’ nyelvét ’s di
csőséget híven szeretőt, hogy a magy. tud. társaság
gal uj aranykor kezdődik, ’s literaturánk’ felhős egé
re uj csillagok tünnek-föl; a’ magy. tud. Academiától 
eátiig kiadott akár eredeti, akár fordított darabok, 
’s az évenként megjelenő Thalia ennek bizonysági.

Nem volt itt nekem szándékom azon módot elő
adni , melly szerint leghamarébb legkönnyebben 
magyar játékszint alkothatnánk; az e’ tárgyról szóló 
jeles munkák , mellyek az idén sűrűbben is megje
lennek , elég bizonysági a’ közérdeknek, mellyet e ’ 
tárgy honunkban gerjeszt.

Azoknak összehasonlításából nem nehéz kihúz
ni a’ legezéiirányosb reswlt^lumot. De szabad le-
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gyen megjegyeznem, hogy sem kész játékszín , sem 
a’ belehozott, jól fizetett, jól kitanult színészek nem 
fognak használni, ha előbb játszásra való jeles dara
bok nem készülnek; — ’s hogy méltó {igyekezet 
ezen felül közönségünk’ izletét a’ lehetőségig ne
mesit ni.

12.) Európai legjelesb Játékszínek.
B e c s b e n  5 játékszín van, u. rn. az udvari já

tékszín (Hofburgtheater), a’ karinthiai kapunál ope
rák’ és balletek’ lakhelyi; an der Wien a’ legna
gyobb ’s legszebb játékszín Bécsben, leginkább nagy 
nézőjátékokra rendelve; Józsefvárosi játékszín, hol 
nézőjátékok ’s operák vegyesen adatnak; végre a’ 
leopoldvárosi játékszín , előbb a’ Casperle név alatt 
isméretes, kivált népszerű helybeli darabok, ’s ala
csony vígjátékok’ számára. Innét terjedtek a’ ray- 
mundi tündér darabok, dunanymphák, ’s ezerféle 
paródia egész Németországon széjjel a‘ nemesb ízlés’ 
szégyenére. — B e r l i n b e n  két játékszín létez,
u. ni. a’ királyi játékszín, hol a’ német művészek’ 
legnagyobbika Devrient élt, hol Iffland irta tanácsos
darabjait; és a’ königstadti játékszín, mellynek irá
nya mulattató népdarabokat adni. -— Ezenkívül leg
jelesb német játékszínek a’ dresdai, hol Tiek a’ de
rék dramaturg él; a’ müncheni, hol Esslair egy a 
német játékszín corypheusi közül, játszik; ménus- 
frankfurti nemzeti játékszín, stutgardi, carlsruhei, 
hannoveri, hamburgi, hraunschweigi, casseli, lipcsei, 
boroszlói, ’s végre a’ weimari játékszín , ezen első 
drámái bölcsője Németországnak, hol Schiller élt és 
hatott. — Leghiresb színészek, mióta Schröder, és 
Devrient és Fleck megholtak, Seydelman, Anschutz, 
Löwe, Ivorn, Esslair, Werperman , Becker, Ficht
ner , Costenoble ’s a’ t . , kiket előszámlálni hosszas 
lenne. A’ bécsi karinthiai kapunál levő musikakar’ 
igazgatója Kreutzer ; Berlinben Sponíini; Stutgard- 
ban Lindpaintner; Casselben Spohr, a’ hangászat* 
baráti előtt egyenként nagy nevek. — L o n d o n 
ba n ,  hol Erzsébet királyné’ idejében 17 játékszín 
volt, ma csak 2  van, u. m. Drury-Lane és Convent- 
Garden. Drury-Laneban van a! mai kor’ Garrickja 
Kean . ki Shakspeare’ charaktereiben hasonlithatlan. 
Általában az angol színészek Gsak egynemű szere
pekben tökéletesítik magokat. — N á p o l y b a n  a 
San Carlo játékszín mindig a’ legjobb énekesek, 
hangimivészek és tánczosok’ gyülő-helye, diszesítvé- 
nye Európában legpompásabb, mutatványai a’ szem
nek és fülnek leggazdagabb elesnények; hat emelete 
van. mindenikben huszonhat páholy , rneliyekben ti
zenkét személy kényelmesen ülhet, a’ színpad hosz-

sza száz láb , szélessége ötven láb. Meg ezen felül 
számos apró játékszín van a’ köznép’ számára, hol 
olasz buftók es bajazzók mutogatják mesterse'giket.
— Ko má b a n  nyolcz játékszín van, mellyek közt 
az Alberti játékszín legnagyobb, hat sor páhollyal, 
minden sorban harminczhat. — Majlandban a della 
Scala játékszín San Carlo után első a’ világon, ope
rák és balletek’ számára, ’s még azon felül több apró 
játékszín, ’s két amphitheatrom napközi játékoknak.
— P a r i s b a n  különböző nagyságú ’s irányú 18 já
tékszín létez, ide nem számlálván a’ többi kimerít- 
hetlen mutatványokat, marionett, mechanikai, opti
kai , Dio-, Geo-, Neo-, Pano-, Cosmo-, Peristrepho- 
remákat. Legnevezetesb a’ nagy opera, hol első ran
gú franczia énekesek nagy fizetéssel ellátva ragyog
nak; hol a’ bemenet’ djja 10  franc, hol ördög Idő
bért 1 0 0 ,0 0 0  francba került, ’s mellybe két ezer 
ember fér. A’ theatre Fran^aisban adják a’ nemzeti 
franczia költők’, Moliere, Kacine, Corneille, Vol
taire, Crebillon’ darabjait classicus eredetiségükben. 
Itt tündöklőit Talma, ’s Mars leányasszony. — Az 
olasz opera a’ kormánynak legtöbb költségét elnyeli, 
nsert itt énekelnek a’ világ’ első művészei szörnyű 
fizetés mellett; Malibran-Garcia asszony, Sonntag, 
Lablache ’s a' t. Tóth Lőrinvz.

C S É P P E K.
Egyik, hírlaphoz kapcsolt jelentésből fenhangon 

olvasá M * ur az imént megjelent könyv’ czirnét: 
„Mi kell a’ magyarnak ?46 — „Bor, pecsenye, fejér 1 
-kenyér, uram bátyám!64 —- feleié a’ vadászkutyával | 
enyelgő rnokány X* uracs.

A’ Becsben lakott magyar ur haza jővén magyar
honi jószágára, reggeliz , ’s szokása szerint bécsié- ; 
sen, in Schlafrock, papucs und hálósapka. A’ te- I 
henész bemegy , de tüstént visszaindul, ’s tág to- I 
rokkái kiáltozza, hogy, őt úgyse, ő nagysága meg- I 
bolondult; mert felesége’ szoknyáját magára vette, I 
papucsát felhúzta ’s egy túrós-zacskót hordoz fején. \

„Már mi dolog az, hogy a’ czéheket el akarják I 
törlem“ — dörmögé gyűlés’ végzetével a’ korcsma- I 
ban derekasan pálinkázó csizmadiák’ egyike. — „El- 1 
e? ’s aztán miért?46 — „Hát hisz ő kegyelm ei 
Commissarius urán» mondta.’4 — „De abból bizony I  
semmi sem lesz — mondó a’ vallaig türőzködött czéh- I  
beli nótárius, köpönyegét félválra kapván — most |  
is sok kontár van köztünk, akkor még több le n n e l  
— én prótestálok.64 — „Én is ! én is !66 — kiáltanak I  
mindnyájan a’ józan javaslathoz mit sem értők. ■

K o c s r u l I
R E J T E T T  S Z Ó  |

Állati test' folyadékából vau *>r?dni szerencsém. 1
Orr fő hármamnak munkáját űzi röfögve ;
Van illy város is: az közel áll a’ szóka Tiszához.
Osztok láb és fej nélkül sokféle parancsot.

A’ 74dik számu talány: Á lo m .
A*. .V.

Szer.; ászti II e 1 m e c z y. — Nyomtatja Lä n de r e r .
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A’ S Ü K E T - N É M Á K  B R Ü N N B E N .
Múlt esztendő’ vége felé, midőn ezen intézet

nek hírét haliam, föltevém magamban, hogy mihelyt 
időm engedi, megtekintem azt. — Ez csakhamar 
mégis történt. Mintegy dél-tájban indulék-ki szállá- 
somrul úgy, hogy még ebéd előtt oda érhettem. Már 
az épület előtt valék, mellyen ezen írást olvasám: 
„T a u b s t u m m e n - I n s t i tu t“ (süket-némák’ in
tézete). — Csönditek , ’s kisvártatva bébocsátának; 
kijelentem szándékomat ’s erre a’ tanitőhoz vezette- 
tém; ez egy világi lelkész volt, ’s kérésemre igen 
késznek nyilatkozván, tanitványit azonnal az oktató
terembe csődité , ’s általok következő mutatványo
kat ada. — Előszer is egy, 14 esztendős szép, barna 
lánykával m o n d o g a t á s  ut án  íratott; az írás’ 
gyönyörű ’s valamennyié közt legszebb volt; — az
után tetszésemre hagyá, hogy kérdeznék tőle vala
mit. Mire én imez kérdéseket intézém hozzá német 
nyelven: „Hogy híják magácskát?“ — „Zsófia“ lön 
a’ felelet élő s z ó v a l !  —- „Hol lakik magácska?“ 
kérdem tovább; „Brünnben“ monda ismét s z ó v a l ,  
— de vékony ’s alig érthető hangon ! — Azután a’ 
fiúkra került a’ sor. Ezek közt legjelesb volt bizo
nyos Arthur nevezetű, mintegy 10 esztendős, igen 

ideli-arczu gyermek. Őt látván, szemem szájam elál
ló it!, mert ő folyvást b e s z é l t ,  miként más gyer
mekek ! — Emlékezete igen jó volt, mint azt a’ ta
nító több Ízben kijelenté, ’s egy jó hosszú p r o l o g  
által, mellyet, a’ nem rég süket-ném a, hiba nél
kül elmondott, — elégségesen meg is mutatta! — 
A’ felügyelő ’s helybeli kánonok -ur többi közt azt 
mondotta krétája alá németül: „Arthur szeles fiú.“ 
Mire ő a’ táblától visszafordulván , különös kellőség
gel mosolyodott-el; miből azt, hogy nemcsak ma
gát a’ mondást, hanem a’ mondás’ i r á n y á t  is tö
kéletesen felfogta, — kimondhatlan öröm-érzések 
közt, következtetém! — Végre a’ többi is szólhat
ván, sokkal tökéletlenebbül ugyan, mint Arthur, 
de még is érthetőleg ejték a’ s z ó t .  — Jelesül az 
r  betűt bizonyos, egész testök’ megrázkodtával mon- 
dották-ki. így midőn a’ tanitó, egyikökkel Wa s -  
i  e r-t (vizet) mondatott, úgy ejté azt, mintha száll
ni, vagy repülni készülne, t. i. mind két karját egy 
kissé fölemelvén, az rnél különösen egész kezét, 
mellyen az újak ki valának terjesztve, jó erősen meg
rázta. — Továbbad asztalhoz hivá őket a’ csengő; 
’s én megnézvén mint fohászkodának étel előtt az 
ég felé ; — mint látónak hozzá az evéshez; ’s mint

eredt-meg most közöttük a’ gondolatok’ közlése, már 
nem szó, hanem m u t o g a t á s  által, mellyhez, mint 
a n y a i h o z ,  minden mást meghaladólag látszanak 
érteni, és azt szokatlan sebességgel folytatók. — 
Epen búcsúzni szándékozóm, midőn a’ tanitó , Ar~ 
thurját , felém mutatva, imígy kérdezé : „Innét va- 
ló-e ezen ur ?“ — „Nem“ feleié. — „Tehát hon
nan?“ — „Nem tudom“ úgymond. „Lássd, ezen ur 
Magyar.“ — „Én még egyet sem láttam“ feleié a’ 
kis tanítvány. — „Nem látod é a’ bajuszt !“ kérdi 
a’ tanitó. — „Bajusszok a’ lengyeleknek is van“ vá
laszoló Arthur. — Különös! — Ó e’ szerint a’köz
lőt lengyelnek nem tartotta! — Nem bámulandó é 
ez illy gyerkőczében? — ’s mi több: egy s ü k e t 
n é m á b a n !  — Arthur, gazdag szülék’ gyermeke 
Bécsből, kit még külsője ’s kellő magaviseleté is 
ajánlanak; — vezeték neve O f f e n h e i m .  — A’ 
tanító végre szintúgy terített asztalhoz hivatott-meg, 
’s én dagadt kebellel ’s hő részvéttel búcsút vevén, 
eltávoztam. —

Mennyire ment ezen jótékony intézet azóta ’s 
m i k é p  tanítják benne a’ süket-némákat b e s z é l 
ni ,  arról közelebb. — T a r c i a l i  Zombory Leopold.

M A R T I N  ’S A’ F E N E V A D A K .
(Egy szemtanú titán.)

Ma r t i n ,  a’ hires fenevad-szelidítő az emberek 
közt, kikhez egy idő óta mint rentier vonult vissza, 
már tovább ki nem állhatá. „Ezen urak és dámák 
közt — úgymond — megöl az unalom ; az ő thee-, 
punsch- és társaskörükben nem telik kedvem ; mert 
itt nincs semmi veszély, itt nincs szükség bátorság
ra, vagy egyéb ollynemü nagy tulajdonra, mellyet 
bennem az én oroszlánim ’s tigriseim nemzének.“ — 
Tegnap a’ Palais-royal’ szinház-oszlopán álmélkodva 
olvasám e’ szavakat: Premiere representation de 
monsieur Martin etc. (Martin ur’ fő mutatványa), 
ki hosszú ’s terhes probálatok után végre szerencsés 
lón, egy hyénát kutyaszeliddé változtatni, továbbá 
egy oroszlánt és tigrist összebarátkoztatni, olly mó
don , hogy azok a’ természet-vizsgáló’ társaságában 
mint legszelídebb háziállatok minden korlát nélkül 
jelenhettek-meg a’ publicum és szintér (Scene) kö
zött. ’S ez nem volt álom. — Martin, kit én t e r 
m é s z e t - v i z s g á l ó  névvel tisztelek-meg ’s ki azt 
bizonyosan jobban megérdemli, mint minden tudós : 
ugyanazon Martin, ki megfoghatatlan próbálati által 
már egész Európát álmélkodásra bírta, nekünk újólag 
azon ígéretet tévé , hogy a’ francom circusban leg-
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kegyetlenebb fenevadakkal fog küzdeni, és hogy 
bajvívó játéka, mint minden más játék, csupán a' 
színhely’ lámpái által fog a’ parterre' publicumától 
elkiilönöztetni. Hihetlen merészség! példátlan ígé
ret! *s ó azt pontosan teljesíté-be. — Hogy Ön a’ 
mutatvány' borzasztó tökélletességét áltláthassa, köz
löm itt annak részleteit, 's fázzék Ön annak olvas- 
tára , mint én fáztam , midőn az orchestrum mögött 
e' természeti nézőjátékot colossalis szépségében lá- 
tám. Én most csupán azt csudálom, hogy a’ han- 
gászkar - igazgató a' külön jelenések alatt el nem 
veszté a’ tactust, hogy a’ hangászok lélekébrenség- 
gel huzhaták a’ hegedűk’ húrjain vonóikat, és hogy 
a' bőgősnek bátorsága volt zömök hangszerén az 
oroszlán’ orditását utánozni. — Megvallom, némileg 
vigasztalásomra szolgált, tudni, hogy a’ hangászok’ 
háta mögött állok, mert azon' esetre , ha az állati 
szinhősök megtámadtak volna [ bennünket, előbb a’ 
hangászokra került volna, ’s azután reám a’ sor, ’s 
ezenfelül még a' bőgőt is használhatóm védfalul. — 
— Hogy a’ mutatvány minél pompásabb ’s lehetségig 
nagyszerű legyen , Martin a’ legnagyobb contrasz- 
tokrul gondoskodott. Ő váltakozva jelent-meg, majd 
fenevadjaival, majd a’ Romanino nevű dámákkal, 
kik itt bizonyos idő óta mint dróton-tánczolók mulat
tatják a’ kaczér lengeség’ kedvelőit, ’s magokat 
„Aristes orichalciennes“nek nevezik; majd ismét 
Francom’ müvészlovagival , kik mögött a’ szintér 
mindig elzáratik ’s egy pillanatban parterré változik 
által. — Az első bajadertáncz után elváltozott a’ je
lenés , és Martin föllépett egy tiz esztendős orosz
lánnal egy napkeleti puszta-mezőben, hogy vele, egy 
halálra kárhoztatott rabszolgának római harczát el
kezdje. Derekát egy kötő övedzé ’s ez volt testén 
az egyetlen ruhadarab; egy láncsa és tőr valónak 
fegyverei. — Mihelyt a’ fenevad az ellenoldalon 
föllépni látta ellenségét, azonnal rettentően ordíta; 
de hasztalan volt minden ellenállás; n csak erőtlenül 
fogá talpaival által a’ láncsát, mellyet Martin iz
mos karokkal kénye szerint ragadott-el tőle, ’s szin- 
lett dühösséggel taszító azt az oroszlán’ tátongó tor
kába. — A' föld rengett, a’ szín-erdő megrázkodni 
látszék; és valóban, ekkor egy néző sem volt jelen, 
hogy a’ játékot, mint szokás, hátulról nézze. — 
Mariin a* szörnyű ember, és az ő oroszlánja egye
dül valónak. És ók olly jól érték egymást, mint egy 
pár közönséges színjátszó , ki a’ színhelyen egymás
sal kardra kél. — A’ harcz azon pillanatban végző
dött, mellyben szivem leghangosabban vert, t. i. mi
dőn az oroszlán valólag megvadulni készült ’s ellen
ségére zordonabb erővel tört. A’ művész sejtvén ezt, 
utólszor ragadta-el tőle a’ láncsát ’s hihetlen biztos-

•ággal úgy taszító azt torkába, hogy az állat mint 
villámtól sújtott hanyatlók hátra. Ekkor újának és 
szemének egy intése által parancsoló neki, hogy ma
gát adja-meg, ’s az állatország’ királya tüstént en- 
gedelmeskedék ’s leült, hosszú, rendítő hangokban 
orditozván-ki fájdalmát a’ veszteségen. A’ ház meg-1 
rendült a’ tetszés’ iszonyú zajától, de csak miután 
a’ kárpit legördült, nehogy az oroszlán e’ dolgot 
gúnynak tekintse, ’s a’ lámpákon keresztül szökjék 
a’ kiáltozó publicumra.

A’ tánczosnék egy második mutatványa után, 
és pedig ugyan azon pillanatban, mellyben azok a’ 
drótrul leléptek , megjelent a’ virtuóz egy hyénával 
az orchestrum előtt. Ó az állatországnak e’ legszila- 
jabb fenevadját egy vékony lánczon vezette, mint 
egy pásztor az ő ebét szokta , ’s vele mindenféle 
kutya-manoeveurt űzött. — „Mekegj — szólt hozzá 
gazdája — mekegj mint egy kecske ’s kapsz egy 
darab húst“ és a’ fenevad hátulsó lábaira guggant, 
és kiáltozó hosszan: méh — h e, he, he, he! mint 
kecske szokott. Csak akkor, miután Martin négy 
vagy ötször e’ tréfát ismételteté ’s nekünk néhány
szor a’hyéna’ torkát megmutatta ’s kezét bele tette, 
végződék ezen jelenés, ’s ő karja alatt vivé-el a’ vad 
állatot, mint a’ húsvágó, egy szelíd ürüt. — Ha az 
ember ezt látta ’s élő szemeivel látta — kész volt 
álomnak gondolni.

Hogy Önnek némi fogalma lehessen a’ legutolsó 
mutatványról, mellyet itt leirandok, kérem olvas
son előbb valamit a’ paradicsomról. Ön azt fogja ta
lálni , hogy az első emberpár az ártatlanság’ álla- 
potjában a’ teremtés’ független ura volt, hogy akkor 
még mérges kígyók, nyavalyák, krokodilusok, ra
gadozó vadak a’ természetet nem ékteleniték. Az 
elefánt Éva’ kebelébe fektette ormányát, ’s az özön
vízben elveszett mammuth legalább talpát teve an
nak lábaihoz, oroszlánok és tigrisek játszadoztak vele 
szelíden’s ártalom nélkül, mint kutyák és macskák; 
sőt hihető, hogy a’ gonosz kigyó is gondolkodott 
legalább olly becsületesen , mint philosophusink, kik 
csupán az emberi nem’ boldogítására kívánják a’ 
theokratákot megbuktatni. — Ha Ön e’ paradi
csomi korba, magát már bele teremté, ’s képze
lő erejével az első embereket játszó oroszlánok’ 
és tigrisek’ társaságában szem elibe idézé, ak
kor Ön elnyerte azon mérsékletet, hogy velem 
Martin’ szomszédságában a’ fojtó hőséget, vagy ha 
inkább tetszik , a’ dermesztő sarkhideget kiállhassa; 
mert épen igy él e’ férfi békés szelíd egyesség
ben a’ természet’ fenevadjaival. Ember, oroszlán és 
tigris azon egy fa alatt — ő nyakán alszik az orosz
lánnak, mig a’ tigris két első lábát nyaka körül



3 0 3

fonja *s fejének hajfíirtivei mint egy nyájas ariosti 
Angelika játszik ; 6 leül mint egy fáradt pásztor, ’s 
állatinak parancsolja, hogy lábaihoz fekűgyenek-le 
*s fejőket bizodalmasan értessék egymáshoz. E’ mel
lett mint tetteik’ birája még ostort is tart kezében, 
megbünteti őket ’s parancsolja nekik, hogy távoz- 
zanak-el szeme elől. — „Ala penitence!“ — imígy 
kiált a’ tigrisre, ’s e’ szép foltos-szőrű szörny le- 
csüggeszti fejét ’s egy zugolyba vonul, mintha vala- 
melly vétekért súlyosan kellene bűnhődnie ’s ke
gyelemért esengne. A’ jelenés, mellyről most beszé
lek , egy óranegyednél tovább tartott. En ezen idő 
alatt különös érdekkel tapasztalán! , hogy a’ gyer
meki bizodalmas enyelgésekre csupán a’ tigris bo- 
csátko/ott-le, csak ez czirógatá ’s ölelgető gazdáját. 
Az oroszlán — egy fölséges és hatalmas férfi — leg
följebb is csak engedelmeskedett, ’s e’ közben csak 
az okosságot és saját érdekét látszott követni, mint 
p. o. egy Napoleon, midőn még a’ respublicának 
alattvalója volt ’s más generálok’ parancsitól füg
gött. O megvetve tekintett sokszor tarkahasu szom
szédjának alacsony kutyahizelgésire, ’s bennünket 
mind csata-sikra látszott idézni, midőn e’ miatt zajos 
tapsokra buzdúltunk. — E’ pillanat igazán ünnepélyes 
volt. A', oroszlán ugyanekkor a’ szin’ elején állott, 
’s vizsgálódási közt egy monologot tarta; Martin pe
dig "s az ő tigrise a’ szin’ hátuljában egymást ölelék 
és csókolák. Ezen látvány a’ publicumra olly hatal- 
rtias befolyású volt, hogy alig sziinhetett-meg a’ tap
soktól s folyvást kiáltozó: Bravo! Bravissimo! Mar
tin.  Martin — une chaise a l’academie! il est la 
gloire el Fepnque.

Legyen most, hogy az oroszlán urával egy aka
démiai székért versengeni akart, vagy pedig hogy 
zajgásunkon megbotránkozott ’s magát becsületében 
megbántottnak érzé ; ő egyszerre arczát igen daczos 
es gyanús redőkbe gyűjtötte, ’s olly méltóságos ál
lást von, hogy a’ vér ereinkben elakadt ’s a’ kiálto
to k ’ gégéje összeszorult. — Halotti csend állott-be. 
...Le l i on s e  f á c h e ! “ (Az oroszlán haragszik) 
kialtá egy szózat a’ szin-erkélyékből — „ p r e n e z  
g a r d e  au l i o n “ (vigyázzatok az oroszlánra.)

De ugyan ezen pillanatban kiálta a’ mester erős 
hangon az ő teremtményéhez: Né r ó n ,  tourne! cou- 
che tói á térré! (vissza Nero ! földre fekügy !) ’sim a’ 
revolutio el vala nyomva ’s a’ nyilványos rend, és sze
mélyes bátorság helyre állítva. — Ugyan miért nem 
teszitek Martin mestert politzia-ministerré * Martin 
mester, ki oroszlánokat és tigriseket megszelídít ’s 

:lefegyverkeztet, megfejtené nektek azon titkot, mint 
(kelljen a’ revolutio’ hydráját elnyomni.

Martin egy szép, izmos-idegzetü férfi; egy Her
kules, ha az ő testszinü tricotjában előttetek áll, és 
láncsáját az oroszlánra emeli. De ő rendkívüli erővel 
nem bir, ’s rendkívüli eszközökkel sem él czéljai- 
hoz. Neki nincs bűvös mestersége, csak talentoma, 
tudásvágy és bátorság által visz mindent véghez. 
Ki meri azt, a’ mit ő mer minden pillanatban a’ tu
dományért , t. i. életét koczkáztatni ? ki gondol olly 
keveset mint ő azon veszéllyel, hogy e’ vagy ama’ 
fenevad Összeszaggatja ? — ’s a’ mit ő tesz, azt ko- 
ránsem nyereségvágyból teszi — mert a’ mint már 
mondottam, ó gazdag ember; — hanem hajlandó
ságból és szenvedélyből. Az ő könyvtára állatokból 
á ll, ’s a’ menageria az ő dolgozó-terme. O a’ azép 
’s régi példányokat szerfölött kedveli ’s azokért gaz
dagon fizet; őket jól tartja, igazságosan.bünteti és 
bölcsen mint egy despota, ki egyszersmind jó és sze
líd. Félelem ’s rettegés szelídít ’s uralkodik az ő bi
rodalmában. Alattvalóji tudják, hogy bosszút áll, ’a 
azt is, hogy jutalmaz; igy tehát engedelmeskednek. 
Ha tudnák, hogy csak büntet, úgy a’ despota rég 
elveszett volna már. De még inkább elveszne, ha 
mindig kegyelemre tarthatnának számot. — Szörnyű 
philosophia fekszik az állat-világnak ezen kormány
rendszerében. Kívánatos volna, hogy Martin, annak 
Montesquieuje, nekünk az emberek’ hasznára s üd
vére egyszer arról bővebbet mondana.

A ’ J E L E S  H E G E D  í .

Parisban egy igen díszes öltözetű férfi megálla
podott egy zsibvásáros’ boltja előtt, ’s ott egy vén, 
rozzant hegedűt különös figyelemmel vizsgál, s vég
re. miután már százszor is kezében ide ‘s tova forgat
ta . kérdi: mi az ára? A’ kalmár 5 francon tartá. 
Az alku megtörténik , a’ vevő lefizeti az 5 francot 
’s a’ hegedűt azonnal összetöri, úgy hogy csupán a’ 
hangszer1 nyaka marad a’ vevő’ kezei közt. ..Lássa 
az ur — inn'gy szól a’ kalmárhoz — milly balgata
gul cselekedett; én e’ nyakat 25 louisddron adóm
éi, mert a’ hegedűt ez és ez (itt egy hires művészt 
nevezett) készítette; és én tudom is már, hol kapom- 
meg a’ nevezett sommát érte.“ A’ kalmár ezt halL 
ván, nem győz álmélkodni ’s már most szörnyen 
bánja, hogy e’ jeles hangszert olly semmi áron adtá
éi. Ó a’ hegedű’ nyakát 15 francon akarja ismét 
visszaváltani, de a’ vevő ezen ajánlásra siket ma
rad; a’ kalmár 25 francot ígér, de hasztalan, a’ 
vevő folyvást vonakodik. Végre, midőn a’ szegény 
kalmár’, ki magát rendkívül megkárosultnak hívé, ké
relmének többé ellen nem állhatott, imígy szólt: 
„Jól van tehát, adjon az ur 40 francot; ac ur ezzel
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keresi kenyerét, ’s nekem talán az 500 francra ke
vesebb szükségem van. Ihol, felirom azon urnák ne
vét is , ki e’ hegedűt örömest megveszi. A’ kalmár 
megy azután a’ jeles hegedű’ nyakával, niellyet még 
különös szépségű tokba zárt, a’ megnevezett hang
szer-kedveiéhez — és itt azt kérdik tőle: mikor 
hagyta-el a’ Bigetret, azaz: a’ bolondok’ házát?

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
M i f é l e  m a d a r a k  az o k?  — Madox J. ur; 

E x c u r s i o n s  in t he  h o l y  L a n d ,  E g y p t ,  
N u b i a ,  S y r i a  etc. czímü munkájában, igy szól: 
En a’ Nílus’ partjain gyakran láték egy széptollu és 
röpültekor szárnyaival némi csiripelő neszt okozó 
madarat, melly galamb-nagyságú vagy tán valamivel 
nagyobb is. Feje’ mozgása igen különös, mintha vele 
közelében valakit magához intene, egyszersmind 
jobbra ’s balra fordul, mintha két vagy három ízben 
búcsút venne; a’ mit én eddig semmi más madárnál 
észre nem vettem. Nekem azt mondák , hogy neve 
S u c k s a c k  ’s róla azon régi monda szárnyal, hogy 
szokása a’ verőfényen nyugvó krokodil* torkába báni 
és ha mi ennek fogai között maradt, onnan kisze
degetni. Ezt megtevén, a’ krokodilnak jelt ad, hogy 
már el kíván távozni : mire az uszmászó szörnyeteg 
azonnal állait szét-tátja ’s eleven fogtisztítóját út
nak ereszti.

E gy  ú s z ó  g y e r m e k r ő l  S i a m ban a* hír
lapok azt mondják: hogy az, egy három-évű kis 
lányka; ő már egy esztendős korában tudott úszni, 
és csak, ha vízben lehet, látszik megelégültnek. Mi
helyt vízbe eresztik, azonnal különféle mozgásokat 
csinál, de nem úgy úszik mint más ember, hanem 
ide ’s tova hömpöleg, testét a’ vizen lebeghetve. 
Olly könnyűnek látszik, mint a’ para (Kork). Ha a’ 
vizbői kiveszik, igen nyugtalan , sír , ’s ismét vizbe 
kívánkozik; a’ mi ha megtörténik, újra virgonc/, 
jókedvű ’s játszik. Beszélni, járni nem tud, látása 
sem jó , és még anyja’ tején kívül egyéb tápszerrel 
nem élt.

Egy angol újság: ..the Mi r r o r “ szerint, bi
zonyos méhes gazda a’méhek’ szelíditésében annyira 
ment, hogy, ha valamelly barátjának, méhei közül 
egyet — mert ő azokat, mint juhász maga nyájában 
a’ juhokat, egyenként szorosan meg tudja különböz
tetni — mutatni akar, a’ kast v. köpüt felnyitja 
vagy hegyére állítja és valamennyit kezén általsé- 
táltatja , valamig a’ keresett méhre nem akad.

Philadelphiában olly óra találtaték-föl, melly a’ 
gőzkor’ változása által magától felhuzódik, és már 
esztendőnél több, hogy tökéletesen jól jár.

Horváth József, m. tud. t. t.

A* SZERELEM’ ’S HÁZAS ÉLET’ SZÓKÖNYVÉBÓL.
B a r á t o k :  a’ házasságban gyakran szorosb ér

telemben vétetnek. Gedélkedő asszonyoknak sok ba
rátjuk, de kevés őszinte tisztelőjük van. — B e t e 
g e s k e d é s :  annyira különbözik a’ betegségtől, 
mint élet a’ haláltól. — B é j e 1 e n t é s : hol a’ férj
nek látogatásikor a’ kedves nőnél be kell magát 
előbb jelentetnie, ott a’ házas élet’ légmérője bo
rúra száll alá. — B í r á l ó k :  ezektől a’ házasságban 
is épen úgy kell tartani, mint a’ könyvektől. — 
B ö l c s ő :  nevezetes szüksége a’ házasságnak ’s édes 
foglalkozása a’ házasoknak, hogy mind a’ múlt’ ’s 
jelen’, mind a’ jövendő’ örömeiben részesülhessenek. 
— C i c i s b e o : tulajdonkép külföldi szó, de az ud
varias világ magyar földre is átülteté azt. Ezek az 
asszonyi gedélkedés’ (Galanterie) vonalába tartoz
nak, hol különféle alakban tünnek-fel. — C s a l á d :  
minél nagyobb, annál bővebb forrása a’ házassági 
örömeknek. — C s e k é l y s é g e k :  gyakran fontos 
következéseket vonnak magok után ; tanúja a’ há
zasság. — Cs ó k :  a’ szerelemben nagybecsű, elek- 
trikai szikraként hat az emberiségre ’s nem egyszer 
nagy következésü. — D a j k a :  egy tisztes személy 
’s még tisztesb , ha a’ nő , gyöngédsége szép gyü
mölcsinéi maga viseli e’ személyt. A’ nagy világ’ szel
leme e’ tisztes foglalatosságot csak fogadottakra bíz
za , kik gyakran tejükkel szorják-el a’ kis világpol
gárokba a’ betegség’ magvát. — D á m a :  régi „asz- 
szony“ szavunk helyébe lépett; ajándéka hymennek. 
Hajdan csak az elsőrangú asszonyok neveztettek igy ; 
’s most az egyenlőség’ napjaiban , nem akadunk-fel 
rajta, ha fiatal lánykákra is illesztetik. — D é l i  
f o r r ó s á g :  gyakran igen nyomasztó; a’ szerelme
sek fölkeresik ekkor a’ magány’ hüs árnyait. — 
E l l e n  m o n d á s :  ennek csak az összekelésig van 
helye , némelly férj óhajtaná azonban, hogy az azu
tán is kötelező erejű maradna. —

A N E K D O T A .
Sz. megházasodott ’s képzelje a’ kisasszony N. 

örül neki. „Hogy ne őrülne , felelt a’ leányka , h i- 
s z e n  m i n d i g  e l l e n s é g e k  v o l t a k . “

L igetfy  Andor.

R E J T E T T S Z Ó
1 2 3 4 5 6 Az arultság’ dohos társa,

4 5 6 Menny’ szülöttje vagyok en.
Jól fejük annak a’ harsa,

1 4 3 6 Kinek e'n iilök zsebén.
» 6 4 3 Fő hasznom a’ gőzhajókon;

3 4 1 Lakom minden világsarkon.
4 1 Ha illy lánykád’ erszénye —

» 6 4 1  Ha rút i s : ez fő fénye.
Hidegh Mik.

A’ 75dik számú rejtettszó: T ú ró .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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N É H Á N Y  S Z Ó  A’ D l ’N A - H  A J Ó Z Á S  K Ö R Ű  L.
( F o l y t a t á s .  L á s s d  a! Társalkodó <0 szamát.J

IV.
Orton ,  irpt.  6. 1834.

Ide érkeztemkor e’ két hír lepett-meg legelső
ben: ‘ I. Ferencz tizennyolc/ óráig ült zátonyon Ba- 
novcze mellett Zimonyon felül egy postával; Argó 
pedig hat és fél nap küzdött, mig a berza-palankai 
horuokokbul, közel Skela - Gladovához , kivergődni 
bírt. — Ezen nem örültem, de busűlni se tudok; 
mert igen engedékenynek Dunánkat soha nem tar
tottam , és hittem hogy ugyancsak meg kell vívnunk 
vele, ha teljes urai akarunk lenni; nem búsulok 
pedig főkén azért, mert a' baj szorosb vizsgálatabul 
kisült, hogy sem I. Ferencznek sem Argónak nem 
vala semmi dolga is a’ zátonyokon , hanem csak a 
kalauzok járatlansága tévé őket oda, kik nem tárták 
a’ víz mélyét, melly mind a két helyen váltig van.

’S ím megint régi harangomra ütök — bár tör
nék már valahara el értelmink tágítása által! — 
“Nem tudunk hozzá, mint sok máshoz; jő , jám
bor emberek vagyunk, de . . . sem, és hajósok 
sem f — A z, hogy angol kapitány van a’ hajón, 
nem nyom semmit: mert a’ vízfolyam tökéletes is
merése nem a’ kapitány hanem a‘ kalauz dolga; — 

^kalauzt pedig külföldről hozatni nem lehet, annak ho
ninak kell lenni. ’S miért nincs, mint más országok
ban , olly kalauz a’ Duna folyta minden határiban , 
ki a’ folyam legkisebb tulajdonit, legváltozóbb mak- 
ranczait is ismerné ? Mert csak felette kevés hajó 
fordul meg, és az is csiga-lassúsággal; és így se tö- 
kéletesb kifejlésre alkalom, se nagYobb szemességre 
ok nincs. Miért fordul pedig olly kevés hajó meg? 
Mivel összetartás , szorgalom , ’s abbul eredő keres
kedésünk nincs , hanem áiomkórságunkban csak azzal 
élünk, a’ mit eldarabolt egyes, gyenge fáradozásink 
után épen adni akar a’ korlátlan természet.

A' kalauzoknak is tehát — valamint szárazon 
úgy vízen is — csak most kell tökéletesülniök ha
zánkban. A’ Pozsony és Budapest közti Duna már- 
már engedni kezd a' fölemeltebb hajósi ügyességnek. 
Tavai mennyi víz volt, ’s lehetlennek állítatott a’ 
Pozsonyig rendes haladhatás. Argó minduntalan sar
kalta a’ zátonyokat. Az idén szinte keresni kell a’ 
Dunát, és ím a’ neki törődés , a’ fejlettebb mester
ség még is mindenütt elég vizet talál , és pedig víz 
«lien nem ritkán még éjjel is.

Mind hajóknak mind hajósoknak alkalmasulni 
kell. Idővel, valamint nőni fog a’ tárgy iránti érdek,

úgy nagyobbuland az ügyesség , a’ tudomány is. Zá
tonyokra azonban még sokszor fogunk kerülni, ’s 
azokon sokat vesztegleni, mig dunahajózási cursu- 
sunkat tökéletesen elvégzendjük; de ez nem nagy 
baj, mert valljon ki nem ült már köztünk számtalan
szor — kivált honunkban — fövény-zátonyokon, ho- 
mokbuczkókon veszteg, a’ nélkül hogy illyes lét el
len igen ki kelt volna? A’ helyben-maradást, az 
előbbre nem menést mi már gyermekkorunktul fogva 
némileg megszoktuk; és ekkép ha gőzhajóink egyike 
néha néha nem is fog helybül mozdulhatni, azt sein 
neheztelendjíik szerfelett, kivált ha illyes esetek 
mind inkábbi ritkulását várhatjuk; hiszen mi nagy 
kár, ha az országban meg is áll ollykor-ollykor egy 
hajó, csak a’ többi hazai tárgy haladjon gyorsan , 
’s folyvást emelkedjék a’ honi jó !

I. Ferencz vázlata ez utolsó eset által egy kissé 
nagyon is megrázódott; födözet-pallói pedig már 
hosszabb időtül fogva igen ellenséges indulattal van
nak egymás iránt ’s annyira elváltak, hogy az esőt 
a’ cabinból egészen nem rekesztik ki. A’ hajó nyers 
fábul készült, és ekkép a’ jövő év elején gyökeres 
tatarozásra van szüksége.

“Nyers fabul építni hajót, illy drága hajót, 
milly könnyelműség!” De ha nem volt más, és nem 
is lehetett találni; minthogy a’ Duna egész hosszá
ban az ausztriai birodalmon keresztül sehol nincs egy 
hajógyár is; de még száraz hajóépítési fa sincs! 
Mit kellett volna tehát tenni ? Szárazabb fa miatt az 
időt, a’ többé soha vissza nem térőt elszalasztani? 
mind azon érdek fellobbanását kihűlni, elalunni en
gedni, melly, mint a’ tapasztalás mutatja, illy tár
gyak körül olly hamar hamuvá lesz, ha valami kö
vetkezmények által nem tápláltatik ?

"V aloban , ha I. Ferencz lS30ban nem épül, mi
kor még magam sem voltam a’ vállalat nagy párto
lója , és az egész csak néhány lelkes indító állha
tatossága körül forgott, kik mindenfelől visszavonu
lással , hideggel , sőt jéggel találkoztak — merem 
állítni: látnánk tán most elég száraz idő-edzett fát 
rakhelyinken , de hajót nem; és embert sem,  ki a’ 
szükséges meleg és tűznek fentariását a’ közönség
ben tüdejével tovább is birná.

Az időt használatlan el nem szalasztani: ez volt 
a’ főfeladás : és valóban csak az Ítélhet igazsággal 
a vállalat mostani állásárul, ki tudja, milly nehéz
ségek ’s milly hátráltató körülmények közt fejlődék 
az ki. Se fa, se hajóépítő, se erőmű-készítő, de még



3 0 6

alkalmas hely se az építésre , langy akarat nyugot- 
rul, rossz fizető keletről ’s a’ t. Illy akadályok mel
lett nem lehet a' Társaság igazgatóságát eddigi fá- 
radozásie'rt ’s férfias álhatatosságae'rt eléggé dicsér
ni. Én pedig az által gondolom irántai bizodalmamat 
a’ nagy közönség előtt nyilványosan bebizonyítni * 
hogy a’ dolgok állását minden fátyol nélkül valódi 
mibenlétében mutatom elé.

A’ diadalom már szinte egészen ki van víva; 
minek tehát a’ titok, a’ sötét? A’ Társaság dolgai 
úgy állanak , hogy még csak egy kis béketüréssel a’ 
vállalat nemcsak hazai és cosmopoiitikai, hanem még 
íinancziai tekintetben is jutányosnak fog mutatkoz
ni. — Eleinte illy tárgyak alig léphetnek előre ; 
többnyire megint elpusztulnak. A’ Rajnán legelső 
években a’ részvényekre semmi osztalék nem került, 
a’ kamatok is alig vagy csak rendetlenül folytak, 
úgy hogy a’ részvények ötven percenttel estek be
csükben. Most pedig czélirányos szabatosság és rend 
által annyira emelkedett a’ vállalat hitele, hogy rész
vényeket szinte semmi áron sem kaphatni többé. — 
Nálunk már legelső években is meglehetősen kama
tolt az ügy , ámbár itt annyi keverék nép és hátra
maradás közt nehezebb, súlyosabb az, mint a’ eivi- 
lisatio közepetti Rajnán. Osztalékban is részesültünk 
már, és ha látjuk, milly megrakva mennek és jőnek 
hajóink Budapestről és vissza, minden ál-kecsegtetés 
nélkül nagy biztossággal várhatjuk a’ részvényeink 
utáni nyereséget; a’ mit megvetni vagy becsmérleni 
nem k ell, valamint legfőbb czélunkul se tűzni ki.

A’ Társaság jövő tavasziul kezdve maga kor
mánya alatt tartandja minden hajóit. A’ már életben 
levőt rendelni, szabályozni fogja. Fa, kőszén’s egyéb 
készületszerek (provisiok) raktárait kijelölendi, épí- 
tendi. Emberei, alattvalói közé szoros rendtartást 
hozand, ’s a’ t.

Pozsony ’s Budapest közti, vagy így is lehetne 
mondani: feldunai hajója, hihetőleg Iegjutalmasban 
fizetend; az aldunai, Budapest ’s Moldova közt meg
lehetősen ; az oláhdunai, Skela-Gladovátul egész Ga- 
laczig, félhetőleg épen nem; a’ fekete-tengeri pedig 
megint jobbacskán; azon köz végre, melly kocsin 
vagy kis hajón tétetik még most elég keservesen 
Moldova és Skela Gladova közt, nemcsak hogy nem 
fogja tölteni sőt inkább üresitni a’ Társaság pénztá
rát. — Azt hiszem azonban “a’ Társaság, minden 
hajói gyümölcsözését egyremásra véve, ‘s lehúzván 
a’ lehuzandókat tizennégy percent tiszta jövedelemre 
tarthat számot a’ jövő évben.” Már e’ tizennégyből 
mi fog kamatra, mi osztalékra, mi tőketartalékra 
adatni, nem tudom, mert ez senkitől csak a’ köz
gyűlési szavazatok többségétül függ, melly gyűlés

évenként egyszer ül össze Bécsben , és hol öt rész
vénynek tulajdonosa a’ társasági rendszabások sze
rint egy szózattal bír.

Csekély ítéletem szerint, ha illy már fennálló 
társaságok kifejtési phasisait fontolgatom, azt bá
torkodnám javasolni, hogy Ötnél több a’ jövedelem
ből ne adatnék k i, és az is csak rendes kamatul, 
osztalék pedig semmi esetre, — habár húsz, huszonöt 
és még több száztuli volna is a’ tiszta nyereség ; — 
mindaddig épen ne, míg a’ Társaság nem rendezte 
tökéletesen magát e l , e’ tartaléktőkéje még nincs 
minden igazításoknak ’s történhető eseteknek meg
felelő állapotban. — Olcsóbb kőszén , kevesebb fe- 
csérlés — melly illy vállalatokban eleinte elkerül- 
hetlen — és a’ dolognak a’ közönség által még na
gyobb megkedveltetése minden esetre magasbra fog
ják emelni a’ Társaság jövedelmét, mellybül most, 
a’ tárgy jobb kifejtésére és a* szükséges praxis meg
vásárlására annyi rovatik le , hogy az összes (brut
to) és tiszta bevétel közti különbség még most leg
aránytalanabb. — Fő gondja az Igazgatóságnak 
tehát az lesz, hogy jövedelmit tehetsége szerint 
emelje, mind azon nehézségek ’s akadályokat pedig 
lehetőségig hárítsa e l , mellyek a’ nyereségből le
rónak. —

Ezen akadályok legsulyosbika, kétség’ kívül 
a’ Moldova és Skela-Gladova közti kör , t. i. azon 
mintegy tizennégy mérföldnyi köz , melly az izlási 
szorosokat, az orsovai harminczadot és vesztegházat 
és ismét a’ vaskapui rohanatot foglalja magában. Ezen 
tizennégy mérföldön kivált fölfelé áthaladni, a’ Tár
saságnak , főkép vizszegény esztendőben , több baj , 
több alkalmatlanság és több költség, mint Pozsony- 
bul Konstantinápolyig az útnak akárholi száz mér
földje. Itt hát a’ segítség legszükségesebb és legsür
getőbb. De ez a’ Társaság erejét ’s tehetségét fel- 
mulja. Ide már hatalmasb eszközök kellenek, mint 
a’ millyekkel nálunk eddigelé privát társaságok bírnak.

A’ víz állása most ollyan , hogy ez évben, ha
bár végére járni kezd is , e’ részben még felette so
kat tehetünk. A’ munka szövevényes, sok oldalú, 
és felette nagy akadályu ; és azért józan logika sze
rint még nem állhatunk ott “hogy már a’ fő munká
hoz kezdjünk , hanem még csak ott“ valljon mit kel
lene tenni, mi felelne legjobban meg a’ czélnak , 
technikai, politikai és íinancziai tekintetben. — Le- 
hetlenség itt sehol nem létez, sőt olly munka sem, 
mellynek kivitele mind azt árnyékba tenné, a’ mit 
már itt ott a’ régibb világban is végbevittek, ’s most 
szabadabb nemzetek közt. mindennap végbevitetni lá
tunk. — De munka, veríték és pénz nélkül sem 
azon régi sziklák engedni nem fognak, mellyek Tra-
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jan idejében annyi durvaságnak, ’s oily férfiúi erő
nek és nagylelkűségnek voltak felváltva tanúi; sem 
azon szirtek helyeikbül mozdulni, meilyek ezredek 
óta még ma is büszkén állnak a’ Dunában szélvészek 
moraji ’s jégtoriatok dühei közt.

Az egésznek veleje tehát azon két kérdés meg
fejtése körül forog: “Valljon van e elég költség a’ 
szükséges munkák végbevitelére” s továbbá “ha elég 
költség van, nem lehetne e azt valami hasznosbra 
és sürgetőbbre fordítni ?” — Minden a’ józan szá
molóstul függ. Háromszáz öl mélységű kutat se le
hetetlen ásni ; de valljon haszna aránysulyba fogja e 
helyezni magát a’ költséggel ? Sz. Gellért hegyét 
egészen áttenni a’ rákosi mezőre, ebben sincs sem
mi kivihetlen; de valljon mi lenne haszna? Előre 
számolni tehát kötelesség, mert munkát ’s időt vesz
teni mindenütt káros; honunkban pedig, hol számos 
okoknál fogva aránylag oliy csekély a’ kiállító erő, 
az időfecsérlés ellenben olly nagy, munkát és időt 
hiába veszteni, valódi bűn.

A ’ mi a’ költséget illeti, melly a’ Danának tö
kéletesen hajózhatóvá tételére megkivántatik, ebben 
megint az a’ fő kérdés: “ki fogja azt vinni?“ mert 
ennek megfejtése határozand el mindent. — Ha egye
sek vagy társaságok viszik a’ költség terhét, vagy 
az kirekesztőleg csak a’ felemelt sóárbul pótoltatik , 
akkor kétes és vitatás alái dolog: valljon nem le
hetne e még hasznosb és sürgetőbb tárgyakra is for- 

' dítni a’ pénzt. Ha azonban e’ vállalatot a’ nemzet 
teszi sajátjává , és az a’ nemzetiség geniusa alatt 
fejlődik k i, akkor, minden körülményinket józan 
fontolásra vevőn , bátran azt mondhatjuk: “egyesült 
tehetséginket korántsem múlja fel a’ szükséges költ
ség , és ezt, nemzeti jólétünk és díszünk emelése 
végett nagyobb sikerrel egy könnyen valóban sem
mire nem fordíthatnék , mint Dunánk minden tekin
tetű biztos és czélirányos elrendelésére.”

Canadában nem rég végezte be az angol nemzet 
a’ Rideau vízcsatornát; költsége szinte tiz millió p. 
forint vala. Csak tavaly nyittatott meg Svédország
ban , sok évi munka után , a’ Goth csatorna, melly, 
ha nem csalatkozom , tizenhat millió p. forintba ke
rült. Már tehet-e a’ Magyar nemzet, hazájának 
tetemes javításáért annyit, a’ mennyit Anglia nem 
magáért — mert ezt nem is említném hanem egy 
távol levő gyarmatáért tett, melly hihetőleg mahol
nap kiesik kezébül; tehet e annyit, mint a’ szegény 
de lelkes svéd nemzet mostoha fekvése és éghajlata 
mellett tett — azt határozza el maga a’ nyájas Olvasó.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z ik .J

Gr. Széchtnyi h í  várt.

A Z  A N Y A I  S Z E R E T E T ’ H A T A L M A .

\észterhes volt M e s s i n á r a  nézve az 1783diki 
év; egy iszonyií földrengés az egész várost elnye
léssel fenyegette. Számtalan ház és lakos feneketlen 
mélységbe süllyedt, csak kevesen voltak szerencsé
sek , gyors futamlás által menekedni a’ halál elől. 
Ezen utóbbiak közt foglalkozott S p o dar a  marche- 
s e , egy, a’ messinai fő nobilik vagy nemesek kö
zül. O karjaira kapá elájult hitvesét, lelkendezve 
sietett a’ szerencsétlenség’ gyászos nézőhelyéről, 
hogy csolnakon a’ tértengerre juthasson. Alig volt az 
aggó férj kedves terhével a’ tengerparton , midőn a’ 
nő föleszmél , szemeit felnyitja ’s szorongások közt 
keresi gyermekét. „Hol az én fiam? hol maradt gyer
mekem?“ — kérdezi szüntelen a’ rosszaí-sejtő anya. 
„A1 gyermek, fájdalom! még nincs itt — válaszoló 
végre a’ marchese — ne k' e m lehetlen volt őt meg
szabadít ni ; én —- én másra bíztam azt; nyugogyunk- 
meg kedves! — imezt teve hozzá — az isten jó; 
ő gondot visel az ártatlan gyermekre ’s a’ veszély
ből kimenti.“ „Ah! kitetszik — válaszolt vérző 
szívvel a’ jajongó hitves —- kitetszik, hogy te  nem 
vagy anya.  — De én az vagyok; azért hagyj visz- 
szatérni ’s megmenteni gyermekemet!“ ’S ezt mond
ván, kibontakozott az aggódó férj’ karjai közül, 
hogy a’ palotába visszasiessen. Hasztalan ostromolja 
őt kérelmivel a’ marchese; a’ nő tántoríthatlan ma
rad szándékában. „Csak e g y  érzés, csak e g y  kö
telesség él az anyai szívben! — monda a’ nemes, 
szép erényü asszony — ő a’ természetnek szent su- 
gallását követi! Azért eressz, hadd kövessem én is 
azt; mert fiamat meg kel! mentenem, vagy vele 
együtt vesznem-el!“ — A’ marchese, ki nőjének 
elszántságát ismeré, nem tehet vala egyebet, mint őt 
erővel tartóztatni vissza ; ’s azért néhány hű szolgá
nak , kik urokat a’ tengerpartra követték , adá őt 
gondviselés alá. De ő, a’ lelkes anya, a’ köz zavarban 
kijátszotta a’ körötte levők’ figyelmét, ’s midőn a’ 
marchese a’ hajóra szállás’ gondjaival elfoglalva tőle 
eltávozott, tüstént használd az alkalmat, ’s repült 
aggodalom’ szárnyain a’ városba vissza, egyenesen 
a’ palotába, melly a’ fellázadt természet’ borzasztó 
jelenései közt még eddig kimélten maradt. De nem 
messze látszott lenni már a’ beomlás’ pillanatja. 
Reszketve de elszántan sietett az édes anya a’ már 
ingó lépcsőkön fel, reszketve jut a’ terembe, hol 
gyermeke édesen alva még bölcsőjében fekütt. —- 
„Te alszol! — kiáltá-fel — halál ’s öldöklő vész’ 
közepette alszol! O édes kedves gyermekem , fog e 
anyád téged megmenthetni ?“ Erre fölébredt az alvó 
kis ártatlan, ’s az anya felé terjesztő mosolygva ke
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zecskéit. — Ez gyorsan , mint jött, igyekezett ked
ves terhével lemenni a’ hágcsókon. Hanem már késő 
volt! a’ hágcsók összeomlónak előtte ; a’ föld meg
repedt ’s a’ palota’ izmos falai inogni kezdenek. Az 
elhalaványult anya, karjai közt tartva gyermekét, 
siet ismét vissza, a’ nélkül hogy tudná, mikép me- 
nekedjék, ’s hol találjon kijárást. Beomlással ijesztő 
ropogások közt inog padlat és tető ; tüzes lángok 
pusztítva törnek a’ föld’ hasadékiból elő. Keserves 
jaj-kiáltások verődnék a’ kétségbeeső anyának fülei
hez , ki többé nem talaí módot menekvésre. — Már 
félig holt vala ’s még csupán gyermekéért élt. — 
Állott még a’ palota’ függő-erkélye (balcon); bom- 
ladozott hajjal siet ide, kétségbeesés és halálfélelem 
látszik arczán ’s mozdulatiban ; itt mutatja gyerme
két le az embereknek , kik az utczán csapatosan fut
nak, menekvést keresve.^ !,Emberbarátok, keresztyé
nek ! — kiálta-le hangosan hozzájok — legyetek 
irgalmasok , szabadítsátok — ah szabadítsátok-meg 
gyermekemet!“ — De kiáltására egy lélek sem 
ügyelt, mindenki csak saját életét kérésé menteni 
’s a’ boldogtalan anya, emberi segély nélkül maradt. 
Most el vala veszve, el a’ gyermekkel együtt, kit 
szabadítod kívánt. Iszonyú ropogással omlott a’ pa
lota a’ föld’ mély nyilásiba, ’s omladéki alatt leié 
sírját anya és gyermek — de egyesülten száílának- 
fel lelkeik az üdvösség’ Örök honába! —

MEZEI MULATSÁGOK’S NÉP ÜNNEPEK BELGIUMBAN.
Antwerpia’ lakosi szerfölött kedvelik a’ mezei 

vagy falusi mulatságokat, jelesül a’ körülfekvő hely
ségek’ egyház-búcsúira tömérdek nép gyülekszik ösz- 
sze ’s illy napok’ estvéin hemzsegnek az utak a’ kü
lönféle — gyalog, lovon ’s kocsinjáró — vi'g kedvű 
embertől. Még a’ szegény hímvarró és csipkeszövő 
asszonyok is esztendőn által hetenként néhány fillért 
megtakarítnak , hogy illy napokon némileg fölpipe- 
rézve egy cabrioletben (egylovas könnyű kocsi) meg
jelenhessenek. A’ c o n t i c k i  teinplombucsún — ide 
mintegy két órányira — évenként versenyfutások 
tartatnak, mellyeknek elrendelése sokszor igen ne
vetséges. Néha több mint 70 esztendős öregek, po- 
trohos testtel, futnak a’ versenypályán; néha ismét 
rendkívüli nagyságú fiatal leányzók ’s a’ t. Illy al
kalmakkor közönségesen tömérdek sör fogyasztatik, 
mi is a’ falunak tetemes jövedelmet hajt. Magában 
Antwerpben ’s a’ külvárosokban mintegy 800 serház 
van , ’s felszámítás szerint némelly vasárnapon közel
40,000 pint sör ömlik-le a’ gége-csatornán. Jelesebb 
sertömlők vagy is ivók néha fogadnak egymással, 
hogy képesek 25 pohár sert ( ’s a’ poharak nem ki

csinyek) egy lábon állva, felhajtani; a’ nyertest a’ 
többiek közös költségen tartják. Némelly jelesebb 
vendéglő-házakba, különösen a’ téli estvéken, sokan 
a’ város1 leggazdagabb ’s tekintetesb férfiai közül 
összegyűlnek. Ezen fogadási játékokhoz való hajlan
dóság még a’ szebb ’s érdekesb kedvtöltéseknél 
mutatkozik. így p. o. összejőnek a’ galambkedvelők 
’s bizonyos számú galambokat egy távolfekvő város
ba vitetnek, hol azokat a’ meghatározott őraban 
szárnyukra bocsátják ; azon galambnak tulajdonosa, 
melly búgjába legelső érkezik vissza, jutalmat nyer; 
ezt a’ többiek adják-össze’s közönségesen ezüst esz- 
közökbül áll. Még a’ vizbe-ugrásra különösen meg
tanított pudli vagy uszkár-kutyákkal is történnek ver
senyek. Az ugrás jókora tóvulság ’s magasságból té
tetik; a’ vízben egy búvár-ember van, ki minden 
ugrás’ távolságát megjegyzi. Campineben , a’ tarto
mány’ ezen homokos és sivatagféle részében, ezelőtt 
sólymokat tanítának-ki legtöbb európai udvar’ szá
mára. A’ nép különösen vásár’ idején ív-lövéssel mu
latja magát, czélul fából-faragott madarakat tüz-ki, 
mellyek egy magas pózna’ hegyén vannak megerő
sítve. Egy máskép nem ügyetlen franczia , ki szint
úgy illy famadárra lőni akart, alig érheté-el a’ póz
na’ fél-magasságát. Még a’ magányos társaságokban 
is gyakoroltatik az ívlövészet, és ezen mulatság’ 
kedvelői egész ívgyüjteményekkel birnak, ’s rajta 
vannak, hogy lassanlassan a’ legerősb ívet, melly 
egy különös külföldi fából készítetik , szerezhessék- 
be ’s huzhassák-fel.

A P H O R I S M Á K .
A’ leányoknak, miként a’ keletindiai rákoknak, 

egy rövid ’s egy hosszú ollójuk van. A’ röviddel az 
ő imádóiknak szánt hajfürtöket vágják-le; a’ hosz- 
szúval pedig kedveseik’ szivén a’ fő élet-eret metszik 
keresztül.

A’ ki bolonddal elvek fölött verseng, az vagy 
maga is bolond, vagy azzá készül lenni.

A’ zálogház ollyan hely, hová sok ember ágyát 
viszi. hogy házában békével allhassék.

Mióta a’ ténta ötödik elemmé lett, azóta a’ hi
vatalos világ fekete köntöst hord.

Nincs helyesebb kifejezés a’ m e g f o g h a t a t -  
l a n t  magyarázni, mint ez: „Itt eláll az eszem!“

r e j t e t t s z ó .
Boldog, ki e’ földi pályán 

A’ hív egész! fölleli ,
Szíve’ felét a’ sors’ kaján 

Vihari közt öleli.
Hogyha ék, láb ’s fejtől fosztott 
Részt neki a’ sors kiosztott:

Ó már akkor édenét 
Itt elérte — ’s mindenét!

N. J.

A’ 76dik számú rejtettszó : P e n é s z .

%zerkvizti Ha l i u e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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N É H Á N Y  S ZÓ A’ D I' N A - II J Ó Z A S KÖRŰI . .
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V.
Gr s o r i .  tépi.  7. 1S34.

A* llideau canalis ára, mint a* Társalkodó 77ik 
számában érintem , szinte tíz millió , a' Cothaié pe
dig tizenhat millió pengő forintnál tübb volt. Az el
sőnek nemi kis kereskedés mellett, melly a költ
ségnek fel-percent kamatját sem teríti meg, legfőbb 
czélja es haszna háború esetere van számítva , ne
hogy a’ közösülés igen közel legyen az egyesült Or
szágok határihoz; a’ mit mappábul kiki magának 
jobban magyarázhat; valamint a’ Gotha canalis hasz
nát is , melly által megint egy nagy kerülőnek rö- 
videbbre vágása eszközöltetett; kamatrul ez utolsó
nál most még szó sincs, mert alig hiszem, hogy 
keresménye kipótolná a’ fentartási költségeket.

Már most kérdem: “valljon Dunánk elrendelése 
a’ két említett haszonnál nem hozna e honunkra na
gyobb áldást?” — ’S itt ágaznak-el a’ vélekedések! 
Ezen oláh-illyr határezred körében, hol a’ Duna foly
tában az előtt a’ partokon nemcsak menni nem, ha
nem sok helyen még mászni sem lehetett, ’s élet ’s 
kereskedés helyett csak az oláh furuglya bus zengési, 
vagy a’ tulpartinak rabszolga-éneki hallatának , szá
mos okoskodóval találkoztam, ki az , itteni kön
nyebb közösülés megnyitására kezdett munkálódások 
hasznát átlátni semmi módon nem tudta. De még ma
gában a’ csendes és némileg elhagyatott (desolált) 
Orsovában is hány van , ki nem gondolhatja el , mi
kép nyerhetne a’ hely ’s vidék, ha könnyebbítet- 
nék a’ dunai és parti közösülés. —- De csodálkozha
tunk e illyes elfogultságokon e’ bérezek közt, a’ tö
rök tőszomszédságában, hová az igen is meleg napon 
kivül, melly inkább alvásra mint ébredt létre készt, 
semmi világ, ‘s a’ civilisationak csak olly ritka szik
rája hr.t ? csodálkozhatunk e itt, ha minden könnyű
ség mellett: “oivasás, gondolkodás, ideák kicseré
lése ’s utazás által a’ dolgok valódi milétéríil vala
mivel helyesebb képzeteket szerezhetni”, még orszá
gos embereink közt is annyit tapasztalunk a‘ tudat
lanság illy nyomorult békóji közt rabszolgáskodni ? 
— Itt, hol az egész helyben alig van több , mint 
három négy pár rossz hámos ló, sokan félnek, hogy 
majd a’ jobb part-útak ’s a’ gőzhajók megrontjak (!) 
a’ helyet; többen továbbá igy okoskodnak: “A’ ke
reskedés , melly eddig Karansebesnok , Lugosoak, 
Szegednek ment innen ’s Oláhorszay lm! P e s t r e ,  ezen
túl Moidovának , Zimonynak veendi útját, az előbb

1 8 3 1 .

emlí'ett helyek nagy kárára.” Másutt pedig, hol egy 
egy urnák is több mint tizenkét par lova van. í»v 
szólnak: “Megromlanak a’ posták, korcsmárosok, 
fuvarosok, ’s mi a’ nyereség? hogy a’ mi eddig Tri- 
estnek, Fiumenek, A erestoronynak ‘s a’ t. ment, 
most Orsovának fog menni ?“

Mar ha illy ideák uralkodnak , akkor lehetetlen 
nagyobb tárgyakat kivíni, meilyekhöz nemzeti egyez
ség és összetartás kell. Mert miért részesüljön va
laki a’ legkisebb teher viselésében is szívesen, ha 
ő az, úgy szólván, saját pénzeérl felállítandó intézet
nek csak káros következését látja, vagy ha azt nejrr 
is, legalább azt hiszi, hogy a’ dolog, velejére nézve 
megmarad és csak formájiban változik? ’S ím ez oka 
— ’s itt figyelemért esedezem — miért látjuk csak 
civilisált nemzetek közt annyiaknak egy egy tárgy
hoz járulását, melly erőnek maga a’ természet is 
hódol; fejletleneknél pedig azon örök viszálkodáso- 
kat, mellyeknek következménye “Semmi.” Minden 
czél elérésére az igazi ’s legczélirányosb ut csak egy, 
a’ kerülő 's félre vezető utak ellenben számnélkű- 
liek. Minél több tehát valahol a’ műveltség ‘s minél 
érettebb a’ minden nyerseségeiből kifejlett értelem, 
annál nagyobb szám fog találkozni azon utakon, mel- 
lyek a’ czélokhoz vezetnek és a’ diadal bizonyos 
vagy legalább hihetőbb; midőn ott,  hol tudatlanság 
kar-öltve megy az elfogultság és előítélet számtalan 
ivadékaival, a’ nagyobb rész a’ többiektül elszakítva 
egyedül jár ’s csak kevesen állnak a' czélra vezető 
utón, miért is a’ diadalom nem hihető, sőt lehetetlen!

Együtt munkálódásra csak zsarnoki erő vagy 
egészséges köz értelem bírhat. ’S ekkép vagy ezen- 
tnl is parlagon fog maradni anyaföldünk minden olly 
munkáiul , melly a’ “Nemzeti” nevet megérdemie- 
né; vagy kiil erő fog honi mechanikánk jobb elren
delésére egyesítni ; vagy köz értelmesség-szülte hon- 
szeretet emelend iáinkét technikai tekintetben is 
azon nemzetek sorába , mellyek az egész emberiség 
hasznára és díszére léteznek. — En ez utolsót remény
iem ; mert meg fogja a’ nagyobb résszel ismertetni 
az idő és egy kis olvasás , miliy haszna lenne Du
nánk szabályozásának és áltáljában “jobb közösűlé- 
sinknek” ritkulni fognak nálunk is mind azon szűk
keblű félszeg nézetek , mellyek szerint a’ szegény 
hajfodrászok fentartása miatt még most is hajport 
viselnénk, hidat se mernénk építni, nehogy a’ koui- 
pos kenyerét veszítse "s a t.; "s mert bizonyosan mi 
is átesendünk az igazságnak mind azon hasztalan

Pest, September’ 27dikén
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időt vesztő keresésiben, mint a1 régibb nemzetek, 
mig végre érdekinket jobban inegisiner\en nem egy
más elleni hiú kis versenygésekben fogjuk erőnket 
eidarabolni , hanem kezet fogni ’s vallat vetni ott, 
hol józan, el nem fásult értelmünk egyesitend.

Midőn 1767ben Angliában a’ csinált útnak a’ 
fővárosbul az ország égj éh részeibe is leendő kiter
jesztése volt vitatás alatt, a’ London szomszédságá
ban levő megyék kérelmet adtak be az ellen a’ par- 
liamenthez, azt állítván, hogy a’ távolabb eső megyék 
a’ munka ottani olcsóbbsága miatt termesztményeiket 
kisebb áron fognak Londonban eladhatni, mi által az 
ő jövedelmeik csökkennének és iparuk \égromlásra 
jutandana. Szerencsére azonban ezen , egyes részek’ 
k é p z e l t  hasznát az egésznek haszna elibe tevő el
lenzés sikeretlen maradott, és a’ kiterjedtebb utcsi- 
nálás a’ London körüli megyéknek nem csak hogy* 
káros nem , sőt épen olly jótékony lön , mint a’ tá- 
volabbiakra nézve; miután az e’ rendszabás követ- 
kezésiben határtalanul gyarapodott fővárosban az ő 
saját termeszt menyeik is sokkal jobb vásárra talál
tak , mint ha annak növekedése az említett javítás 
elmaradtával meggátoltatott volna. — ’S íme alig 
folyt egy embernyom le, hogy ez Angliában történt, 
hol most e g y  iskolás gyermek se merne többé ollyast 
állítni, a’ mit akkor meggondolva ’s Írva kérni vak
ságukban egész megyék nem pirultak. — Minden 
nemzet némi időszakokon megy á t , mellyek életko
rai ; és ha az emberiség történeteit mélyebben vizs
gáljuk , tagadhatlanul fogjuk látni, hogy az, mit ma 
mondanak köztünk sokan ’s a’ mi ma történik gyak
ran nálunk, már másutt is mondatott, ’s meg is czá- 
foltatott , már másutt is történt, és tán sokkal más 
következéseket szült, mint a’ millyektül némellyek 
tartottak.

Az olvasás az, mi számos hasztalan’s idővesztő 
próbatételeknek legkönnyebben veheti elejét, és olly 
áldott találmány, melly által újabb nemzetek mind 
av.on tévedéseket elkerülhetik, mikbe régiehbek pél
da ’s kalauz híja miatt estek. Olvasás az, mi által 
szinte kiki rövid idő nle.lt sajátjává teheti, a’ mit 
egész nemzetek bölcsei számosb évek lefolytéval 
kincseztek fel. — Ha Danánk elrendelése által csak 
annyi holmi és portéka venné hazánknak útját, ’s 
épen annyi találna kimenetelt, mint eddig a’ rossz 
utak ’s egyéb körülmények ezer nehézségei közt 
Fiumenek, Zimonynak, Erdélynek; akkor igaz mind 
azon költségek , mellyek a’ Duna elrendelésére for- 
dittatnak, hiábavalók, feleslegesek; és ekkép — úgy 
is szűk kincstáriakat kimerítvén — károsak lenné
nek. De mit mutat a’ tapasztalás mindenkor és min
denütt. Azt, hogy könnyített egybeköttete'sek által

olly élet, olly elevenség támad, mirtil előbb képzelet 
sem volt; ’s hogy végkép még az is, ki az előtt soha 
helyéhül se mozdult és minden dolgait csak Írással, 
vagy épen nem is vitte, útnak ered ’s az utánalátás 
hasznait tapasztalván tovább is mozog és forog. Mi
dőn néhány esztendő előtt megnvilt a* rajnai jobb 
’s kellemesb hajózás, alig járt ott tíz, tizenöt ezer 
utasnál több fel ’s alá egy é\ben. Tavai az utazók 
6záma kilenczvenhat ezer vala és az idén előleges szá
molások szerint száz húsz ezer lesz. A’ mi pedig leg
szebb , az , hogy valamint ezen mozgás a’ vízen an
nyira nevekedett, épen olly arányban fejledezett az 
elevenebb lét a’ két parton is, vendégfogadók, rak
tárok, erőmügyárok készültek, ’s ott,  hol ez előtt 
egy ember sem volt szükséges , most három négy is 
kell. Mind ez factum, mellyet tagadni nem lehet, ’g 
melly Francziaország, Britannia és Szövetséges Ame
rikában épen úgy mutatkozik; mert ugyanazon okok 
ugyanazon következéseket szülik mindenkor ’s min
denütt.

Nálunk is tehát, ne kételkedjünk, könnyített 
összeköttetések éjien úgy fogják emelni az ipart ’s 
kereskedést, mint másutt, és se Fiume , se Zimony. 
se Erdély nem fog károsodni a’ dunai folyamnak na
gyobb elevensége által, sőt legyen csak ezen a’ ter
mészettől alkotott fő hazai csatorna derekasan kifejt
ve, szintúgy fog életet ’s kiállító erőt az ország leg
távolabb részeibe is löveini, valamint a’ ’szívnek 
egészségesb és szabadabb léte nem dermedést és ha
lált hanem épen ellenkezőt okoz a’ test minden egyéb 
ereiben. Mind azon fuvaros , hajóhuzó falusi korcs- 
máros, ki most sínylődve él vagy is inkább csak 
luárul holnapra teng , emberhez illőbb életet fog él
hetni, jutalmasabban fizetett fáradozási után, ’s vala
mit agg korára is szerezhetni.

Fog-e tehát tenni — még egyszer kérdem — 
a’ magyar nemzet, hazájának tetemes javításáért an
nyit, a’ mennyit Anglia nem magáért hanem egy tá
vol eső gyarmatáért tett , melly hihetőleg maholnap 
kicsik kezéből; fog-e annyit tenni, mint a’ szegény 
de lelkes Svéd nemzet mostoha fekvése és éghajlata 
mellett tett; fog-e, kérdem, annyit tenni végre és 
csak egyszer, mennyit az alig serdülő szövetséges 
Amerikának minden szegletiben már végbevitt az ott 
élő,  aránylag olly kevés számú, szabad ember? — 
Hinni szeretem, hinni akarom “nemzeti díszéért, csak 
bírja tehetsége, senkit maga elibe lépni nem enge
dem! a’ Magyar.” De a’ mostan feltett czélnak eléré
sére koránsem kellenek milliók ; azt néhány száz 
ezer is végbeviheti, és még ennyinek szüksége sem 
tüsténti, minthogy a’ munkák, kivált a’ víziek, nem 
végeztethetnek rögtön. — Az idei víz állapotja, mint
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már ez előtt érintem , olly kedvező , hogy a’ velem 
munkálok eddigi fáradhatlan szorgalma után Ítélve 
szinte bizonyos vagyok nemsokára birtokába juthatni 
mind azon élőmunkáknak, mellyek a’ szükségkép te
endők számát, sorát, egyszersmind azon költsége
ket is kimutatandják, mellyek az egésznek elvégzé
sére kivántatnak.

A’ Társalkodó 77d. számában ezeket mondot
tam: ‘ Ha egyesek vagy társaságok viszik a' költség 
terhét, vagy az kirekesztőleg csak a' felemelt sóár- 
bul pótoltatik, akkor kétes és vitatás alai dolog: 

'1|S’alljon nem lehetne e még hasznosb és sürgetősb 
tárgyakra is fordítni a’ pénzt.“ Ha azonban e’ vál
lalatot a’ nemzet teszi sajátjává, és az a’ nemzetiség 
geniusa alatt fejlődik ki, akkor, minden köriilmé- 
nyinket józan fontolásra vevén, bátran azt mond
hatjuk: „egyesült tehetséginket koránsem múlja fel 
a’ szükséges költség, és ezt, nemzeti jóllétünk és dí
szünk emelése végett, nagyobb sikerrel egy könnyen 
valóban semmire sem fordíthatnék, mint Dunánk min
den tekintetű biztos és czélirányos elrendelésére.“— 
Ebben sokan ellenkezést találhatnának , minthogy 
valóban úgy látszik , mintha a’ nemzet is fordíthatná 
hasznosb és sürgetőbb tennivalókra költségeit, ha ez 
egyesek, ’s társaságok pénzeiről, vagy a’ felemelt 
sóárrul mondatik. De itt nagy különbség van. Egye
sek és társaságok csak bizonyos és határzott időkre 
vállalkozhatnak valamiben minden egyenes megtérü
lés (compensatio) és végképi nyereség nélkül; a’ fel
emelt sóár pedig , minthogy az aránylag felette ki
csiny, a’ segítség pedig a’ honnak minden szegletiben 
szükséges, ítéletem szerint a1 már kezdett kisebb 
munkák folytatására ’s ollyanokra való inkább, mel
lyek részletek csak , ’s úgy szólván mindennapiak. 
Hol országos dolgokrul van szó , ott sikerrel, becsü
lettel csak az ország állhat elő. ’S ha Dunánk ha
józhatóvá tétele , egyedüli vízcsatornánknak a’ ten
gerrel egybekapcsolása nem országos tárgy, akkor 
rajtam valóban senki többé nem segíthet, mert se 
szótárom, se oeconomia-politikai isméretim, se fe
jem jó rendben nincsenek.

Valljon forgatta-e a’ nyájas Olvasó FarkasSán- 
dor Amerikai Utazását? Ha nem, sokat vesztett; 
de pótolja ki 's olvassa. Vajmi sok hasznost találand 
benne, ’s többek közt azt is, hogy illyféle vállala
tokra még az Egyesült Amerikában is az országiás 
hat, Amerikában, hol az egyesülési szellem már an
nyira kifejtve van. — Dunánk hajózhatása a’ ten
gerig roppant nyereség lesz az Egészre , és kevés 
idő múlva, de csak közvetve. Közvetlen haszna, úgy 
hogy a’ ráfordított pénz kamatoljon is, ’s ezen felül 
lassanként amortizálja magát, — a’ mi egyes és

társasági vállalatoknak egyedüli sikeres terve — ah
hoz több s tán kevesebb is , de minden esetre szá- 
mosb év kell. ’S íru ez oka , hogy a’ kérdésben for
gó vállalat kirekesztőleg csak nemzethez illik , nem 
pedig egyesekhez, társaságokhoz 's a’ t.

Ha valami varázs-erő áltál egyszerre mind ki vol
nának puskázva ’s lökve a’ Duna szírijei, már azt 
gondoljuk: azért tüstént virágzó kereskedésünk len
ne? Még koránsem. Valljon mit viszünk ki? fát. bort, 
búzát *s t. eff.? hiszen Duna folytában a’ Vaskapun 
alul mind ez még olcsóbb mint nálunk. Vasat, üve
get, gácsi posztót, ’s illy félét? hiszen nálunk illyes- 
bül most még felette kevés készül, és az Angol, a’ 
mindig ébren levő,  már a’ Duna felé is kezd kanya
rodni. “A' transito segíthet, ha cseh, morva, és bé
csi áruk úsznak majd le a’ Dunán.” Igaz; de ki ve
szi meg ? Orsovának átellenében és Orsován túl vaj
mi pénznélküli s z e g é n y  l e g é n y e k  laknak! 
Már olly ország közt, melly szinte semmit nem vihet 
k i, és egy ollyas közt, mellynek ismét igen kevés 
pénze van, rögtön kereskedés nem \irágozhatik. Mind 
nekünk mind szomszédinknak szükséges a’ kifejtés; 
és a’ mint könnyűlni fog a’ közösülés, ritkulni az el
fogultság, és ébredezni a’ szorgalom, úgy a’ mi gőz- ‘s 
egyéb hajóink is tökéletesülni fognak évenként, na
ponként , ’s honunkban is olly gyárok 's mozgonyok 
készülni, mellyek kiállító tehetséginket nevelvén . a’ 
nagyobb biztosiét által szinte emelkedendő szomszé
dinknál megkívánt áruezikkek bőségébe helyezend- 
nek bennünket.

Ha némi nagy földes ur azt gondolja: “én azért 
faradok itt, s harczolok előítéletek, rossz akaratok 
és sziklák ellen , hogy ő búzáját drágábban adhassa, 
’s annál többet kelthessen mindig és mindig odakiin, 
anyaföldjéért pedig semmit soha és soha ne tegyen , 
’s tán még ezen ujságlapot se tartsa (!) — az igen 
csalatkozik.” A’ restségnek, szorgalmatlanságnak, és 
elfajult sybarita életnek oltárt rakni nem akarok ; 
de azt reméllem és hiszem: “Dunánk egykori elren
delése által, bárki fejezze is be a’ munkát, minden 
szorgalmas embernek uj mező nyittatandik, hasznot 
és örömet arathatni.”

Ha valaki vagy részesévé kiván lenni a’ gőz
hajó-társaságnak, vagy valami észrevétele van, vagy 
valamelly felvilágosítást kiván e’ tárgyban, kérem 
tudassa azt velem. Gr. Széchenyi István.

A’ MAT11ÓZOK’ ELTKMETTETÉSE A’ TENGEREN.
Egy hajón levő matróznak eltemettetése nemcsak 

abban á ll, hogy holttetemét a’ habokba síilyesztik , 
hanem azt egy, maga nemében ritka jelenet is ki
séri. A’ holttestet illedelmesen kinyújtóztatják , ’s
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egy ágy-lepedőbe varrják-be; lábaira összesen 50 
font nehézségű köveket aggatnak, niellyek az őt fe
dező lepelbe rejtetnek-el. Azután egy deszkára fek
tetik 's az egész hajósnép egy jeladásra összegyűl, 
hogy a’ temetésnél jelen legyen ’s az elhunytat az 
ő halotti könyörgésikkel megtiszteljék. A’ vitorlák 
behozatnak. A' hajóskapitány mondja fenszóval a’ 
halotti könyörgést, inellyet valamennyi matróz utána 
mond. Ezen durva, megkeményült embereket e’ né- 
zőjaték mélyen hatja-meg,. és nehéz könycseppek 
gördülnek az ő redős, és naptól eibarnitott arczukon 
alá. „Nem egyhamar láttam — mond a’ szemtanú 
— érzékenyitőbb jelenést; olly őszintének ’s szív’ 
mélyéből eredetinek látszott előttem e’ szomorú tisz- 
telkedés, ’s a’ bánat a’ körűlállóknak minden moz- 
dulatiban előtűnt. Imádság’ végeztével egy álgyulö- 
vés adá az utolsó jelt — ’s a’ holttest azonnal a’ ten
gerbe vetteték. Azon zuhanás, mellyetez vízbe esése 
által okozott, keblemben bizonyos fájdalmas érzést 
fakasztó, inellyet most alig vagyok leirni képes. 
Sokszor hallottam már azon tompa zajt, inellyet egy 
holtnak koporsójára hulló földgöröngyek szülnek, ’s 
belsőmet szorongás és bánatos érzés szállá-meg, de 
az még sem volt olly nehéz és nyomasztó, mint az, 
mellvet bennem e’ hullám-sírba vetett holtnak zuha
nása ébresztett. A’ mi szárazföldi temetőinken azon 
gondolat vigasztalja a’ ió barátot, hogy elhunyt ba
rátjának maradványait még megláthatja ; itt legalább 
azon földet illetheti, melly annak tetemeit takarja, 
édes szornorgással nézheti azon virágokat, mellyek 
sírdombján csíráznak legalább, ha a’ márványra 
vésett betűket olvassa, a’ megholtnak képe vissza
ébred lelkében: de micsoda jel fogja neki a’ végte
len oczeán" közepette azon helyet megmutatni, hol 
a’ hullámok az ő hajlandósága’ kedves tárgyát elnye
lek ? Most a’ hullámsirba vettetett, a’ habok, mel
lyek ketté oszlanak, hideg karjaikkal őt ölelni, már 
elenyésztek — ’s a’ tenger’ felülete ismét sima és 
egyenes!

D R A G  A KÖV í  K Bt: F O L Y Á S  A: A’ H Ó N A P O K 
RA ÉS E MB E R E K .

Lengyelországban egy babonás véleménynél fog- 
vást, bizonyos drágaköveknek minden egyes hónapra 
’s így azon személyre is, melly ezen időközben szü
letik , befolyást tulajdonítnak. Ugyan ezért jó bará
toknak ’s fő kép szerelmes személyeknek illy köveket 
szokás ékességül születésök’ napján ajándékozni. Ja
nuar hónapot illeti a’ jáczint- vagy gránátkő: ez szi- 
i'árd'ságot jelent minden vállalt kötelezésekben; feb- 
uuárt illeti az amethiszt: ez oltalomszer minden tüzes

szenvedély ellen, ’s biztosítja a’ benső békességet; 
martziusé a’ vérkő (Ilaemathites): ez minden veszély
ben a’ bátorság és józan megfontolás’ jele; áprilisé 
a’ saphir vagy gyémánt: ezek megbánást vagy ár
tatlanságot tárgyaznak ; májusé a’ smaragd: jelent 
boldog szerelmet ; júniusé a’ rubin vagy karniol : fe
lejtést szülnek, vagy eltávoztatják a’ keservet ba
rátságban és szerelemben ; augustusé a’ sardonix : 
boldog házas életre nyújt reményt; septemberé a’ 
kri/.olit: ez véd- vagy gyógyszer a’ balga tetteknél; 
octoberé az aquamarin vagy opál, jelentése: szerencse 
és remény; novemberé a’ topáz-kő: jelent hűséget 
és barátságot ; decemberé pedig a’ malakhit-kő: ez 
a’ vállalatoknál kedvező sikert ’s az élet’ minden kö
rülményiben szerencsét reményltet.

T Ö R Ö K  I G A Z S Á G - S Z O í G Á I . T A T Á S .
A’ Bairain-ünnep’ alkalmával Funducti török fa

lunak egy lakosa az ő két esztendős gyermekét egy 
shawlba bétakarta, fejére egy, pénzdarabokkal éke
sített sipkát húzott ’s azt egy rabszolgának gondvi
selése alá bízta. A’ gyermek az udvarban ült; a’ 
rabszolga néhány pillanatra eltávozott, de visszatér
tekor a’ gyermeket többé nem találá-meg. Minden 
bármi élénk nyomozás is hasztalan volt. A’ bús atya 
elment a’ seraskierhez ’s elbeszélé neki a’ szomorú 
esetet. A’ tisztviselő rövid elmélkedés után abban 
áiíapodott-ineg , hogy a’ gyermeket sírása végeit 
messze nem vihették ’s így hihetőleg egyik szom
szédja ellopta. O tehát egy szolgát külde a’ faluba 
’s az imánt (török papot) az imádság’ órája alatt, 
ugy h°;jy a* egész község azt hallható, azonnal 
magához a’ palotába hivatta. Midőn az imán megje
lent, parancsoló neki a’ seraskier, hogy holnap is
mét jőjön-el ’s nevezze-meg neki azt, ki legelső 
jövend majd hozzá ’s tőle tudakozni fogja: miért 
hivatta a’ seraskier. A ’ törökök általában véve nem 
kiváncsiak. Midőn tehát az imán a’ mecsetben újra 
megjelent, csupán egy ember kérdező tőle, hogy 
miért hivatta a’ seraskier őt, olly hirtelen magához. 
Az imán kitérő választ adott ’s másnap a’ seraskier- 
nál bevalló a’ kérdőnek nevét. Ez azonnal elfoga
tott ’s házának lépcsőji alatt lelék-meg a’ meggyil
kolt gyermeknek elásott tetemit. A’ gonosztevő — 
a’ szerencsétlen atyának tőszomszédja — tüstént 
vizbe fújtatott.

R E J T E T T  S Z Ó
Palyím a’ habokon ; de ötömből két jegy előlrtil 

’S hátul is pgy : lánykád’ ajkain édeni méz.
Fordítsd két vegét ’s kapcsolj hozzája elólriil

Kettőt: szép ha picziny, szép ha dologban ügyes.
Hidegh Mihály.

A" 7?dik száma rejtettszó: Barát .

Szerkeszti H í l r a e c z y ,  — Nyomtatja Länderer. .
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E G V H I R T E L E N H E Z .
Ah, mi forró, ah mi rezgő 

A’ te kis kezed —
Melly jelenti, hogy sí érelmém’

Vimaéreced.
Tiszta fénye kék szemednek ^

Mért eped felém?
Szánod a5 kéjé tán, a1 mcUyet 

Ajkad öné belém ? *—

Áloiu, álom! mért enyelgesz,
’S amlalogsz velem ?

Gn a’ régi jók’ in&laaztit 
Már nem étdelem.

Pnszía kép ez, nielly sünelgve 
Nyújtja ót elém,

E* hasadja, hogy szerelmi 
Kéjt lehel belém.

Lóra messze — mis’ ölében 
Éli kedveié,

’S eltemeti© rég —- csapongó 
Szíve’ eskeit;

Érdemeden birni illyen 
Tiszta érzetet,

Melly szerette őt tüzesében,
Mint az életet.

Ah, adé-víssza életemnek 
Hégi napjait!

, Hagyd a hídja-vissza lelkem 
Tünde álmait,

Szűz évednek sorsa így majd 
Nem fog vérzeni, —

Hútelenre kár szerelmet —
Ah'. kár veszteni.

iKopog K am ii/,

T O R D E N S K I O L D .
Azon bősek között, kik Dánországban előtűnnek, 

mint fő csillag tündöklőit a’ i8 ik  szazadban T n r -  
d e n s k i o l d  tengeri hadvezér, ki gyermekkorától 
fogva szenvedelmesen kedvelvén a’ tengereu-hajó- 
zást, korán annak szolgalatjára adá magát, 's abban 
olly kitűnő jeleit nyilványítá a’ mely belátásnak, erős 
léleknek, ’s példátlan nyugott bátorságnak, hogy 
nemsokára tiszt lön, ’s lépcsőnként mindig feljebb 
emelkedett. —• T o r d e n s k i o l d ’ hidegvérüsége bár 
mi nagy veszélyben is bámulatos volt, ’s őt némelly 
szép győzelmekre segíté. Egykor mint hajóshad- 
íagy kisebb hajót vezérle a’ dán sereghöz, ’s kö
zel a’ kikötőhöz, melly ben az feküdt, hirtelen olly 
erős szélvész rohaná-meg, hogy előárboczát el
veszte, Több hajós legény tengerbe veszett, ’s a’ 
föltornyosult habok annyi/a megtolták vizzei a*

hajót, hogy alig maradt száraz hely, melly a’ ve
szély előtt biztosítást adhat vala. A’ legrettentőbb 
pillanatokban, midőn legtapasztaltabb hajós-szolgak 
us kikeriilhetlennek tárták az elsüllyedést, T or-  
d e n s k i o l d  nyugott maradt, sőt midőn árbocza 
eltört, ’s tengerbe hullott, felkiálta: ,,O h! már ez 
víg dolog!“ melly felkiáltás a’ dán hajósoknál köz
mondássá lón. Hideg vérrel tőn minden szükséges 
rendelést, ’s szerencsésen parthoz ért. —- Más al
kalommal, midőn Dánország Svécziával hadat viselt, 
egy csolnakon kiküldetett, hogy a’ svéd tengerpar
tot vizsgálja - meg, O néhány fegyveressel száraz
ra kelt, hogy egy dombrul jól széjjel nézhessen, 
ha valahol ellenséges hajókat nem vehetne észre. 
Kiszálltakor megvizsgálta, ha biztos-e a’ megtáma
dástól, de ellenség’ nyomára sehol nem akadt; mind* 
azáltal alig ment csekély távolságra, ’s ím les- 
helyéből az ellenség előront, útját a’ parttól ’s 
zsolnáktól hirtelen elálíja.

Nagy számú ellenségével szembe szállani bo
londság volt volna, ’s a’ megfutamlás volt az egyet
len mód, melly némi reményt nyújtott a’ szabadu
lásra. T o r d e n s k i o l d o t  kísérői magokkal raga
dok, ’s azok szerencsésen elérték a’ csolnakot, de 
ő csak vonakodva 's hátra raaradozva követte tár
sait, Ü2 Ő ellenei elérték, ’s már három körülvéve. 
Egyik kiálta hozzá: adná-megmagát, és T o r d e n 
s k i o l d  csupán karddal fegyverkezve feletetül egyi
ket agyon vágta , a’ más kettőt megsebesítő, kard
ját foga közé vette, tengerbe ugrott, ’s részint viz 
felett, részint viz alatt olly gyorsan és szerencsé
sen úszott, hogy a’ partra siető ellenség’ lövéseit 
kijátszva örvendő legényeihez ért, kik ót csolnak- 
ba vevőn sietve eleveztek.

Máskor T o r d e n s k i o l d  egy svécziai hadiba-* 
jóra’akadt, melly mind nagyságára, mind emberei, 
’s álgyúji számára az övénél nagyobb volt. Csatát 
kerülni épen nem szokta a’ fiatal hős, ha bár az 
erősebb fél’ megtámadását futással kikerülhető is. 
A’ svécziai kapitány tüsténti megadást, nem pedig 
ellenszegülést várt a’ kis hajótól. De T o r d e n 
s k i o l d  nem úgy gondolkodott, nyílt arcczal em
berei közé lep, s kérdi: ,,uan e kedvetek mint 
derék hősök víni a’ hazáért, ’s velem életet, ha
lait megosztani?

„Igen“ volt a’ köz fele let,’s T o r  de ns k i o*ldl 
minden álgyuit kilövette az ellenség’ üdvözlésére. 
Ezt mindkét oldalról három óráig tartó Heves csata
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követte, — melly után az ellenség megfutamlott, 
’s T o r d e n s k i o l d  őt olly tűzzel kergető, hogy 
többször uj ütközetre került a’ dolog. Ekkor fő- 
pattantyűsa hírül adá, hogy a’ lőpor elfogyott. 
T o r d e n s k i o l d  tüstént csolnakot ereszte-le, ’s 
az ellenséges kapitánynak trombitás által megizen- 
te: „sajnálja, hogy olly vitéz ellenfelét most kény- 
telen futni hagyni, mert oda minden lőpora. Azon
ban kereti a’ kapitányt, jelenjen - m eg, mihelyt 
elég pora leszen, azon helyen a’ csatát folytat
ni s ’s eldönteni. De me'g kedvesebb volna, ha a’ 
svecziai kapitány port ’s ólmot kölcsönözne neki, 
mert igy a’ dolgot tüstént el lehetne végezni.“

Azonban a’ svéd kapitánynak e’ kérést telje
síteni épen nem volt kedve, Js a’ dán hősnek meg- 
üzene': hogy ő is csak aze'rt hagyja-el a’ csatát, 
mert nincs ele'g hadi készülete. — Mind  ̂a’ két ka
pitány becsülő ellentársa’ vitézségét, ’s a* födél
ről megköszöntve egymást, tisztelettel váltak-el.

Még keményebb ütközetet állt-ki T o r d e n 
s k i o l d ,  midőn őt egy kis két álgyus hajon, egy 
svéd hajó megtámadás *s lődözé. Minden felszó
lítás a* hajó’ megadására sükeretlen maradt, az el
lenségből sok embert, ’s végre a’ hadihajó’ kapitány- 
ját is megölte. A’ svédhajó a’ fogságtól csak az 
által szabadult-meg, hogy sokkal jobb vitorlái vol
tak, mint a’ jól meglődözott kis dánhajónak.

Erre következő éjjel nagy sötétség és köd miatt 
elhibázták kormányosai az igaz utat, ’s a’ svéd 
partra jutottak. Minthogy a’ kis hajó teljes vitor
lákkal szaladt-ki, olly nagy ütést kapott, hogy 
megrepedve azon pillanatban megtelt, vízzel. T or
d e n s k i o l d ,  ki elbágyadva a’ tegnapi munka után 
nyugalomra ment, az ütésre felrezzent legmélyebb 
álmából, hirtelen minden oldalról vizet látott ma
ga körül, a’ födélre sietett, ’s gyors pillanattal 
átlátta a’ következő veszélyt.

Ellenséges parton felakadva hajójával, semmi 
reménye nem maradt a’ fogságot kikerülni, mit 
inkább gyűlölt a’ halálnál. A’ szabadulásnak felette 
bizonytalan ’s veszély-telje3 módja volt: hogy a* 
hajó’ csolnakjába üljön, de ez a’ tegnapi csatában 
úgy öszsze lyukasztatoít, hogy alig állhatott a’ vi
zén. Beleült mégis ?s mennyire lehetett kiigazgat- 
tatván a’ csolnakot, hihetetlen erőködés, veszély és 
fáradság közt szerencsésen elért a’ közel dánpartra.

A’ derék svécziai várat: M a r s t v a n  d o t,— mi
után halászi álgunyába öltözve merészül megláto- 
gatá, ’s ez úttal belfekvéséről ’s védszereiről sze
mélyesen értesítetett, — rövid időn elfoglalta T o r- 
d e n s k i o l d ,  ’s olly merész módon és kevés erő
áldozással hogy e’ hadi tett nem csak Dánország

ban bámulatot gerjeszte, hanem a’ svéd hadban 
is részint szégyenkedést, meghunyászkodást, re- « 
szint e’ dán hősnek ritka ügyessége fölött méltó | 
csudálatot vont maga után.

Azon merész győzelemmel nem elégedve, még ij 
éjjeli megrohanás által N eu - E 1 fs  b ur g svéd várat j 
is elfoglalá, az álgyukat hészögezte, a’ kikötőben l 
fekvő svéd hajókat — minthogy magával nem vihet
te — felgyujtatá, ’s némelly győzelmi jellel tovább |  
hajózott, miután a’ meglepett várnagynak meg- 1 
üzenő: „majd megtanítja, mint kell ezentúl vi- I 
gyázni.“ *

Mennyire bámulta elméjét, ’s hadi tetteit ma- I 
ga az ellenség is , annak élő., ha bár szomorú pél- 1 
dáját látta T o r d e n s k i o l d .  Béke után t. i. bi- j 
zonyos dolgaiban, Gothenburgon keresztül utazott* 1 
Midőn a’ nép, — melly őt csak dán m e n n y d ö r -  I 
g ő n e k  nevezte — jöttét inegtudá, csapatonként I 
tódult látására. Midőn végre megérkezett, egy j 
hídon olly nagy volt a’ tolongás, hogy az a* terh I  
alatt összetört, ’s a’ rajta volt emberek’ nagy re- I 
sze vízbe fuladt.

T o r d e n s k i o l d ’ Charaktere jám bor, igaz, 
valódi, ellenségeivel szemközt olly bátor vala, ] 
hogy egykor, midőn egy gróffal, ki nagy gyűlő- I  
lője volt, a’ királynál talá lkozo tt, ezt nyílt lélek- g 
kel k é rte : „hogy őt távoiléte alatt a’ gróf ellen K 
védje, mert az különben olly sok rosszat fog el- I  
lene mondani, hogy visszajöttével valami szeren- ■ 
csétlenségtől kell félnie. H .  F .  I

MÉRT ESIK A’ MACSKA LÁBÁRA, Í1A MAGASRÓL 
LEVETTETIK?

E’kérde'sre nézve B e n n i e  ur, a’ T i m e s  Te-  ,j 
l e s c ope - ban f or  1 8 3  4 ,  a’ következőket jegyzi-h  
meg: „Azon ösztön (instinctus), mellyel minden ál- j 
lat bír, hogy a’ súlypont’ irányvonalát (the line of Ij 
direction of the centre of pressure) a’ fenéklap’ (ba- I  
sis) körületébe igazítsa, csudáiatra méltó. Ezen ősz- ■ 
tön az, melly a’ vadkecskét és zergét, borzasztó Ij 
szökéseik közben a’ meredek sziklatetőkről, a’ ve
szedelemtől megőrzi, és a’ nyakszegő magasságról I 
lezuhant vagy taszított macskát mindig talpra állítja. |T 
De ezen ösztön’ munkálkodásai, mennyire kinyomoz- I 
hatni, jóllehet több tekintetben csudálatosak, mégis j 
némi szellemi elvtől szabályoztatnak ; és azon körül- | 
menyre nézve , hogy a’ macskák mindig lábaikra es- jí 
nek, nekem úgy látszik, mintha ugyanazon elv volna f 
munkás, melly bennünket az egyenes fönjárhatásra ;j 
tesz alkalmasokká, súlypontúnkat a’ körülmények-j 
hoz képest szabályozván. Járni-tanultunkkor a’ tár-1 
gyak’ messziségeit, mellyek felé tartunk, szemeink-I 
kel itélgefjük-meg; és midőn azoknak függőleges ál-1

t
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lását észrevesszük, a’ magunkét azok szerint irányoz*
Innét van, hogy behunyt v. bekötött szemmel 

egy huzamban egyenesen száz lépésnyire sem mehe
tünk: és ugyanazon okból szédül-el sok ember, ha 
valamelly torony vagy háztetőről, a’ hol magosabban 
áll, hogysem valamit világosan kiösmérhetne, lefelé 
néz. A’ forgó kerék, vagy a’ sebes víz’ folyása, vagy 
valamelly tónak látszatos ingása , ha egy gyorsan 
evező hajó’ párkányáról nézünk-le, gyakorta hason
lót müveinek. A’ csak most járni-kezdő gyermek szi
lárdan áll, ha figyelmét egy vitorlaként szétterjesz
tett zsebkendőre vonjuk, de lerogyik, mihelyt azt 
csóválgatjuk. Ezen okból a’ kötélen-tánczolók is, 
igen szűk talpalaton lévén kénytelenek magokat füg
gőlegesen tartaniok, szemeiket a’ kötéltartó-állvány- 
nak egyik pontjára szegzik, hogy sulypontjokat sza
bályozzák ; és ugyanezen okból néznek a’ balanzir- 
darabokat játszók is a’ balanzirozott tárgy’ hegyé
re, hogy a’ súlypont folyvást a’ fene'klapra essék. 
Ebből következtethetni tehát, hogy a’ részeg is azon 
okból veszti-el az egyensúlyt, mivel szemei körül
forogván, akadályozzák őt teste’ egyensúlyát a’ kör
nyező tárgyakhoz mérsékelni, minthogy az izmokbani 
érzés is (mellyel az, kinek szemei bekötvék, még 
bír), nála egész rendetlenségbe jött. falóban érde
mes volna megvizsgálni: valljon egy megrészegített 
macska, ha magasról letaszíttatik, szintúgy talpára 
esnék-e, mint a’ józan. Csakhogy igen nehéz lenne 
vele sört, bort vagy égettbort itatni, mellyektől ir- 

4 tózik. De épen nem kétlem, hogy egy magasról le
eső macska, a’ körülálló dolgokra függesztvén sze
meit, egyensúlyát ekképen szabályozza, úgy hogy 
talpaira essék. Ebben mindazáltal őt valamennyire 
testének alkotása is segíti, melly az agáréval némileg 
ellenkezik , úgy hogy a’ súlypont a’ fejénél sokkal 
hátrább á ll, ’s így hátulsó lábait az elsőknél valami
vel előbb ereszti a’ földre.44

Horváth, J ó s itf , m t. t, r. t.

SZÖRNYŰ UTCZA-VlLÁGÍTÁS.
1828ki tavaszkor, Moszkvában egy rigai In

genieur azon óriási tervet adta-elő, hogy egész 
Moskva városát egyetlenegy világító toronnyal 
fogná kivilágítani. Hogy pedig terve felől a’ köz
ség czéíirányos ideát vehessen, kellett ahoz tüze 
egy hatszáz szeszcsőbül álló szörnyű készületnek, 
állítva ezüsttel megfuttatott olly rézkalap alá, 
inellynek köre hatvan láb volt. A’ szeszt, gum- 
mival borított vászon-conductorok vezették-fel, és 
fönt electromi szikra gyujtotta-meg, mellyet ket
tős réz-dróttal adattak. Moszkvából és a’ körüli 
tájból nyolcz órányiról, — ezen hasonlithatlan le
vegői jelenettől kicsődittetve , — töménytelen szá

mú lakosok voltak jelen e ’ colossalis próbálaton, 
melly egy dombon, Moszkvától 6 órányira véte
tett munkába. Elfogadta é Moszkva e’ tervét, vagy 
nem? a’ felől hallgatnak a’ hírlevelek.

N A G Y  F R I D R 1 K  ’S K O M O R N Y I K J A .
Nagy Fridrik akará, hogy azon komornyik, ki 

mindig mellette van, ne tudjon se írni, se olvasni. 
Egy illy komornyikja hirtelen megholt gutaütésben,
és Fridrik tűnődött, honnan vegyen helyébe mási-//
kát. O e’ végre egy vásári napon az ablakhoz ü lt, 
hogy az elhaladó fiatal pórlegényeket szemlélgesse. 
Közülök egyet, ki arczáján hordozó az ostobaság’ 
tanuievelét, felhivatott magához. Rövid vele-mulato- 
zás után, mellyből a’ király a’ pórficzkó’ butaságá
ról csaknem egészen meggyőződött, imígy szólott 
hozzá: ,,Én illy suhanczot, mint te vagy, használ
hatnék udvaromban; mindazáltal neki az olvasást és 
Írást jól kellene értenie; ha ezen tehetség meg van 
benned, úgy nálam maradhatsz.44 «— „Velem, míg 
gyermek voltam, egy lélek sem törődött oh királyom! 
én egy betűt sem ismerek se írásban se nyomtatás
ban. Be szerencsétlen vagyok, hogy illy szép falat- 
kenyeret el kell vesztenem!“ — A’ király nem ke
véssé örült-raeg azon, a’ mit hallott, ’s mondát 
Szánom tudatlanságodat; ámde azért csak maradj 
nálam, majd találkozik számodra is valami munka,44 
A’ pórsuhancz, öröm-ittasan csőkolá a’ fejdelein" ke
zét ’s nemsokára ennek titkos komornyikjává lön. 
A’ pórsuhancz mindazáltal még is megcsalta a’ ki
rályt; ő tudta, hogy a’ komornyik megholt ’s azt 
i s ,  mit kivan a’ király egy belső komornyiktól; 
hogy tehát ezen szolgálatot elnyerhesse, kénytelen 
volt magát ostobának tettetni jövendő ura előtt; ’s 
a’ mint láttuk, czélját elérte. Midőn Fridrik néhány 
hét múlva palotájában egy hosszú folyosón fel ’s alá 
sétált, egy sarokban uj komornyikjának egy kön
tösét látó függni, mellynek zsebéből egy levélnek 
vége állott-ki. A’ király hevesen kapott a" levél után, 
vivő azt titkos teremebe ’s felnyitó ; benne az ő Hein- 
rik nevű uj komornyikjától irt következő sorokat ta
láló : „Ked vés Krisztinám! tegnap el nem jöhettem, 
mert nagy társaságunk volt; ma sem jöhetek, mert 
Öregem igen morog; hanem holnap bizonyosan ná
lad termek. — Henriked s. k.44 Könnyű elgondolni, 
hogy a" király e’ felfödözést nem vévé egykedvüleg, 
’s míg ő e’ kellemetlen eset felől tünekedett, derült 
arezával lépett-be hozzá a’ komornyik. „Henrik! — 
monda a’ király — ülj-le !44 — „Az tőlem illetlen
ség volna44 — válaszola Henrik, — „Ulj-le, én pa
rancsolom.44 — Henrik tehát nyugottan leült egy szék
re. A’ király egy tollat ada most kezébe, mondván: 
„irj!44 — H e n r i k :  Nem tudok írni Fölséges uram.
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__ K i r á l y :  Te tudsz irni. H e n r i k :  Hisz mióta
Fölségednél szolgálatban vagyok, nem volt szabad 
irni tanulnom. — Ki r á l y :  írj! én tudom, hogy 
tudsz irni. Ha nem irsz, fejeddel játszol; ha leírod, 
a’ mit neked toll alá mondok, úgy gondot viseltetek 
reád. írj tehát! — „Kedves Krisztinám! (Itt elkép
zelhetni az írónak kínos helyzetét!) Tegnap el nem 
jöhettem, mert nagy társaságunk volt; ma sem jö
hetek , mert az öreg ur morog , és holnap sem jö
hetek , mert Spandauba kell mennem.44 — Fridrik 
azon ígéretét, hogy komornyikjára gondot viseltet, 
megtartó , ’s a’ komornyik-választásban ezentúl vi- 
gyázóbb lón.

O R V O S  A’ T Ö R Ö K Ö K N É L
A’ török orvos, ki többnyire görög vagy ör

mény-származású, különösen az ő szolgálat-készsége, 
hízelgései és udvarig hajlongásu járása által tünteti- 
ki magát. Ha egy előkelő vagy főbb-rendű beteg
hez hivatik, a’ ház’ legutolsó szolgájának is köszön 
’s csupa bókolás és hajlongás közt hányódik-el a5 
beteghez. Most kurta saruit leveti, mihelyt a’ ház’ 
urát megpillantja, tisztelet-mélységben földre omlik, 
ismét fölkel ’s keresztbevetett karokkal vár enge- 
delmet a’ közelebb léphetésre. Az Osmanlí egy pam- 
lagon kinyujtózva fekszik, ’s azon emberre, kitől 
gyógyulást reméli, eleinte megvetőleg tekint. Azu
tán int neki, hogy járaljon közelebb hozzá. Az orvos 
a’ pamlagra térdel, tapintja a’ betegnek lük- v. üterét 
(pulsus), néhány kérdést tesz ’s azután orvosi taná
csát adja, de folyvást térdelve vagy guggon. Mi
vel a’ beteg, gazdag és hatalmas, tehát az orvos min
denek előtt szeszélyeit ’s gyöngeségit tanulja-ki. Ő  
mindent elkövet, csak hogy kedvét megnyerhesse. 
Nincs olly dísztelen szolgálat, mellyet ő kész nem 
volna a’ ház’ legutolsó rabszolgájával megosztani. 
Ha kötelességét, mint orvos , megtette, őrizkedik 
a’ fizetést csak távúiról is érinteni; azonban használja 
a’ kedvező alkalmat, rnellyben valamelly kedvezést 
vagy privilégiumot jutalmul kinyerhet. A’ török or
vos rabszolga és ur egyszersmind; ő a’ ház’ őran
gyalát játsza, és semmi hatalom sem képes őt abból 
kiküszöbölni. Egy pók, melJy hajlékunk’ valamelly 
zugolyában megtelepszik, néha kisebb átalkodottság- 
gal ragaszkodik ezen helyéhez, mint egy görög vagy 
örmény orvos, ki magát egy török mágnás’ házába 
befészkelte.

P A R  A - T Ö L G Y  (KoHieicbe.)
Ezen tölgy’ neme, melly nemcsak a’ félszigeten, 

Spanyolföidön és Portugáliában, hanem Illyriában is 
bővebben találtatik, puha kérge miatt, mellyet üveg-

dugaszokra világszerte használnak, es tömérdek pénzt 
hoz-be, nagy figyelmet érdemel! Nálunk annyival 
is inkább , mert h a z á n k  a’ nevezetesb b o r t ér 
ni e s z t ő  országok közé tartozván, s z á m t a l a n  
d u g ó r a  van csak ezen egy czikkre nézve is, éveti- 
kint szüksége. Pedig ez még nem minden; hol van 
még a’ többi ital, szesz ’s a’ t., mellyeket szintúgy 
hazánkban főznek ’s készitnek ? — A’ pénz, ntelly 
esztendőnként dugókra kiadatik, sokkal többre megy, 
mintsem az ember gondolná! — Nincs-e tehát okur  ̂
gondolkodni: valljon az említett t ö l g y ’ n e m e  
hazánk’ földjét, ’s éghajlatát kiállandaná-e ? — Nem 
lehetne é a’ rizstermő Bánátban e' fának megfogan- 
szását ’s diszlésétreményleni? — Bárcsak megpróbál- 
e z t valaki, kinek illyes mihez akaratján kívül tehet- 
SÓge Í3 van ! Tarcsali Zombory Leopold.

A? K ö N T S K I  MÖ V É S Z - N E M Z t T S É G  L E N 
G Y E L O R S Z Á G B Ó L .

Ezen család , sept. 30kán hagyá-el Pestet, hol 
kosszabb ideig tartózkodott ’s a’ két testvérvárost 
művészi előadásival mulatta. Most Pozsonyba megy 
eg innét útját Francziaországba ’s egyéb müveit nyű
göt! tartományokba folytatja. E’ művész-nemzetség, 
melly olly igen méltó a’ közönség’ pártfogására, hét 
személyből áll, ’g e’ következők: Az atya (György) 
’s az anya , négy fiú ’s egy ieánymagzat. A’ legidősb 
fiú K á r o l y  mesterileg játszik hegedűn, így A p o 1- 
l i n á r  is , a’ legifjabbik, ki csak nyolcz esztendős 
’s már 3  esztendős korában kezde a’ hegedűvel is
merkedni : a’ második fiú A n t a l  ’s a’ harmadik 
S z a n i s z l ó ,  mindkettő művészi ügyességgel játszik 
klavíron; végre E u g e n i a ,  e g y  17  évű kellemes 
hajadon, ki a* pesti ’s budai színházakban kedves 
énekszava által tünteté-ki magát ’s különösen a’ ma
gyar nemzet iránti tiszteletből Kisfaludy Károly’ is
meretes „ H o n v á g y “ dalát éneklé-el több ízben, a’ 
közönség’ tapsai közt. Ez volt a’ pesti színházban 
utolsó fölléptekor bucsúdala is , *s mi közöljük itt a’ 
azon néhány dístichont, mellyek ekkor a’ hajadon- 
nak tiszteletül magyar nyelven számos nyomtatott pél
dányban aláhullongának:

K ö l t ö z ö l  a’ „ h o n v á g y “  d a l a  k ö z t  s z é p  h a t t y ú i  m i t ó l ü n k ;  
V á n d o r - u t a t  f o l y t a t s z  m á s  s z e l í d  é g ö v  a l á .

A* t e  b ú c s ú d . b en n ü n k  e z o m o r -é d e s  b á n a t o t  é b r e s z t  -,
A' magyaroktól ezt vedd diadalmi jelűt.

B é k e  v e l e d  Ss  k ö v e t ő id d e l , b a  d e r ü ln i f o g  É j s z a k ,  
H o s z o n -e )  a ’ H o n v á g y  é j s z a k i  h o n b a  v is z o n t !

Sseavey.
Óhajtásunk, hogy mindenütt, hol e’ nemes raüvész- 
csaiad megjelenend ’s mutatványait adandja, hasonló 
élénk részvételt *s pártfogást tapasztaljon. 17. M.

R E J T E T T S Z Ő .
R-rel a* élemedett aggság’ komor arczain filök,

T-»el az ifjúság járja szabályaimat.
S-sel a’ várakat és a’ tábori népet övedzem —

L-Iel gaztettek* bére, jntalma vagyok.^  ^

A’ 78dik számú rejtettszó : Cs ó na k .

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



TÁRSALKODÓ.
80. szám Pest, october’ 4dikén J834,

A’ ZEMPLÉNY MEGYEI KÓRHÁZ’ ÁLLAPOTJA. *)
1.) 1803. martz. 23kán a’ megye’ Rendei a’ kincs

tári életnek szekér helyett vízen lett szállításából 
eredt 1478 váltó forint nyereséget legelső alapul te
vék , melly is további elhatározásig ez úttal kitéte- 
t* : 591 f. 29 3/5 kr. pengőben. — 2.) Gr. Asper- 
mont Góbert ajánlott 160 f. — 3.) Gr. Döry Gábor 
20 f. — 4.) B. Sennyey János 40 F. — 5.) Lónyay 
Gábor 80 f. —- 6.) tek. Péchy József 20 f. — 7.)

?ennyey János ajánlott 1000 ftot, melly a’ köz
bejött kiadások’ ’s devalvatio által leszállítatott, ’s 
ez úttal áll 89 f. 12 kr. — 8.) 1819. octob. 12. 
B. Sennyey János’ végrendelése szerint 4000 f.
9.) 1820. ugyan azon báró’ hasonló módon és sum
mában tett alapításának fele része 2000 f. *— 10.)
1822. apr. 18. a’ bodrogközi járás 501 f. — 11.)
1823. jan. ISkán gr. Dessewffy József 40 f. •— 12.) 
1823. martz. 4. a’ homonnai járás 143 f. 38 4/5 kr. 
— 13.) 1823. apr. 20. gr. Csáky László az orvos’ 
és seborvos’ részére alapított 4800 f. —- 14.) 1826. 
dec. 1. a’ megyebeli nemesség által a’ kórház’ ré
szére ajándékul adott terebesi fegyverháznak becs-ára 
5227 f. 36 4/5 kr. — 15.) hg Breczenheim Ferdi
nand 1600 f. — 16.) 1826. dec. 7k. ugyan ő a’ 
kórház’ árából elengedett 1260 f. —■ 17.) 1827. 
sept. 1. t. Balázsházy János 200 f. —■ 18.) 1827. 
sept. 21. gr. Schmidegg Ferencz 200 f. — 19.) 1828. 
máj. 21. a’ homonnai járás 7 f. 12 kr. —— 20.) 1829. 
jan. 29. tek. Yiczmándy Tamás 5 f. 12 kr. — és 
21.) tek. Gosztonyi Aloys 2 f. — 22.) 1829. máj. 
41. a’ 7k. szám alatti ajánlás’ kamatjából bejött 74 
f. 55 3/5 kr. —- 23.) 1829. sept. 4. az egri szentszék 
és gr. Rhédey Lajos 88 f. 46 kr. — 24.) 1829. nov. 
30. Kaszíenbaum Márton’ végrendelése által alapí
tott 8000 f. — 25.) 1829. dec. 12. a’ 6. ’s 8. szám

v) Ezen hivatalos előterjesztést, mellyet m. báró Vécsey 
Pál táblabíró e's Társai, mint kiküldöttség az Uj hely ben 
felállított kórház’ megnyitása, mostani mibenléte ’s jö
vendőre mikép lehető elrendeltetése iránt benyujtának, 
tek. Zemplény vmgye Rendei 1834ki martz. Isójén tar
tott közgyűlés’ alkalmával kinyomatni rendelek — ’s ezen
nel Társalkodónk is közli azt, hogy a1 magyar Közön
ség lássa: milly jótékony befolyásnak a’ casinók, hol 
értelem *s tehetség egybepontosulnak ’s így sokszor a’ 
legnemesb vállalatoknak alapja vettetik; továbbá: mint 
fordíthatni tánczvigalmakat s társas mulatságokat leg- 
tidresebb czéiokra; mint hozhatnak létre a’ részes erők, 
ha egyesülnek, egy, haza’ díszére ’s emberi nem’javára 
szolgáló szép ’s nagyszerű egészet; végre: milly nemes 
érzelmű a’ magyar szépnem , ’s adakozásra és egyéb ne
mes tettekre milly fogékony! — Yalóban Zemplény 
vmegye u t á n z a t u l  a’ legszebb, legdicsőbb példát adá 
’s állítá-fel Araddal ’s Nógráddal!

alatti ajánlás’ kamatjából 39 f, 8 k. — 26.) 1830. 
oct. 30. a’ 15 szám alatti ajánlás’ kamatjából 160 f. 
Összesen 29,349 f. 29 2/5 kr. pengőben.

A j á n l o t t a k  ’s b e f i z e t t e k :  27.) 1833.’ 
lefolyta alatt: a’ zemplényi casino-társaság a’ kór
ház’ hasznára adott tánczmulatság, ’s abban a’ me
gyebeli Szépnem által ajánlott ’s kijátszott munkák’ 
jövedelme 400 f. pengőben. —- Ujfalusy Sándor’ fel- 
ügyelése alatt Ujhelyben volt magyar színjátszó-tár
saság által a’ kórház’ hasznára előadott játék’ jöve
delme 48 f. 25 3/5 kr. — Nagy-Mihalyi kerületből 
18 f. —-  Gálszécsi kerületből 16 f. 27 kr, — Zenv- 
píényi kerületből 14 f. 5 3/*5 kr. — Tokaji kerület
ből 58 f. 22 2/5 kr. —- Pataki kerületből 32 f. 38 2/5 
kr. — Bodrogközi járásból 40 f ,  — Sztakcsini ke
rületből 5 f. 12 4/5 kr. ’S így az 1833-ki befizetés’ 
összesége 633 f. 114/5 kr. pengőben.

E g y  b e t e g r e  e g é s z  ágy-  ’s r uh a-k e- 
s z ü l e t e t  a d t a k :  tek. Malonyay Gáborné, sz. 
N%deczky Zsófia, egyszersmind azok’ 3 észt. fentar- 
tását is ajánlotta. — B, Yécsey Paine, sz. Novák 
Karolina{ szinte az adattak’ 3 észt. fentartását ajánl
ván. tek. Fáy Ferenczné, sz. B§rnáth Anna,-és gr. 
Csáky Antal Vinczéné, sz. grJCsáky Petronella.

E l e i e m ,  r uha  ’s á g y b é l i e k é i ;  a d t a k  
n e v e z e t  s z e r i n t :  Nagy-Ráska 1/2 véka zabot, 
31 /2  véka gabonát, 1 véka árpát, 1/2 véka főze
léket. —- Hegyi 1/2 v. zabot, 1/2 v. Lázát, 7 1/2 
v. gabonát. —- Deregnyő helysége 42 v, gbnát. — 
T. Kazinczy Istvánné 46 rőf vásznat. — M. Péterffy 
Károlyné 21 rőf vásznat. — T. özv. Szentléleki 
Pálné 20 r. vásznat. T. Kossuth Kristóf 9 r. vász
nat; tek. Ssirmay Páíné 10 rőf vásznat; tek. Lehócz- 
ky Miklósné 112 r. vásznat; tek. Füzesséry Károlyné 
1 dunyhát, 1 lepedőt, 3 asztalkendőt; tek. Füzes
séry Dánielné 15 r. vásznat; tek. Stépán Ferenczné 
16 r. vásznat; ns Kovács Lászlóné 8 r . vásznat; 
tiszt. Keiner Mihály 15 1/2 rőf vásznat; egy neve
zetlen 30 r. vásznat; tek. Szemere Györgyné 1 pap
lant, 1 dunyhát, 3 párnát, 9 párnahajat, 4 lepe
dőt; tek. Füzesséry Lászlóné 21 rőf vásznat; egy 
adófizető asszony 2 r. vásznat; tek. Fejérváry Sáa- 
dorné 21 r. vásznat; tek. Horváth Antalné 1 pap
lant, 1 dunyhát, 2 párnát, 2 szalmazsákot 1 lepe
dőt; tek. Szémere Erzsébet 1 pokróczot, 1 párnát, 
1 szalmazsákot, 1 lepedőt; B. B.: 1 párnát, 1 pár
nahajat >' l  szalmazsákot, 1 lepedőt; tek. Palugyay 
Pálné 1 hordó bort, 8 véka gabonát; tek. Szirmay



Mathilda 60 r. vásznat, S lepedőt; tek. Boronkay 
Albertne 32 r. vásznat; tek. Malonyay Apollonia 
52 1/2 r. vásznat, 2 párnát; tek. Maukä Mihályné 
12 1/2 r. vásznat; tek. Malonyay Károlyné 19 1/2 
r. vásznat; Hrabeezky Kornélia 2 vég vásznat; Ho
lub Mihályné 1 rőf vásznat; Rátka hlyge 16 véka 
gabonát; Mád városa 8 2 /4  véka gabonát; Huszár 
Borbála kisasszony 20 r, vásznat; Zékány Józsefné 
19 1/2 r. vásznat; a’ gálszécsi kerületből 18 párnát,
2 parnahajat, 22 lepedőt, 7 lábravalót, 11 inget; 
a’ zétényi kerületből 50 r. vásznat, 12 párnát, 1 
párnahajat, 19 lepedőt, 6 asztalkendőt, 22 lábra
valót, 47 inget; tek. Madarasy Miklósné 1 vég vász
nat: tek. Kolosy Károlyné 2 párnahajat, 1 szalma
zsákot, 1 lepedőt; tek. Bernáth Jánosné 1 párnát,
1 szalmazsákot, 2 lepedőt, 2 asztalkendőt; tiszt. Adám 
István 1 párnát, 1 szalmazsákot, 2 lepedőt; tek. 
Viczmándy Jánosné 32 r. vásznat; báró Sahlhausen- 
né sz. gróf Csáky Anna 100 r. vásznat; Duresák 
Veronika 20 r. vásznat, 1 pokróczot, 3 párnát, 1 
szalmazsákot, 2 lábravalót; Isztáncs hlysge 2 1 /2  v. 
gabonát, 1/2 véka főzeléket; Upor hlysge 6 1 / 4 v. 
gabonát, 1 /4  v. főzeléket; Magyar-Izsép hlysge 6.
v. gabonát; a’ homonnai járás 127 r. vásznat; Vi- 
tány hlysge 2 1/2 v. gabonát; tek. ozv. Kazinczyné 
46 r. vásznat; tek. Kolosy Józsefné 20 r. vásznatí 
tek. Füzesséry Mihályné 20 r. vásznat; tek. Yicz- 
mándy Józsefné 1 dunyhát, 1 párnát; Cselej hlysge
3 v.. gabonát: Kelecsen hlysge 1 v. búzát; Legenye 
hlysge 5 v. gabonát; tek. Szv. Mészáros Félné 20 
r. vásznat: tek. Malonyay Iruréné 3 vég vásznat; 
Hrabóczy Mária 15 r. vásznat; Bodzás-fjjlak 4 v. 
gabonát, 23 r. vásznat; 2 lepedői, 2 lábravalót, 3 
inget: Kásó hlysge 1 lepedőt, 4 lábravalót, 37 in
get ; id b. Barkóczyné 60 r. vásznat; tek. Batta Bá- 
lintné 50 r. vásznat; tek. Kossuth Jánosné 1 vég vász
nat; Velejte hlysge 1 1/2 v. gabonát; Nagy-To- 
ronya 3 1 2 v. gabonát, 2 1 2  v. főzeléket; b. Vé- 
csey Pál 8 v. búzát, 24 véka gabonát; Legyes-Bé- 
n ye  1 V búzát, 8 v. gabonát; Czéke hlysge 4 v. 
gabonát; mit. Kandó Gáborné 101 rőf vásznat, 1 
dunyhát , 2 párnát; tek. Ghiczy Jánosné 40 r. vász
nat , 2 párnát, 4 párnahajat, 1 szalmazsákot, 2 le
pedőt ; tek. Szemere Jánosné 24 1 /2 r. vágznat; tek. 
Bessenyey Andrásné 1’párnát, 1 lepedőt; tek Bor
nemisza Jánosné 91  2 r vásznat, 1 dunyhát. 1 pár
nát,  4 lepedőt, 2 inget; tek. Cserépy Károlyné 1 
dunyhát , 1 lepedőt; tek. Csapó Győrgyné 2 párna
hajat, 1 lepedőt; Kovács Julia kisasszony 20 r. vász
nat , 1 dunyhát, 1 jepedét: í. Pilisy Jánosné 1 le
pedőt, 1 in -et; tek. Sztaakr /  Jánosné 1 lepedőt, 
1 inget; t Bessenyei Sr ^elué 5 r. vásznat. 4

lepedőt, t inget; tek. Pilisy Pálnó 12 r. vásznat; í 
tek. Puky Győrgyné 4 r, vásznat, 1 lepedőt, 1 in- ’ 
get; Lerfkovics Sámuelné 33 r. vásznat, 1 duny
hát, 2 lepedőt, 1 asztalkendőt, 2 lábravalót, 5 inget; 
tek. Richter Ferenczné 1 vég vásznat; tek. Orosz * 
Antalné 7 1 /2  r. vásznat; Kazsuban egy nevezetlen 
5 v. gabonát; tek. Fáy Ferencz 2 v. búzát, 2 v.ga
bonát 3 v. főzeléket; Kazsubeli szegénység 1 1 /2 v. 
gabonás; Hardicsán egy névtelen 1 v. gabonát, 1
v. árpát; Hardicsai szegénység 1 1 /4  v. gabonát,
2 4/4 v. árpát, 2 /4  r. főzeléket; Lasztóczon egy 
nevezetlen 7 véka gabonát; S. Nagy-Patak 4 pár
nát; Kis-Patak 1 párnát, 3 lepedőt, 3 lábravalót,
2 inget; Tolcsva városa 23 r. vásznat, 2 paplant,
7 párnahajat, 3 szalmazsákot, 12 lepedőt, 1 ser- 
viettét, 3 inget-; Liszka 25 3 4 r. vásznat, 2 lábra
valót, Singet; Erdő-Bénye 7 r. vásznat, 2 párnát,
8 lepedőt, i  lábravalót, 1 inget; Olaszi hlysge 2 1/2  
r. vásznat, 2 párnahajat; S lepedőt, 1 lábravalót,
1 inget; Hotyka hlysge 3 lepedőt, 1 lábravalót, 9 
inget; Károlyfalva 1 lábravalót, 2 inget; Vég-Ardó
3 lepedőt, 7 lábravalót, 18 inget. Összesen: 1 hor- 
dobort, 12 1/2 véka búzát, 1431/2  v. gabonát, I
4 1/4 v. árpát, 6 3 /4  v. főzeléket, 8 vég, ’s 1461 
r. vásznat, 4 paplant, 3 pokróczot, 9 dunyhát, 58 
párnát, 30 párnahajat, 12 szalmazsákot, 114 lepe
dői, 43 asztalkendőt, 54 lábravalót, és 148 inget. — jí

É i e i e m b e l i e k e t  a j á n l o t t a k  mé g :  I 
1.) Legyes-Rénye hlysge 6 v. gabonát; ■— 2.) B. 
Bemer József 8 v. főzeléket; — 3.) tek. Klobusiczky |  
László 8 v. gabonát; — 4.) tek. Szilassy János 4 
v. gabonát; — 5.) tek. Szügyényi Ferenez 40 r. ga
bonát ; — 6.) tek. Ifészey Imre 2 v. búzát, 2 v. ! 
gabonát; — 7.) liszt. AnGnovics Mihály 2 r. gaho- . 
nát; — 8.) tiszt. Miller Gábor 1 v. búzát; — 9.) I 
Kis-Ráska hlysge 4 v. gabonát; — 10.) tek. Roz- j 
gonyi Sándor 1 hordóbort, 8 v. gabonát; — 11.) I 
tek. Boronkay Sámuel 4 v. gabonát; — 12.) tek. • 
Zsarnóczy János 4 v. gabonát; — 13.) Imre János» I 
4 v. gabonát; — 14.) tiszt. Sztárai plébános 4 v. 
gab, — 15.) tek. Kutka A ntal 8 v. gab. 16.) j 
tek. Zékány József 4 v. gab. — 17.) tek. Füzesséry 1 
József 4 v. árpát; —- 18.) tiszt. Keiner Mihály 8 v. I 
árpát. —

E l e g y e s  a d a k o z á s o k a t  t e t t e k :  Fő- ! 
mlgu Breczenheim Ferdinand a’ kórház’ kéményeire 
megkívántaid téglákat; — m. b. Sennyey Károly ‘ 
tízezer fenyőfa zsindelyt; tek. Füzesséry Károlyné ] 
4 pár kést és villát; —- tek. Rosgonyi Sándor’ őz- I 
vegye 4 szoknyát, 1 inget, Ifejkötót, 1 kezkenőt, I 
1 gyermek-inget; — Egry Jánosné 1 lepedőt, 1 ka- § 
bátot, 1 kötőt, 1 fejkötőt, 1 kezkenőt; — tek. J
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Bárczy István’ kisasszonyai 2 czintányért; — t. Jantó 
Sándor félrizma régészt, félrizma postapapirost; — 
Durcsák V eronika egy nyoszolyát; — Balogh István 
egy koporsót; — Bodrogközről egy csomó tépést; 
—- *s Leftkovics Sámuelné adott egy derekaljra fosz- 
tatlan tollat. A j á n l o t t a k :  tek. Horváth Aníalné 
két egy egész ágyneműt; tek.Szemere Józsefné egy 
egész ágyneműt; tek. Madarasy Miklósné pedig két 
rég  vásznat.

A’ f ö l j e b b i  k ú t f ő k b e n  é r d e k l e t t  
p é n z e k n e k  b e s z á m o l á s a  183  2. é s z t .  v é 
g é i g .  1.) Megszereztetett a5 kórház’ fundusa épü
letekkel 6860 f. 3/5 kr. pengőben; — 2.) a’ tere- 
besi fegyverháznak becs-ára 5227 f. 36 4 5 kr.; 3.) 
tőkére kiadatott 4880 f. 37 3/5 kr.; 4.) az alapí
tóknál maradt ’s gyümölcsöz 11,000 f. — §.) az 
ajánlóknál gyümöksözés nélkül van 1381 f. 62  5 
kr.; — az 1832ki adakozások’ beszámolásának osz- 
azesége tesz 29,349 f. 21 2/5 kr. — Az 1832. észt. 
▼égéig tett ajánlások’ összesége szinte 29,349 f. 21 
2/5  kr. ’S e’ szerint az 1833. észt végével maradt 
a’ kórház* pénztárában készpénzül s e mmi .  — Az 
1833ki adakozások pedig a’ kórház’ pénztárába bea
dattak összesen ezüstpénzben 528 f. 35 2/32 kr. —■ 
Meliyeknek, valamint ugyanazon 1833k. észt. Jan. 
lsó napjától 1834ki januar utolsó napjáig a’ kórház' 
jövedelmeinek ’s kiadásinak előterjesztése követke
ző: B e v é t e l e k :  1.) a’ pénztár’ maradványa 1832. 
észt. készpénzben semmi .  -  - 2.) a’ háznak, úgy
mint a’ terebesi fegyverház’ és a’ kórház’ hátrama
radt bére 2806 f. 26 kr. pengőben; —■ 3.) kamatok 
163 f. 32 4/5  kr.; — 4.) adakozások 351 f. 49 kr.; 
— 5.) a* casinoi tánczmulatságból ’s a* megyebeli 
»Szépnem’ munkáinak kijátszásából bejött 400 í. —- 
6*) ö’ nemzeti színész-társaság’ adománya 48 f. 25 
3 /5  kr. Összesen 3770 f. 13 2/: kr. pengőben. — 
K i a d á s o k :  1.) az épületek’ helyrehozására, fel- 
tartasara, materialékra, épületek* becslésére, *s bá- 
torságosításra 1734 f. peng.; — 2.) belső bútorok
nak és szereknek a' szobákba, konyhákba és kama
rákba megszerezhetésére 272 f. 40 2 t*. kr. ; — 3.) 
a- betegek’ ruhájának *s ezekhez tartozók’ készíté
sére 3 f. 3 1/5 kr.; — 4.) a’ betegek’ tartására f. e. 
sept. lsó napjától jan. utolsó napjáig, az az 5 hónap 
alatt 180 f. 33 4/: kr.; — 5.) Patikai költség azon 
időre 61 f. 7 kr.; — 6.) orvos’ és seborvos’ fizetése 
32 f .; — 7.) gondviselő’, kapus’, ’s egyszer’sraind 
udvarszolga és a’ betegek körül szolgáló asszonyok
nak 55 f. 40 kr. ; — 8.) tűzifa, gyertya, olaj *s 

I t. e’ f. 92 f. 57 1/: kr.; — 9. iratokra *s írószerekre 
21 f. 26 kr.; — 10.) Capitalisokra 1200 f. — 11.) 
tgyvelges , sírásó, szekérber, kutcsinálás ’s más e’

félékre 98 f. 27 kr. — Összesen 3751 f. 54 2/: kr. 
E’szerint a’ bevétel’ mennyisége teszen 3770 f. 13 2/: 
kr. A’ kiadás pédig 3751 f. 54 2/: kr. ’s így még a’ 
pénztárban marad készpénz 18 f. 18 2 4 kr. pengő
ben. — Költ S. A. Ujhelyben, febr. 14kén 1834. 
Vass Antal, tek, ns. Zemplény vgye’ hadi-főbeszedő- 
je, úgy is mint kórháztárának tárnoka s. k, — Melly- 
nek folytában tudomásul tétetik: hogy a’ kórházi in
tézetben a’ helybeli jelen környülményekhez képest 
a’ kiadási költségeknek egybevetése szerint, egy 
egész ágynak alapítása hozzá - vetőleg 1200 pengő 
pénzbeli forintban, azaz: annyit tevő tőkében hatá- 
roztatott-meg. —

Ezen ns Zemplény vmgyei kórházban rendes or
vos Breznay István’ és rendes seborvos Troll Leo
pold’ bizonyítványi szerint 1833ki septembertől folyó 
esztendei januariusig bezárólag , orvoslás végett fel
vétetett 24 férfi, 16 asszony; — meggyógyult 18 
férfi, 7 asszony; — javulással kibocsáttatott 2 férfi,
2 asszony; — megholt 2 férfi; — orvoslás alatt 
maradt 2 férfi, 7 asszony. Ezek közül volt róni. 
cath. 20; — ref. 7; — evang, 1; — ó-hitű 11 : — 
zsidó 1. — Összesen 40, •—

E L J E G Y Z É S  A* T E N G E R E N .
Egy hajó, melly kivándorló skottokkal Quebekbe 

vitorlázott, már két nap óta járt a’ tengeren, midőn 
egy fiatal leányka, ki magát eddig a’ hajó’ aljában 
elrejtve tarfá, sírva a’ födélen megjelent, kedvesével 
a’ kapitányhoz ment ’s neki elbeszélő , hogy ők tit
kon el vannak jegyezve, de az ifjú férfi’ szüléji ezen 
összeköttetést ellenzék ’s ugyan ezért őt (a’ férfit) 
Amerikába küldötték. Ö mint hitvese megszökött ’s 
kész vele sorsát megosztani. Most kéré a’ kapitányt, 
rendeljen bizonyos menyekzői szertartást, nehogy 
az 5 együtt-élésök az utazó társaságot botránkoz- 
tassa. A’ kapitány megegyezett, bizonyos házassági 
szerződést íratott *s azután a’ hajófedélen az egész 
hajósnép’ jelenlétében összeadó a’ két ifjú személyt. 
Az összeadás után az uj házaspárt álgyu-lövések ’s 
a’ hajóslegénység és utazótársaság’ háromszori hurrah 
kiáltása üdvözlé.

A ’ K E M É N Y  B Í R Ó .

Egy aráb ember panaszt tón II. Szolimán előtt bi
zonyos erőszakoskodások végett, mellyeket ő két 
ismeretlentől késő éjjel saját házában szenvedni 
kénytelen. A’ zmltán maga elment a’ vádlónak haj
lékába, ’s a’ világot eloltatván a’ vétkeseket megin
gatta ’s fejökre palástot vettetvén, gyilokkal agyon 
szuratta őket. Miután parancsa végre hajtatott ’s a’ 
terembe ismét mécsvilágot hozónak, megtekintő a’ 
holtakat, letérdel, ég felé emeli kezeit ’s hálát re liege
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Alláhnak. „Müly kegyelemre méltatott az ég , Szo
limán, téged ?“ — kérdé őt kegyencze. „Vezér !-— 
válaszold Szolimán — azt keile hinnem, hogy csak 
az én fiaim képesek illy fertelmes gálád tettet el
követni, azért parancsolom, hogy a’ mécsvilág oí- 
tassék-el. Attól tartók, hogy az atyai szeretet majd 
utamba áll ’s erőtlen leszek azon igazságot kiszol
gáltatni, mellyel minden alattvalómnak, szeméiyvá- 
lasztás nélkül tartozom. ítélj most magad, nem kel
lett-e hálát küldenem egekbe, tapasztalván, hogy 
igazságos voltam , a’ nélkül hogy magzatimat áldoz
tam volna fel.“

AZ A E G Y P T U S I  MÚMI A.
Az aegyptusi nép hitte a’ lélekvándorlást ’s azt 

gondolta, hogy a’ halálkor elköltözött lélek, több ez
red’ leforgása után ismét első testébe térend vissza. 
Ugyan azért szent kötelességnek tartaték a’ meg
holtnak testét, mennyire csak lehete, a’ rothadástól 
megóni. Ezen hiedelemnek köszönik a’ m ú mi á k  lé
töket. Az emberi holt-tetem’ bebalzamoztatása követ
kező módon ment végbe: Bizonyos vaseszköz által 
az orrlyukain keresztül kihúzatott az agyvelő, ’s a’ 
kaponya balzammal töitetett-meg; azután felbonták 
a’ testet, a’ beleket megtisztííák, megmosák azo
kat pálmaborral, ’s ismét visszatevék a’ hasba, ’s 
miután az különféle fűszerrel kitömetett, ismét be- 
varrák azt. Ezután a’ test hetven napig salétromban 
tartatott, mire az holmi szalagokkal köttetett körül, 
mellyek előbb czedrus-szurokba vagy gyantába és 
balzam-olajba valának itatva. A’ holttetem ekkor ko
porsóba helyeztetett, bársonnyal boritatott körül. 
Egy múmia Parisban megvizsgáltatván, róla mintegy 
2800 négyszeg lábnyi kötőket és szalagokat oldának- 
le. Volt mindazáltal egy másik, olcsóbb mód i s , 
holttesteket bebalzamozni. A’ múmiák’ színe barna, 
a’ test száraz és kemény mint fa, és fűszeres illatú.

L E N G Y E L  F É N Y Ű Z É S .
Hogy a’ lengyel urak mega’ 18d. század’ utolsó 

felében is milly pazarfényt követtek, bizonyítja egy 
levél, meíly 1760ban Bialystokból Varsóba íratott: 
„Midőn Braniczki Kelemen Bialystok’ ura — úgy
mond e’ levél — nőjének, ki Poniatovszky házból 
származott és Szaniszló Auguszt’ utolsó lengyelki
rály’ húga volt, névünnepére lakomát adott, kétszáz 
személyre terítetek asztal. Ezen asztalnak közepén 
hosszant egy csatorna készült, melly a’ legdrágább 
tokaji borral vala megtöltve. Ezen tokaji tengeren 
24 mesterségesen készített hajó úszott, megrakva 
süteménnyel, czukros nyalánkságokkal ’s mas egyéb

csemegével. Mindegyik dáma előtt, ki asztalnál ült, 
megállapodtak a’ hajók, ’s a’ kecses asszony, kénye 
és kedve szerint választott a’ csemege-árukból. Des
sert után hozatott egy iszonyú serleg, egykor Czar- 
neki hires hősnek tulajdona , és most a’ vendégurak 
kezdek a’ tokaji tengert meríteni, ’s oily élénken 
folytatók a’ munkát, hogy alig folyt-le fél óra, már 
a’ hajók mind zátonyon akadtak.“ — Wyrwicz te
hát nem helytelenül nevezi Biaiystokot podoliai Ver- 
sailles-nek.

A’ T É L  F E L S Ó  A E G Y P T l ’S B A N .
Hév tartományokban a’ tél egészen más valami, 

mint nálunk. Sok helyen a’ tél esőzésekkel áll-be, 
másutt viszont kellemes és állandó időjárás uralko
dik. Aegyptusban a’ téli hónapok december és ja
nuár; mindazáltal az embernek Aegyptusban kellett 
laknia, és soha még jeget vagy havat nem látni, hogy 
ezen időszakaszt télnek gondolhassa. Ezen évszakasz 
vagy úgynevezett tél itt olly mérséklett, hogy egész 
ideje alatt legtöbb fa, még a’ leggyöngédebbek is 
megtartják leveleiket, még pedig legkisebb színvál
tozás nélkül; sőt több közülök, ha szabad mezőn nő, 
még virágzik is. Azonban a’ tavasz, mellynek itt 
rendes ideje februarius és marízius, csak ugyan leg- 
kellemesb évszakasz; mert az ég ekkor teljes, igéző 
fényében jelenik-meg; a’ lég langy-meleg, ’s a’ nö
vényzet, melly soha, még télben sem szakad félbe, 
igen feltűnő elevenséget nyer.

A* K Ö L T É S Z E T ’ T E R M É K E N Y S É G E .
Egy lipcsei recensens állítja, hogy a’ németek 

már harmincz kötetnyi verseket írtak a’ rózsáról, 20 
kötetet a’ fülmüéről, legalább 50 a’ holdról, 50 kö
tet erdei dalokat ’s mintegy 40 kötet verseket csör- 
ge patakról és virágokról. A* szerelmi versekre néz
ve úgymond írtak két kötetet a’ kedves’ ab
lakáról , a’ függöny’ lengéséről ’s a’ t . ; 60 kötetet 
a’ távolievőhez , 8 vagy 10 kötetet az isméretlen jö
vendő kedveshez. Sírdalokat a’ fentebbi recensens 
ur annyit számol, hogy az ember, ha neki idő adat
nék valamennyit olvasni, meg sem is halhatna, mert 
ezek’ bősége véghetetlen. —

R E J T E T T S Z- Ó.
F» taga e’ rövid élet-időt négy szakra tagolja;
Vége megye't tészen. De ha igy megfosztva fejétől
Lesz : bátran felhág tetejére lakunknak örömmel
Furcsa, midőn az egész teszi elvét a’ nevelésnek.

N. J.

A’ 79dik számú rejtettszó : Vas .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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Társalkodónk1 minapi előjelentrséne'l fogva csakueyan létesült 
’» következő előlege» alaprendelke/e'si czikkelyekben alakult 

össze a’
HEGYALJAI BORKERESKEDŐ TÁRSASÁG.

A’ hegyaljai bornak, t o k a j i  nevezet alatt a’ 
világ borai hajdan dicső királyának, melly Magyar- 
ország’ felső-vidékei, sőt az egész hazai külkereske- 
désnek századokig csaknem egyediiles, szüntelen 
arannyal folyó bányája volt, az egymást váltó, csak
nem köztudomással ismert , ’s ennélfogvást az itteni 
előterjesztésre nem tartozó hisztériái történetek , ’s 
kereskedési szövevényes körülmények’ leverő össze
ütközése által becse, kelete ’s mi legsajnosb Á.hitele 
mindegyre csökkenvén, sőt ezen a’ nemzeti ipar, 
jóllét, ’s általa az egész birodalom gazdagságára 
mélyen ható egyik legfőbb forrása a’ kiilpénzzel teli 
kereskedésnek, csaknem végképen kiapadván, m̂ i 
a l u l í r t a k ,  az alatt i s , mig ezen, a’ kormány ’s 
törvényhozás százados figyelmére méltatott status
gazdasági tárgynak, a’ most is attól függő , ’s az 
ntóbbi országgyűlések élénk gondossága ’s pártolása 
folytában , teljes biztossággal reménylhető gyökeres 
orvoslása közelebb elérendő leend, annak legfőkép 
alapos biztában, azonban a’ kormány jóváhagyása’ 
hozzájárultával is, a’ statusnak több nagyai által, 

folyó század elején már, utóbban számos egyes 
hazafiak , közelebb a’ n. m. országos hegyaljai kül
döttség! munkálat áltál is javaslatba hozott, ezen t. 
ns. Zemplény vármegyének pedig, több előbbi év óta, 
határozásai , országgyűlési utasításai , ’s illy formán, 
mintegy a’ neki öregbedett közkívánat által , csak
nem már ellenállhatlanul sürgetett borkereskedési tár
sasági vállalat czélirányos hathatóssága iránti töké
letes meggyőződésünkben, az ez idei, lehető legked
vezőbb reménnyel biztató szüreti alkalmat is , külö
nösen közérdekű haszonnal felfogni ügyekezvén, egy, 
» következendő , előbb ugyan Mád városában , f. e. 
májusa l s ő , közelebb pedig aug. 24 , 25 *s 26dik 
napjain S. A. Tjjhelyben tartott összeülésünkben, a’ 
tárgy fontosságához illő tanácskozás után, az alább 
következő alapokon felállítandó , h e g y a l j a i  bo r 
k e r e s k e d é s i  E g y e s ü l e t r e  lépni szándékoz
ván , az abban való részvétel ’s hozzáállás végett, a’ 
hazának, a’ közjóra, önhasznokon túl is ,  e’ jelen 
esetben önhasznokra annyival inkább , ’s mindenki r 
teli keblű fijait, sőt bár-ki idegent is, ezennel egész 
bizodalommal, ’s ollykép felszólítani bátorkodunk :: 
hogy a’ részvételi szándék ese'ében, kiki az ©' tárgy-
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ban, közelebb f. oct. 2ükán Mádon, az ottani tancz-- 
teremben tartandó ujabbi Egyesületi-gyülésre lehető
leg személy szerint, minden esetre tökéletes hitelű 
bízottja áltál megjelenni, ’s a’ további, akkor már 
a’ társasági intézet valódi megnyitását ’s folyamatba 
indulását targyazó tanácskozásokban jóltevő befolyá
sával- buzgó részt venni iigyekezzék.

1.) A’ Társaság folyó 1834 nov. lső napjától 
számítandó 12 esztendőre HEGYALJAI BORKE- 
REJSKEDESI TÁRSASÁG czímje alatt egyesül ösz- 
sze. — 2 )  Az Egyesület főczélja: a’ h e g y a l j a i  
b o r o k  h i t e l e s s é g e  i r á n t  e l v e s z t e t t  bi- 
z o d a 1 o m n a k h e l y r e á l l í t á s a ,  ’s a n n a k  
f o l y t á b a n  az  a z o k k a l i  k e r e s k e d é s n e k  
e l ő b b i  v i r á g z á s r a  e l ő m o z d í t á s a .  — 3.) 
E’ czél elérhetését egy , ezer részvényből álló . az 
egyes részvényt 200 ezüst forintban számítván, s 
így ezüstben kétszáz ezer forintnyi tőkével bíró ala
pítvánnyal szándékozik sikeresen előmozdítani. _
4.) Mihelyt azonban a’ részvényesek száma kétszázra 
telik , a’ társaság f. észt. oct. 20kán Mádon a’ tánez- 
teremben tartandó közelebbi összeülésében, magát 
forma szerint megnyitja ’s további munkalatit elren
deli. — 5.) A’ harmadik pont szerint meghatározott 
ezer részvényre a' folyton folyható alairást a’ köze
lebbi 1835. május’ lső napja bezárja. 6.) Az arra 
szolgáló határidőt azonban, a’ május lső napján újó
lag Mádon tartandó társasági kö/gyüiés, az akkor
meghatározandó móddal továbbra is terjesztheti. __
7.) Társasági részvényes lehet akárki, minden rangra, 
vallásra , nemzetre való tekintet nélkül. — 8.) Az
egyes részvénysumma 200 forint ezüst pénzben. _
9.) Mindenkinek részvényeket határozatlan számmal 
váltani lehet , azonban egyes részvényhez is állhat
nak többen, de azoknak csak egyike nevére tétethe
tik a’ béjelentés. — 10.) A’ köztanácskozásokban 
minden részvény után egy egy szavazat'engedtetik. —
11.) Minden részvénynek száztól tizedrészét. azaz 
húsz ezüst ftot, mihelyt a’ részvényesek száma két
százra telend, kiki a’ közelebb oct. 20kán Mádon 
tartandó ujabbi közgyűlés alkalmával, készpénzben, 
az ugyanott elválasztandó társasági pénztárunknak 
befizetni köteles; magában értetvén, hogy annak, ki 
azt teljesíteni elmulasztana . azon részvén vési gyű
lésben szava nem lehet. — 12.) A’ részvénysummát 
készpénzben, vagy a’ mi az Egyesületnek még k í 

vánatosabb, borban, de nem más mint ez idei f i 
ne],-kinek maga hegyaljai legj< bbszőiőjp ben termelt'



*s különös figyelem alatt készült, csupán asszuszólő- 
borban egészen , vagy részint pénzben , részint bor
ban, vegyest lehet beadni. — 13.) A’ borban beadás 
a’ részvény summájához, mérsékelve 4 , 5 pnttonos 
kövér borban csak egy harmadában történhetik-meg» 
két harinadrés7.ben pedig mulhatlanul 1 , 2 , 3  putto- 
nos úgy nevezett máslás-borokat tartozik a’ részvé
nyes beadni. — 14.) A’ bor altaljában másképen nem, 
mint törvényes mértékű 176 itczés vasabroncsos hor
dókban vagy nagyobbakban is , ántalagokban pedig 
csak töltelék-képen fogadtatik-el; a’ számítás azon
ban minden esetre akószámra fog megtörténni. — 
15.) A’ részvényborokat a’ társaság szürettől kezdve 
folyton folyva beveszi, de a’ békövetkező 1S35. 
febr. 1ső napján túl, többé borban nem, csak kész
pénzben veszi be a’ részvényt. — 16.) Az óltalvett 
bor a’ társaság pinczéjében letétetvén , annak ugyan 
gondviselése, azonban a’ részvényesnek pecsétje alatt, 
jövő 1835 május lső napjáig sértetlenül marad. — 
17.) Azon napon a’ társaság nagy-gyülést tartván» 
abban tökéletes hitelű ’s a’ borokhoz minden tekin
tetben értő becsiek választatnak, kik is a’ beadott 
borokat akkori minemiiségÖkhez képest, ’s a’ mint 
azok a’ társaság javára elfogadhatók, megbecslik ; 
minden lehető emberi tekintet kikerülése végett, a’ 
letett borok sora, ’s tulajdonosai neveik, az azokat 
áitvevő, ’s a’ pinczében elrendelő társasági tisztvi
selő által, míg a’ becslés megtörtént, titokban tar
tatván. — 18.) A’ becslési summának a’ részvényi 
tartozással, a' becslés alkalmával el nem távoztat- 
ható különbségek esetére, a’ kiegyenlítés úgy törté- 
nik-rneg, hogy a’ részvényes ugyan hibázó summá
ját , bár mennyiben is , a’ 12dik pont értelmében 
készpénzben pótolhatja, a’ társaság azonban maga 
részéről egyegv részvényi summára semmi esetre töb
bet nem , mint legfeljebb 10 ezüst forintnyi pótlást 
fizet, önként értődvén, hogy a’ felesleg beadott bor 
a’ tulajdonosnak visszaadatik. — 19.) A‘ társaságnak 
beadandó részvény 12 esztendőre az Egyesület tulaj
dona. *s azt az idő alatt senki vissza nem kívánhat
ja. részvényét azonban, az azzal járó joggal, kiki 
szabadon ’s minden megszorítás nélkül eladhatja. — 
20.) Az első három esztendő alatt minden részvényes, 
a’ nvereségi részvételről lemond , ’s azt a’ társasági 
alapítványi tőkének öregbítésére ajánlja; de az azon- 
tuli nyereség, minden társasági é\nek végivel kidol
goztatván , a’ részvényesek között felosztatik, abból 
is azonban a’ társasági tőke öregbedésére . száztól 
tíz,  az egyesület pénztárában marad. — 21.) Az 
egyesület fő lerakó ’s intézkedő helye jelenképen 
Mád városa, hol is a’ megkivántató pincze, ’s egyéb 
építkezési rendelések , a’ közelebbi ocíoberi gyűlés

ben a’ társaság által fognak megtétetni. — 22.) Az 
egyesületi kormányozást egy 11 tagból álló igazga
tóság,— kik között egy elnök — vezérli; ahoz járul 
egy fizetéses állandó titoknok, ki egyszersmind a’ tár- 
saság jegyzője leend ; z/) az igazgatói hivatal fizetés
sel nem jár ; ó) az igazgatóságot a’ társaság közbi
zodalma, a’ szavazatok többségével választja; c) a’ 
választás minden 3 esztendőben történik-meg ; d ) az 
előbbi igazgató tagok újabban is elválas/.tathatnak ; 
e) az igazgatóság tagjainak fele mindenkor a’ szőlő- 
birtokosak , fele pedig a’ többi részvényesek közül 
választathatik ; f )  minden igazgató , hivatalába lép
tekor, részvényeit a’ társaság pénztárába letenni kö
teles, ’s azt, mig ki nem lép, onnan ki nem veheti; 
#) az igazgatóságnak öt együtt jelenlevő tagja , a’ 
maga körében végzéseket tehet. — 23.) A’ pénztárra 
és pinczére felvigyázás egy, vagy több, állandóul 
Mádon lakni tartozó felügyelőre (inspector) , pénz
tárnokra (pcrceptor) , ellenőri számvevőre (control- 
lirender Buchhalter) és bodnárokra fog bízatni; kik
nek is számát, hatáskörét, kötelességit ’s fizetései
ket,  az oct. 20ki gyűlés határozza-e!. — 24.) A’ 
társasági közgyűlések, valamint az igazgatóság ülé
sei is, Mádon fognak tartatni; az előbbeniek évről*- 
évre,  rendesen szüret alkalmával, és május’ hava 
elején, bizonyos utóbb elhatározandó mód szerinti 
híradás után , ez idén a’ korábban reménylhető szü
ret ’s a’ társaság megindulása tekintetéből oct. 20dika 
délelőtti óráira a’ mádi tánczterenibe határoztatván. 
— 25.) A’ társasági közgyűlésben az igazgatóság, a’ 
kötelességében állók vagy különösen reá bízottaknak 
miképen lett teljesítésűk felől jelentését béadja, — 
a’ társaság pénztára ’s tisztviselőinek számadásai ’s 
a’ pincze állapolja megvizsgáltatnak, a’ közjó elő
mozdítása iránt javaslatok tétetnek ’s a’ t. A’ hatá
rozások a’ lOdik pont tartalma szerint, mindenkor 
szavazatok többsége által állapiltatván-meg. — 26.) 
Az igazgatóság közelelebbi hatáskörét, kötelességeit, 
szavazásmódját, ’s a’ t. valamint mindazokat, mel- 
lyek ez úttal el nem láttattak, vagy láttathattak , a‘ 
közelebbi oct. 2<)ki részvényesi gyűlés határozza el, 
a’ jelen pontokat is, ugyanaz módosíthatván. — 27.) 
Ideigleni elnökké báró Vécsey Pál, igazgató tagokká 
Dráveczky Ferencz és FáyFerencz a’ jövő octoberi 
gyűlésig újólag elválasztattak ; kik ezen társasági ha
tározást kinyomtattatván , a’ hazabeli minden főbb 
városba a’ vállalkozó részvényesek beíratása végett 
tulajdon megkeresendő biztosoknak, ’s más helyekre, 
hová szükségesnek fogják Ítélni, köztudomás végett 
is elkiildendik. — Költ S. A. Ujhelyben 1834. aug. 
26kán. Feljegyzetté Szabó Józtef s. k.t

•\’ t á r sa ság’ i t l e ig leu i  jegyzője.
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F I G Y E L M E Z T E T É S  A’ G Y E R M E K I  K O R A  
F E J L Ő D É S R Ő L .

Teljes éltemben hallóm ama’ közmondást: ..melly 
gyümölcs korán érik, időnek előtte hull le“’ ’s en
nek teljesültét mélyen érezteté atyai szívemmel e’ f. 
évi julius 7kének alkonya , melly 8 évű , és öt hó
napos szerette gyermekemet Pált szivemtől örökre 
elszakasztá. — Ezen különben erős és zömök test
alkatú, kövér ’s piros élénk-szinü gyermekem már 
Öt esztendős korában a’ nélkül, hogy valakitől ta
níttatott, avagy írni ’s olvasni tudott volna, tökéle
tes számvető volt. Fejlődését imígy tünteté-ki: egy
kor megválva játszó-társitól (mert a’ gyermeki já
tékokban különben sem gyönyörködék), hogy annál 
csöndesebb helyen legyen , iró-szobánmak egy zu
golyába vonta magát, engem szokott munkálkodásom
ban foglaiatoskodót figyelmessé tőn szünetlen ma
gányos mormolása . hallgatóm végre 's számolni ta
pasztalául ; hagyáin csöndesen folytatni, végre hall
ván kisebbik bátyjának szavát a’ szomszéd szobában, 
beugrék ’s kérdezé: megtudná-e mondani: hatszor 
hat mennyit teszen? — az nem tuda kérdésére felel
ni, ez pedig megmondotta. Ezt hallván, hozzám szó
lítom , szerte kérdezem a’ sokszorozás’ táblájából ’s 
azt akárhol ’s mint fordítóm, a’ legnagyobb ügyes
séggel felelt. — Próbáltam azután kettős, végre hár
mas ’s utóbb többes sokszorozóval is nagyobb szá
mokat sokszoroztatni. és ő bámulásomra mindenekre 
pontosan felelt. Nem tudtam: örüljek-e vagy álmél- 
kodjam e’ jelenetén. Más nap, midőn iskolába jö
vőnek a’ kormányom alatti oktató urak, beszólíték 
nemellyeket, ’s feleleti készségén , ügyességén ők is 
hasonlóul bámulták, tapasztalván mind a’ sokszorozás- 
ban, mind a’ számvetés’ egyéb három nemében rög
tön mutatott könnyűségét, sőt némeüy rejtett-fogásu 
számolásoknak is megfejtését. — Látván benne ezen 
ritka tulajdonságot, ‘s azért aggódván , nehogy a’ 
gyönge elme a’ feszes szorgalom által megerőtes- 
sék,  ’s ennek következésiben a’ szépen viruló test 
hamar elhervadjon, nem előbb, mint heted évének 
betölte után adóm öt iskolai tanulásra, holott né

hány hónap alatt nemcsak a’ betűk’ ismeretiben és 
szótagolásban, hanem a’ magyar, német és latin ol
vasásban ’s Írásban is társait szembetűnőiig megelőz
te ; a’ vallási tudományt tanítójának bámultára nem
csak jelesen tudta, hanem élénk tűzzel is felmondot
ta , a’ számvetési ügyességben pedig folyton az vala, 
ki előbb — annyira, hogy gyakorta az általa ki
mondott szám’ fölvetésének próbájában az hibázott 
inkább, ki mesterségesen számola , de nem a’ ter
mészet’ kisded embere; és így a’ dicsőség’ pálmáját 
már kezdetben elnyervén sokkal előbbkezdett tár
saitól, előljáróji méltónak tárták , hogy (ha szándék- 
jókat kora halála meg nem előzte volna) nyolcz hó
napi tanulása után a’ nemzeti iskolák’ 2dik osztályára 
bocsátani , hova egyébaránt minden tanítványt csak 
két évi gyakorlás után szoktak fölereszteni.

Azóta , hogy az iskolát gyakorolni kezdé, fára- 
datlan szorgalma elannyira kitűnt, hogy se atyai ké
résem , se feddésem attól őt visszatartóztatni képes 
nem vala; minden legkedvesb játékáról, miilyen a’ 
rajzolás, czél-ugrálás és hagyítás, ’s néha a" kártya 
vala, lemondott, szüntelen írásban, és könyvek’ for
gatásában foglalatoskodott. — Kész volt inkább nem 
enni (holott hasát nagyon szerette), mint az iskolai 
harang’ jelére csak egy perczig is elkésni; a'reggeli 
fölkelésben pedig minden ébresztés nélkül mindenkor 
első vala. Iskolájában kirendelt helyén mozdulatlan 
ült, ’s szemeit tanítójáról el nem fordította. — Nem
csak a’ számvetési ügyesség, hanem a’ földmérési 
mesterség is fejlődött benne, mit az gyanittata, hogy 
egykor mulató társait figyelmesekké tevén a' ka
posvári templom tornyán álló kereszt mekkorasága- 
ra, a’ torony’ árnyékát pálczával megmérte, ’s bi
zonyos távulságra megállván jelt csinált; onnan is
mét bizonyos távolságot lépésivel megmérvén, egész 
tűzzel imígy kiálta-fel: ,.hm ! látjátok? — ekkora 
a’ torony’ keresztje.“ — Továbbá: noha sem a’ mé
rés, sem az erdőszi mesterséget nemlátá, vagy hal
lá (?) kisded pajtásinak az ölfa-basábok’ redőiből fejte- 
geté azon fa’ korát. — Komoly természetű volt, ’s 
inkábba’ magányt mint lármás mulatságot szerette: 
játéka leginkább testi gyakorlásban ’s néha kártya
játékban állott. Bizonyos czélt tüzött-ki magának. 
’s arra addig hagyigált, míg el nem találta, ’s hogy 
ezt elérje, minden dobásának hova lett esését olly 
figyelemmel jegyezte-meg, hogy midőn a’ kőért, 
mellyel hagyítását folytatni kivánta, lenyúlt, még 
akkor is szemét az előbbi hagyítás’ pontjáról le nem 
vette , ’s így gyakorolva magát a’ czélt ritkán hi- 
bá/.ta-el. Továbbá : letett két hasáb-fát, ’s midőn a’ 
távolabbit a' közelebbiktől kezdve beugorta, tovább, 
s azt is átugorván ismét tpvább tette, ’s e'kép gya
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korló magát szinte lehetősedig az ugrásban is. Néha 
csak ugyan reá vették testvérei ’s társai a’ lapta- 
jatékra is ; de ebben nagy ügyetlenséget mutatott; 
ellenben a’ sebes és messze hagyításban ’s ugrásban 
fölötte ügyes volt. A’ rajzolás, úgy tetszik , mulat
ságai között legkedvesebb vala. Soha hahotával nem 
nevetett, sőt arra is, mi a’ nevetésre leginkább in
gerlé, egy komoly mosolygást vetett. Különben na
gyon vérmes volt, minek talán lehet tulajdonítani azt 
is, hogy kezei reszkettek , mit fején is lehete észre 
venni. — Mielőtt a’ feladott nagyobb számot fejében 
fölvetve kimondotta, képe egészen neki tüzesült, 
szemeit forgatta , ajaki mozogtak, ’s kevés váratra 
kimondotta a’ summát. Ha az utána Számoló hibá
zott,  ’s nem hagya helyben a’ kisded számolónak 
fölvetését, ekkor ismét az előbbi mód szerint csele
kedvén, újra az előbbi summát inondá-ki, mellytől 
azután el nem állott; ellenben, ha néha hibázott, 
másodszori számolására csaihatlan vala kimondása. — 
Halála előtt négy hónappal iáz-borzongásokat érze , 
de magát erőtetvén iskoláját el nem hagyá. Ki- 
gyógyítatván a’ lázból, nem sokara abba ismét visz- 
szaesett, szüntelen fő ’s néha mell-fájásról is pana- 
szolkodék; végre ágyba lankadván , az őt gyógyító 
dt*rék orvosnak minden kitelhető iparkodása , ’s éj
jeli nappali szorgalma haszontalanná lön, míg végre 
in görcsöt kapván lehelni megszűnt; ekkor egy nagy 
köny-csepp gördüle-ki szeméből, ’s a’ csak most de
rülni kezdett szép hajnal, az örök éj’ szomorú ködé
vel födetett. Engem sem a’ hideg okoskodás, sem 
szívesebb barátim’ vigasztalása, sem emberi sorsunk’ 
mélyebb megfontolása nem valn képes ezen első meg- 
razódásomban attól tiltani, hogy atyai elérzékenyült 
szíven könnyekre ne olvadott volna; csak az idő,  
’s szelíd religiónknak szent szelleme vala végre eny
hítője fájdalmamnak , ’s hathatós orvoslója sebhedt 
szivemnek.

Tanuljatok oh atyák! oktasson benneteket szo
morú veszteségem arra, hogy nincs semmi állandó e’ 
földön : gyakorta , midőn magunkat legboldogabbak
nak szinte kérkedve véljük , a’ sors megbízottságun- 
kat irigyelvén, ellenünk fordítja öldöklő nyilait, ’s 
le rogyunk dühéne k alatta. Felejtsük tehát a’ múltat, 
ne aggjunk erőtetve a’ jövendőn , elégedjiink-meg 
a’ jelennel, habár nem legmosolygóbb tekintetet vet 
is reánk az. Határtalan örömet ne helyezzünk ab
ban, mi állandó nem lehet; pedig mi állandó e' föl
dön?' — Áldjuk végre akármi csapások alatt is a’ 
Göndviselékt; mert nem számtalanszor tapasztalok-e, 
hogy a’ legiszonyuabb veszély’ méhéből ered legéde-

Szerkeszti H e l me c z y . .

sebb boldogságunk’ gyümölcse , mellyet csak az ér
demelhet, ki békével tűrve a’ Gondviselés’ ápoló kar
jaira lankasztja fejét: egyébként pedig csakugyan 
igaz, hogy „azon gyümölcs inelly korán érik, időnek 
előtte hull-le.” Horváth t'.lek,

a ’ ka p o sv á r i  k i r .  gymii.  l ie lyb .  igazgató ja 
’s a ’ ni. t. t árs .  lev. tagja.

ÜVEGEKBE GYŰJTÖTT KÖNNYEK.
Persiában olly szokás uralkodik, hogy a’ pap a’ 

halottas házakba megy ’s mindegyik sirankozohoz egy 
darabka gyapottal lép ’s abba gondosan összegyűjti 
a’ könnyeket, mellyeket aztán üvegcsékbe nyom ’s 
reajok gondot visel. Ez practice megvilágosítja az 
Ötvenhatodik zsoltárban ezen helyet: „Gyújtsd kön
nyeimet a’ te zsákodba.” A’ persak azon véleményt 
táplálják, hogyha valaki veszedelmes beteg és or
vos-szer többé nem akar használni, egy csöpp a’ hal
dokló’ szájába öntetvén, általa egészségét s életét 
visszanyeri; ugyan ezért szokás azokat gyűjtöget
ni. Boldog persák ! ti nem tudtok semmit a’ kroko- 
diil-könnyekről, mellyek Európában folynak; ezek 
öldöklőbbek a’ bürök’ levőnél.

A Z KUT E T I, E N OH VO S O KKA K - BA NA S 
T Ö R Ö K O R S Z Á G B A N .

A’ gyógyítás Törökországban igen különös fe
lelősségnek van alávettetve. Ha illy turbános Hippo- 
krates tudatlanságból egy beteget inas világra küld, 
büntetése abból á ll, hogy nyaka körül két kivágott 
deszkát csörgőkkel kell hordoznia. Ezen ékességgel 
vezetik őt a’ városban végig; ’s mindenkor, ha kipi
henni kíván, tetemes summa-pénzt tartozik fizetni. 
A’ csörgők csengése tudtára adja az utczán elmenők
nek : milly fontos ezen bűnhődő orvos’ arczvonásit 
megjegyezni, nehogy éltüket olly férfira bízzák, ki 
annak fonalát csak megrövidíti.

A N E K D O T A .
Sz. megházasodott ’s képzelje a’ kisasszony N. 

örül neki. Hogy ne örülne, felele a’ leányka ,. h i-
s z e n  mi ndi g  e l l e n s é g e k  v o l t a k .

Ligetfy Andor.

R E J T E T T S Z Ó .
Hat betű az egész —  ’s egy régi magyar vár 
Hevesben, de az most csak düledék immár.
Vessd-ki a’ közepét : ’s ember lesz belül« ,
Ki sok jót okozhat akármelly időbe’ ;
Fűkép ha szavának van sava s veleje —
Vége nélkül .‘«intuit sem er az eleje

Uemelay Gutztár.
A’ Budik számú i ej tettszó: Ko r bá c s .

I g a z í t á s :  A’ 79.ük szánni rejtettszó nem V a s ,  hanem
R á n c  i.

— Nyomtatja Lände re r .
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A’ SÜKET-NÉMÁK’ TANÍTTATÁSA BRÜNNBKN.
Mennyire mentek a’ s ü k e t - n é m á k  1833dik 

év’ végétől 1834 középéig, mint Ígértem, ezennel 
megírom. —

Még egyszer kívántam látni a’ feljebb irt (lássd 
Társaik. 76. számát) intézetet. Elmentem, ’s már 
más tanítót találék benne, ki szinte mint az előbbi, 
világi lelkész vo lt; neve L a n g G u i d o ,  kinek ezen 
alkalommal kívülem több vendége is akadt, ’s a’ többi 
közt egy — A u f f e n b e r g  nevezetű — tisztes úri
ember is hitvesével ’s két leányával. — Alig kezdé- 
el a’ mondott tanító m u t a t á s a i t ,  azonnal élő-sza
vakban jelentkezék az álmélkodás minden felől. — 
De lehet-e különben, midőn az ember s ü k e t - n é 
má t  egyszerre szólni hall! — Én , ki már másod 
ízben valók i t t , szinte elfogódva érzem magam’ ! — 
Már csak a’ tanító’ szelídsége, és arczulatján ki
kiülő belső öröme is képes volt előbbi létemet egé
szen elváltoztatni! — Ugyanis őt nézve, ama’ kegyes 
szavakrul emlékezém-meg: Hagyjátok, és ne tiltsá
tok előmbe jőni a’ kisdedeket! — ’s őt ezen ártat
lanok keresik, és ha szól, vagy in t, figyelmeznek 
reája. — Irigylendő állapot! — Ezennel azt is meg 
kell jegyeznem, hogy az említett idő óta az előme
netel ezen intézetben s z e m b e t ű n ő !  — Ugyanis 
múltkor, A rt h u ron kívül alig tudott egykettő „Was
sert” mondani; — de most 18 közül 10 beszélt, írt, 
számolt! — Egy nagy fiú ( S i m o n  nevű), a’ többi 
közt m o n d o g a t á s o m  után a’ táblára mindent 
h e l y e s e n  följegyzett, még pedig mi n d e n  hi ba  
n é l k ü l ,  azután a’ szinte tőlem feladott számokat,
u. m. 75. — 3002 — 85,021 — 309 — 10 — 5203 ; 
öszvesen 90,920 ; . még pedig egyszerre! kimondás 
után, — teszem azt: h á r o m e z e r  k e t t ő ;  — 
szinte úgy, m i n t  k e l l ,  irá-le, és egészen a’ szá
zasokig ö s s z e  is a d t a ;  ’s a’ min valamennyien 
álraélkodánk, egy 9 esztendős kistermetű fiúcska, 
szokatlan sebességgel folytatá azt egész végiglen ; — 
az összeséget hasonló gyorsasággal mondván-ki, mire 
hátul egy szívvel ’s lélekkel: „éljen! helyes! jól 
van!“ szavak hangzottanak. — De ő ezen dicséretet 
nem  h a l l o t t a !  — veszteg ült padjában, taní
tója’ szemeit kémlelgetve csak. — Azután valamen
nyi inegkérdeztetett az i g é k ’ h a j t o g a t á s i b ó l ;  
s min e’ részben leginkább csudálkozánk , az volt, 

hogy a’ mondott kis száraz csont a’ múlt időt „ich 
habe gelernt'1 (én tanultam), bár a’ három mással
hangzó miatt elég nehéz kiejtésű , a’ mint csak kî

vánhatni, olly é r t e l m e s e n  mondotta-ki! — Most 
o l v a s t a t o t t  velők a’ mondott tanító. — Ebben 
valamennyin szinte igen szép előhaladást tőnek csu
pán egy köpczös fiúcska, midőn a’ falon-függő táb
láról ezen sort olvasná „der Elephant ist gross“ (az 
elefánt nagy), a’ ph-át nem f  görögösen, hanem 
külön p és h-nak olvasta; de a’ tanító szokott módja 
szerint f betűt fúvón előtte fogai közt, azonnal éli- 
gazult. — Az is igen elfoglaló figyelmünket, midőn 
egytől német nyelven az kérdeztetnék: „Was essen 
deine Yögel ?“ (mit esznek madaraid ?) Ez el nem érté 
egyszerre, — de igen S i m o n ;  ki is nagy sebes
séggel mutatott neki valamit ú j a i n ;  mit amaz el
értvén , legottan s z ó v a l  is kifejezett, mondván: 
„Hanf!“ (kendermagot; — közbeszédben ezt nem 
„Hanfsaamen“, hanem Hanfnak szokták mondani) 
továbbad ismét hajtogattak, még pedig jövendő idő
ben : „ich werde füttern“ ’s a’ t. hiba nélkül. — Erre 
a’ tanító egy nyolcz éves lánykát szólíta-fel; neve 
Schwarz Matilda, szőke-képű, kellemes tekintetű, és 
a’ mellett igen jó  é r t e l m ű !  — Ez olvasott szélti- 
ben, mint egyéb gyermekek ; ’s midőn tudakoznák 
tőle németül : „asszonykalap ezen kalap ?u „nein“ 
feleié (ezen kalap az enyim volt) ; no ’s tehát minő 
kalapí?“ kérdi a’ tanító „férfikalap“ mond a’ lányka. 
— Azután egy asszonykalapra mutatva tanítója azt 
kérdé tőle: „vörös é ezen kalap ott ?“ — „nem“ — 
„tehát milly szinü ?“ mond ismét a’ tanító ; „sárga“ 
viszonzá a’ kicsinyded, még pedig h e l y e s e n  ; mert 
csakugyan szalmából volt csinálva; egy másik ró 
z s a - s z í n ű r e  pedig azonnal bátran azt mondó: „vö- 
r ö s“ a’ kis Matild. Egymást érte a’ megindult hall
gatók’ ajakiról az „éljen“ kiáltás a’ kis szőke’ számá
ra ; de ő esak tanítójához s i m u l t  és n e m h a l 
l o t t  belőle s e m m i t !  — Ah szólani tudsz ugyan 
kedves gyermek! — de sok s z é p e t  és k e d v e s t  
nem hallhatnak füleid! — Míg az kérdeztetek a’ kis 
köpezőstül: „madár-e a’ méh, vagy nem?“ „IVem‘ 
mondó. „Tehát micsoda“ erre a’ bámulásig k i v i 
be t ől e g újaival is m u t a t v á n , azt feleié: „bo
gár“ (insectum.)

Hármas csöndítés szakaszta most véget a’ szív
ható próbatételnek! — lementünk a’ földszinfi 1 a- 
k o z ó b a ,  ’s a’ mint itt az evőket nézzük, ’s egy
ről másról észrevételünket közöljük, véletlenül a’ 
kis szőke befut hozzánk nagy sebbel, ’s tanítójának 
azt kiáltja: „Schamedl I“ (láb-alá való kis-szék, zsá
moly), Mi nem sokai ügyelér.k ra, míg a’ kifordult
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tanító bejövén, figyelmeztet bennünket, hogy a’ 
fiúk’ egyike a’ kis Matildot megszokta különböztet
ni; ’s most Matildranem ügyelve, künn a’ kapuszin- 
ben, a’ mondott kis székre , a’ helyett hogy azt, 
mint eddig teve , Matildnak adta volna, ma g a  
ü l t - r á !  — (Itt meglehet jegyezni, hogy Matild 
’s a’ mondott kisfiú csak tanulni járának az intézet
be ; de keblezettek nem voltak.) — ’S ezen mellő
zés a’ kis lánykának visszatetszett! — Még egy 
lánykát láték itt Matildon kívül; de mint a’ tanító 
mondá, nem sok remény van hozzá, mert kába. — 
Én még a’ tanítás’ módja felől kérdezősködvén, ese- 
ket hallottam a’ fenemlített L a n g  G u i d ó  tanító 
úrtól: ,,A’ mi módunk, úgymond, nem a’ b é c s i ,  
hanem a’ l i p c s e i ;  azaz: mi nem csak Írni, olvas
ni, számolni, hanem b e s z é l n i  is tanítunk; még 
pedig a’ k é z n e k  *’ g é g e - f ő h e z  é r t e t é s e  
á lta l .”  — Egyébiránt e’ felől May, lipcsei, vala
mint Jäger, és Rücke, gmündi (Würtembergben) 
tanító urak Lang or’ állítása szerint, kimeritőleg 
irának. — Végre még azt tartám megjegyzésre mél
tónak : hogy a’ többszer említett Lang ur szájokba 
nyúlt tanítványinak, ha azokat eligazítani kelle, ne
vezetesen k is  ú j á t  tévé nyelvökre! — — A’ fen
említett felügyelő kanonok ur’ szájából hallottam, 
hogy ezen szegény s ü k e t - n é m á k  készek volná
nak egész nap is tanulni! — Ugyvan; — a’ lélek
nek természetében van a’ t ö r e k v é s !  gondolám 
magamban, Tarczali Z om bory  L eo p o ld .

A F Ö L F E D E Z E T T  G Y I L K O S A K .
(1^. vél tör ed ék Kassáról sept. 28káról 1834.)

Az emberek közönségesen tudják és hiszik, hogy 
a’ gonosztételek ritkán maradnak titokban, hanem 
csudálatos utón, módon világosságra jőnek; csak a* 
bolond mondja az ő szivében: nincs Isten, ’s azért 
gonoszságban él. Hírül adá a’ Jelenkor azon gyászos 
esetet, melly a’ folyó évi junius havának 23dik 
napján a’ kassai rcformata ekklesia’ iskola-rectorát 
érte, ki t. i. a’ nevezett napon valamelly istentelen 
emberektől meggyilkoltatván, negyed-napra a’ Her- 
nád-fo!yóban találtatott. Siker nélkül fáradozott a’ 
gyilkosok’ felfődözésén a’ városi Tanács szinte há
rom hónapig, hanem lefolyván a* három hónap, sept. 
23ikán az isteni igazság e’ következő eset által hozta 
világosságra a’ szörnyű bűnt: Együtt pálinkáztak 
korcsmában a’ megöletettnek vinczellérje, ’s a’rector’ 
szőlője’ ujbirtokosának kocsisa , hol megíttasodván 
összevesztek, ’s a’ czivódás közben azt lobbanta a’ 
kocsisnak ittas társa szemére, hogy: t o l v a j ,  mert 
urának csűréből gabonát lopott; a’ kocsis viszont 
azt kiáltá, hogy a’ vinczeilér g y i l k o s ,  mert a’ 
rectort megölte ’s • ’ Hernádba vetette. E’ szavakat

hallván egy kis leány, tüstént elbeszélte szüféinek, 
ezek pedig a’ város’ kapitányának jelenték-be. A’ 
kocsis elfogatott, ’s kérdőre vétetvén azt vallotta, 
hogy ő akkor részeg volt, ’s nem tudta mit beszél, 
különben ő mitsem tud a’ rector’ gyilkolása felől. 
De a’ kapitány a’ rector’ volt szőlőjébe mingyárt ki- 
küldé a’ hadnagyot néhány város-hajdúval, kik — 
miután a’ kérdőre vont vinczeilér, ’s felesége min
dent tagadtak — a’ borház’ földjét több helyen föl
ásták , ’s folyvásti kutatás után egy szögletben tal
lérokkal töltött fazékra, ’s fölötte a’ rector’ papi
rosba tekert órájára találtak. Ezt látván a’ vinczel- 
lér, felkiálta: „oda vagyok“ ’s rémültében megval- 
lá , hogy a’ gyilkosságnak nemcsak részese, de fő- 
oka — a’ rector’ testvérhuga. — Bekísérek azon
nal mindkettőt a’ börtönbe, ’s a’ rector’ testvérhugát 
i s , — ki a’ gyilkosság után három hétre férjhez 
ment, elfogatták. — Vallatásra idéztetvén most a* go
nosztevők, kisült, hogy: a’ rector’ testvérhuga, kit 
bátyja mint szegény árvát magához vett, ’s három 
év óta tartott, táplált ’s ruházott, tudván hogy ta
karékos bátyja egy házacskának megvevésére pénzt 
gyűjtöget, a’ pénz’ ingerétől megvakítatván, eltö
kélő jóltevő bátyját a’ világból kioltani, *s a’ pénzt 
magáévá tenni. A’ vinczeilér ’s felesége meghittéi 
lévén a’ gyilkos szándékúnak, holmi mérges füveket 
szedénok-össze, miket megfőzvén előbb a’ macskán 
megpróbáltak, de ezzel nem boldogultak; a’ rector’ 
húga elment a’ gyógyszerárushoz egér-maszlagért, 
de nem kapott; — megegyeztek tehát abban, hogy 
a’ következő junius 23kán a’ rectort meggyilkolják, 
melly véres szándék végbe is ment , illy móddal: 
szokásszerint kiment húgostul a’ rector szőlejébe, 
hol azon szin alatt, hogy a’ csatét, vagy kötöző-füvet 
nézné-meg , a’ padlásra küldetett; a’ gyanútlan föl
indult , ’s midőn a’ lajtorja’ második fokára lépett, 
a’ vinczeilér elkészülve egy kétágú kapával, őt főbe 
üté *s a’ reGtor leesett, de hirtelen fölugorván, a’ 
vinczellért nyakon ragadta; ki segítségül híva a’ 
rector húgát, ez pedig bátyját először pofon vágta , 
azután egy kurta vastag fával úgy üté kétszer főbe, 
hogy szerencsétlen bátyja holtan omlott lábaihoz, 
így kivégezietvén a’ rector , egy zsúpkévébe kötve 
a’ csűrbe rejteték-el. A’ leány visszament a’ városba 
’s bátyja’ ládáit fölnyitogatván, ezer száz váltó ftot 
’s bátyja’ zsebóráját a’ vinczellérhöz vitte, ki azt 
elásta. Másnap reggel lármát ütött a’ leány, hogy 
bátyja estve három fertály kilenczre vele haza jővén, 
a’ külvároson kezébe adá a’ ház’ kulcsait, mondván, 
hogy ő egy jó ismerőséhez — kit meg is nevezett 
— menend, még mindeddig sem jővén haza, bizo
nyosan fürdeni ment a’ Hernádba, ’s belefuladt. Ezt
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ó sírva, jajgatva beszélő. Hasztalan keresték ruháit, 
mert ó el volt rejtve, de a’ húgára ’s vinczellérre 
legkisebb gyanú sem volt. A’ mint most már kival
lották, janius 24ikét követő éjjel föltették a’ holttes
tet egy taligára, ’s húga a’ fenevad elóre-ment kém
leln i: valljon nem jő-e valaki; — a’ taligát a’ vin- 
czellér húzta, felesége pedig tolta, ’s így a’ felső 
malmon alul a’ Hernádba vettetett, honnét junius’ 
26kán kivétetvén, másnap mint saját nevenapján szo
morún eltemettetett. A’ holttesten többféle ütés mu- 
tatkozék. Az elfogott kocsis újra kérdeztetett, núnt 
vethette szemére a’ vinczellérnek, hogy ő a’ rector’ 
gyilkosa ? megvallá tehát, hogy ó ezelőtt néhány 
nappal a’ rector’ volt szőlejében dolgozott, ’s az ab
lak alatt hált, ’s minthogy a’ vinczellér későn jött 
haza, megtámadta őt felesége, mért marad-ki olly 
sokáig, mellyre azt feleié: „mit félsz , hisz a’ rec- 
tort nem ástuk ide, hanem a’ Hernádba vetettük.“ 
Minthogy a’ kocsis azt bé nem jelenté, sőt eleinte 
tagadta, ő is méltán fog bűnhődni.

K o m já th y  G á b o r y tá b la b irö .

A’ F A R K A S O K .  , 
(Termófíet-historiai adat. Egy Lengyel atéa.)

,,A’ nap leáldozott — úgymond a’ közlő — *s 
én atyámmal ’s még hárem rokonimmal halászni 
menék a’ Visztula folyóra, mellynek közelében lak
tunk. A’ parton nagy tüzet rakánk; reám volt bízva, 
a’ tüzet lángolásban tartani, míg a’ többi a’ folydn 
háló-kivetéssel foglalatoskodott. Mi dolgunkat már 
mintegy két óráig folytattuk legkisebb közbejött aka
dály nélkül, ’s én részint a’ tűz* melege által, ré
szint mivel munkátlan veszteglék, lágy szendergésbe 
merültem — ’s im a’ közelben egyszerre egy farkas* 
iszonyú ordítása hallatszik, borzasztón zavarja ez 
meg a’ szép nyári éj’ ünnepélyes csöndjét — ’s ál
momból feldöbbenek. Tanácsosnak tartám a’ partról 
eltávozni, csolnakra ülék azonnal ’s halász-rokonim
hoz eveztem, kik a’ fenevad’ ordítását szintúgy hal
lották; ezek javaslók nekem , hogy maradjak nálok, 
’s várjarn-be, a’ mi történni fog; mivel bizonyos , 
hogy e’ farkas csak követje számosabb illynemü fe- 
nevadaknak, ’s csupán azért jött, hogy kikémlelje, 
mi történik a’ tűz körül. Ezen állítás nem volt alap
talan; alig tartózkodánk a’ csolnakban veszteg néhány 
pillanatig, ’s ím a’ farkas különös vigyázattal a’ tüz- 
hez kullogott, néhányszor azt körüljárta’s — mivel a’ 
szél partról víz felé lengett ’s így embert nem vön 
észre — még egyszer ordított, és pedig olly erővel, 

i hogy tőle az egész vidék viszhangzott. Mi a’ folyón 
csöndesen tartózkodánk, mert a’ legkisebb zorrenés 
elárult volna bennünket ’s mi nem láthattuk volna 
amaz éjjeli ritka jelenést, melly még jövendő vala.

Nem sokáig kelle várakoznunk —  ’s ím egy másik 
farkas is előkullog, ’s ez az elsőnek társaságában 
lesütött fejjel, úgy hogy orra csaknem a’ földet éré, 
hasonlag körüljáró néhányszor a’ tüzet, ’s azután 
mindkettő olly kellemes symphoniát kezde, mellytől 
a’ levegő megrendült. Most bizonyosnak tarthatók, 
hogy e’ közönös orditás egy közelben veszteglő far
kascsapatnak hivószózatul szolgál; ’s mi csónakunk
ban olly csöndesen állónk, mint szirtek a’ holtten
gerben. — Mintegy hat perczig várakoztunk elnyo
mott lélekzettel, ’s íme egy harmadik farkas jő, de 
már kevesebb vigyázattal. Most a ’ tüzet már nem 
kerülék-meg, hanem fejőket összedugák, mintha 
tanácskoznának egymással; ’s miután néhány pilla
natig illy helyzetben veszteg álltának, mind a’ három 
iszonyúan ordíta — ’s még alig felelt-vissza a’ vi
dék’ echója, midőn nyolcz farkas törtet egy csapat
ban elő, ’s most az egész vadállat-sereg tizenegy fő
ből állott. Kíváncsiságunk most — láthatni, a’ mi 
történendő — legfensőbb fokra lépett, mindazáltal még 
folyvást halotti csöndben tartózkodánk. A’ farkasok 
most kémlőleg lég felé emelék fejőket, ámde a’ 
már feljebb érintett okból semmit sem nyomozhattak- 
kL — Es valljon mi történt most? — Az egész csa
pat, kivevén e g y e t ,  melly őrt álla, körüljáró a’ 
még folyvást lángolva égő tüzet (ez még igen sokáig 
égett volna, mivel a’ közel erdőből vastag és szá
raz fadarabokat hordák össze), azután valamennyi 
— nyílegyenest — a’ Visztula folyóba rohant, bun- 
dájokat ’s farkukat megtolták vízzel, imígy a’partra 
ismét visszatértek ’s a’ vizet szőrükből a’ lobogó lán
gokba loccsanták. Ezen különös munkát addig ismét
lők ’s folytatók , míg a’ tűz egészen elalutt: ekkor . 
mivel már hajnalodni kezde, öszvesen a’ közel-erdő 
felé siettek.“ — Itt a’ lengyel bevegezé az elbeszé
lést , ’s ő ezen esetet szent igaznak állítja. Azon 
véleményre, melly Németországban uralkodik, t. i. 
hogy a’ farkasok irtóznak ’s félnek a’ tüztől; továb
bá, hogy őket tűzkő-szikrák, vagy csupán egy töl
tetlen puskának elcsattantása által is futásra bírhatni, 
e’ lengyel azt mondja: hogy „az egy nevetséges elő
ítélet; még a’ valóságos lövés sem képes mindig azo
kat megszalasztani, kivált, ha igen éhesek: sőt in
kább — fókép párzás’ idején, vagyha lövés által 
sebet kapnak, minden félelem nélkül ’s legnagyobb 
dühhel rohannak a’ vadászra, vagy arra. ki nekik 
utjokba j ó , ’s épen nem ritka eset, hogy ez vagy 
amaz ember martalékjokká lesz.“

B O R Z A S Z T Ó  F E L F Ö D Ö Z f i í .
A’ tizenhatodik században a’ haramiák’ és ban

diták’ vakmerő megtámadásitól egész Olaszország 
szenvedett. E’ miatt egy olasz városnak. mellyet e’
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szörnyek igen gyakran meglátogattak, kormányzója 
hirdetést bocsáta-ki, mellyben minden olly haramiá
nak , ki társai közül egyet elevenen vagy holtan 
kézhez ad, szabadságot és tetemes pénz-sommát ígért. 
— E’ hirdetés egészen a’ haramiák' barlangjáig ha
tott-el. A’ haramiák épen gazdag zsákmányhoz ju
tottak ’s azért mindnyájan rendkivül felbőszültek, meg
értvén, hogy egy kormányzó őket illy alacsony tettre 
képeseknek tartja; különösen fellázító a’ hirdetés 
G u i s a r d i  hadnagyot, ki a' haramia-mesterségnek 
egyik legjelesb avatottja volt. De nem így a’ kapi
tány, egy fiatal férfi, ki az utolsó ütközetben kön
nyű sebet kapván, kissé távolabb ült,  és sebét egy 
kecses fiatal lányka által bekötözteté. Ezen kettős 
szerencséjét Guisardi, az ő sokkal éltesb bajtársa, két
szeresen irigy lé. De az irígylett férfiú vigyázó volt 
’s az ő illedelmes magatartása által minden haramiát 
annyira magához vonzott, hogy ők ifjúságát nem te
kintve, közakarattal kapitánynak választották. Mind
nyája köztt épen ő volt azon egyetlen, ki a’ hara
miák’ közvéleményével meg nem egyezett, ’s magába 
vonultán a’ többiek’ zajos czivódásiról — mint lát- 
szék — mit sem akart tudni. Végre a’ haramiák’ zaja 
osilapult, a’ zsákmány felosztatott; mindenki az er
dő’ mélyébe ment, az ifjú leányka is visszavonult, 
esak a’ kapitány maradt künn, és sétált szokása sze
rint még kis ideig magányosan. Ekkor hirtelen Gui 
s a r d i  az ő ellensége a’ rejtekből előugrik, gyilok- 
kal őt agyonszurja. levágja fejét, ’s kevélyen halad 
vele a’ városba. Akadály nélkül inegy-be a’ kapun 
(a’ véres fejet egy vastag lepedőbe takartan vivé) 
de a’ kormányzó’ házába nem akarják bocsátani- 
na^v örömzajgás uralkodik o tt; leányinak egyike épen 
menyekzőjét tartja.— „Én G u i s a r d i  vagyok ’s a’ 
kapitány’ fejét hozom!“ szól a’ vakmerő haramia. 
A’ megörült kormányzó a’ töredelmest azonnal maga 
elibe vezetteti, és szerte futó leányit is ösztönzi, hogy 
maradjanak ’s nézzék-meg vele együtt a’ elhírült 
vad haramia-vezérnek fejét ! — A’ vendégségnek 
vége van, G u i s a r d i  kezdi a’ lepedőt kibontani. 
Merő pillanattal néz a’ kormányzóra , fölemeli hir
telen hajfiirtinél a’ véres fejet ’s oda mutatja ; a’kor
mányzó elhalványul e’ látványra: a’ véres fej saját 
fiának feje ! A’ szerencsétlen ifjú már rég eltűnt az 
atyai házból; vad szenvedélyek üzék-el őt onnan, 
's- ah ! most olly örömest kívánt volna ismét oda 
visszatérni. — A’ kormányzó mindazáltal felbátoml 
s a1 vad haramiának kifizeti az Ígért pénzt. „Nem 

ti gy — megszólamlik G u i s a r d i  — pénzedet tartsd- 
nueg! én csak szabadságomat akaróm , téged pedig

azon ocsmány hiedelmedért, mellyet társaim iránt 
tápláltál, megbüntetni! Isten hozzad!“ (Külf. 1.)

A Z  Á L - A J T Ó .
Épen ezelőtt tiz évvel történt Angliában, hogy 

a’ bristoli porkolábot egyik fogoly tudósító: miké
pen Birminghamban egy hamis-pénz-készítő intézet 
találkoznék; — körülményesen leirván annak helyét 
s az abban foglalkozó személyeket. A’ porkoláb tüs

tént megszerző a’ szükséges parancsokat, és két 
rendőrségi hajdút maga mellé vevén, elment Bir- 
minghamba. Reá találtak a’ kijelölt házra, és a’ tud
valevő vezérfonál’ nyomán menvén, egyszerre a’ 
földalatti laboratóriumban termének, ’s előttök ál
lott a’ fő-hamisító. Ez nem kissé látszott álmélkod- 
ni, de csakhamar ismét felbátorult, és egész nyu
galommal így szála: „Uraim! látom, hogy el vagyok 
árulva ’s hogy az urak foglya vagyok, Csak még azt 
engedjék-meg, kérem, hogy felső ruhámat reám 
öltsem, ’s azonnal követem uraságtokat.“ Ugyanazon 
időben egy pár lépéssel félre oldalgott, lábaival a’ pad- 
laton tombolt, és egy eső-ajtón alárobbanva, nagy 
hirtelen eltűnt szemük elől. Az elámult törvény-szol
gák hiúban törekedtek nyomába menni azon ajtón, 
mellyen tőlük elillant: mert az mozdulatlan és szi
lárdul bezárva maradt. Most tehát visszá akartak in
dulni, ki azon az ajtón, mellyen bejöttek volt: de 
már bezárva találók/,azt is. Fáradtig dolgoztak rajta 
három óráig, sikeretlenül; és kiáltoztak, sivalkodtak 
segítségért, és szabadon bocsáttatásért: de a’ mél)- 
ségben , holott voltak , nem hallá őket senki. Utóbb 
az ajtó egyszerre önkénytesen ismét megnyílt, a’ 
fogva-lett fogoly-őrek kitolakodtak; de azok, kiket 
kézre kelle keríteniük, oda voltak Örökre; és ró
luk mind ez ideig soha semmi hir nem hallatszott.

M A G Y A R R Á  K.
„No Sógor uram! adja ide az ökreit, úgy a’ mint 

kértük, a’ hetvenkilenczen.“ „így nem adhatom —- 
felel az eladó — hanem az ötvenkilenczért, Isten 
neki, vigye el őket Kegyelmed.“

„On igen hibázott, hogy nagyra menendő fíját 
korán hivatalra alkalmazó“ — mondja egy tudós, fé
lig meddig tanult ismerősének.“ „Biz az igaz — felel 
ez — az ember csak ollyan idő előtt, mint a’ f é l  
h í z o t t  d i s z n  ó.“ Örvcnyi.

R E J T E T T S Z Ó .
Fej uélkal ha pirul, szégyen’ j«le többnyire. — Élted 

Kétes egészemben , Mars’ fia bátor azért.
S. J. Zala J'—hői.

A’ 81 ftib s'/ániu rejtett*zó : S z o l n o k .

Szerkeszti H a l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n de r e r .

\
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K L t ű n t  g y k h m k k - é v k i  m  m e z.

M é r t  e 1 sze m e k b en  lángkön} ü k ’ á r ja i  ?
Ks e ’ kebe lbő l  n é m a  so h a j ta to k  ?

A rc zo m  m oso ly g ó  ifjú  t e l j é t
Mill}' k e s e rű  epedés a p a s z t j a ?  —

H o v á ,  hová szép  g y e rm e k i  n a p ja im !
A ra n y  k o r á n y o m !  m e r re  rö p ü l tö k -e l  ?

U tá n a to k  sz á l ln ak  fohászim  ,
É r t e t e k  eg  szem e im b en  e ’ k ö n y  !

N incs  h a s z n a !  —  m á r  a ’ n á rc z is z -ö v ű  s z i g e t ,
Hol a ’ s ö t é t  g o n d  sz u n n y a d a  , — e lv e s z e t t ;

’S a r a n y - i u g a r b o l  sz ő t t  v i l á g o m ,
A ’ m ik o r  á l t ö l e l é m ,  —  e lo s z lo t t .

M il ly  b o ld o g  É d en  r in g a ta  k a r j a i n !
M ig  —  c sa k  jelenle 't  o sz t  v a la  c s ó k o k a t ;

’S nem  kapkodok  a ’ kék  jö v e n d ő ’
C s a l fa  r e m é n y i  u tá n  e p e d r e ;

M /g  e g y  p o h á r -v iz  szom jasa’ e l o l t h a t á ;
A ’ p a r t l y u k a k b ó l  fecske -f iú t  s z e d ő k ;

É s  e g y  v i rá g ró l  m á s  v i r á g ra
T a r k a  lép ő t  m o so lyogva  ű z t e m ! —

N em . M o s t  d icsőebb  p á ly a  övedz-kör i il .
A z  if jú  l á n g -k o r  ró z s a -ö lé r e  v o n ;

É l te m  k i fe j l ik  b im b a jáb ó l
’S b á jo s  a la k j a  d icsőn e lé tü n .

M in t  a ’ p a t a k ,  m e l ly  h a lk a n  e lö m led e z ,
M o s t  f e ld a g a d ,  ’s t ö r t  g á t j a in  á l t c s a p o n g ;

É s  b ü s z k e  z á s z ló k -  ’s á rb o c z o k k a l  
T á g  o c ze án b a  v e g y ü l  z a jo n g v a :

E ’kép  lö vőd ik  t á g a s  eg éb e  föl —
K i tö rv e  a ’ lán g lé le k  a g y a g la k á n  ;

A z  égi  s p h a e rá k ’ t á n c z in  a n d a l g ,
’S s z á rn y a i  ü d v ’ özö n éb e n  ú sz n a k .

F e lé m  d ic s ő sé g ’ p á lm a v i r á n y a  i n t ;
’S s z e re n c s e ’ c s i l la g k ép e  m o so íy g v a  r e n g ;

K ánt i s t e n -á lm o k ’ ró z s a b e rk é n  
A ’ s z e re le m  k o s z o r ú t  k ö t ö z g e t !

Kectktmétről Királyi Károly*

L O N D O N  É S  A Z  A N G O L O K .
(H *  H . . . .  u tán . )

Láttam a’ legnevezetesbet, mit a’ világ a’ bá
muló léleknek mutathat, — láttam, ’s még mindig 
bámulok , még mindig mereszkedik emlékezetemben 
e’ házak’ kő-erdeje, ’s a’ benne élő emberarczok’ 
tolongó folyamja, — annyiféle tarka indulattal, olly 
borzalmas mohóságával a’ szerelemnek, éhségnek, ’s 
gyűlöletnek.— En L o n d o n rul szólok. — K ü l d j é 
tek egy philosophust Londonba; az istenért, csak 
költőt ne ! — küldjétek egy phiiosophust oda . ’s ál
lítsátok Cheapside’ szögletére; ő itt többet fog ta

nulni , mint az utolsó lipcsei vásár’ minden könyvei
ből , ’s a’ mint az emberhullámok körülziigják . egy
szersmind uj gondolatok’ tengere fog előtte fölkelni; 
az örök szellem, melly fölötte lebeg, reá fog lehel
ni , a’ társas rend’ legrejtélyesb titkai meg fognak 
neki nyílni, a’ világ’ ér-ütését hallhatólag ’s látha
tólag fogja tapasztalni; — mert ha London a’ világ’ 
jobbkeze , munkás hatalmas jobbkeze, akkor ezen 
utczát, melly a’ börze-épülettől Downingstreetbe ve
zet, úgy kell tekinteni, mint a’ világ’ élet-erét. — 
De az istenért, csak költőt ne küldjétek London
ba ! — E’ minden dolgok’ fontos komolysága , ezen 
óriási egyformaság, e’ gépelynemü mozgás, ezen unal- 
mássága még magának az örömnek is , ezen erőte- 
tett London elnyomja a’ képzelőerőt, ’s megszag
gatja a’ szivet. ’S ha még egy német költőt külde- 
nétek oda, egy álmodozót, ki minden egyes tüne
mény előtt megáll, például egy rongyos koldus 
vagy egy ragyogó ötvösbolt előtt — oh, annak épen 
siralmas állapotja leend; minden oldalról taszigálják, 
vagy még egy tompa ,,God damn“-el földre is lökik. 
— God damn! az átkozott taszigálás! mingyárt ész
revettem, hogy e’ népnek sok dolga van. — Ő , 
noha az abrak ’s öltözet országában drágább, mint ná
lunk , mégis jobban akar élni ’s öltözködni, mint 
m i; neki, mint urisághoz illő , nagy adóssági is van
nak , mégis néha csupa kérkedésből — aranyait ab
lakon hányja-ki, ’s más népeknek fizet, hogy kedv
töltésére egymást öklözzék ; ’s ezért John Bull kény
telen éjjel nappal dolgozni, hogy illy költségekre 
pénzt kerítsen , éjjel nappal kénytelen agyvelejét uj 
mozgonyok’ föltalálására erőtetni, ’s ül és számol 
arcza’ verítékében, fut és szalad, körül nem nézve, 
kikötőből a’ pénzcsarnokba, onnét a’ tengerpartra , 
’s illyenkor nem vehetni rósz néven , ha Cheapside’ 
szögletén egy szegény költőt, ki egy bolti mutatvá
nyon bámészkodik ’s útjában áll, nem elég szelíd
séggel félre lök. — „God damn!“ —

A’ kép, mellyre Cheapside’ szögletén bamész- 
kodám, a’ francziák’ átkelése volt a’ Beresinán. — Mi
dőn szemléletemből fölriasztva, ismét a’ hullámzó 
utczára tekintek, hol férfiak, asszonyok, gyermekek, 
lovak, postakocsik’ tarka hullámja , ’s közben pgy 
halotti kiséret, forrva, kiáltva , jajgatva és csiko
rogva hömpölygött: úgy tetszett nekem, mintha egész 
London egy Beresina-híd lett volna , hol mindenki 
őrjöngő gondossággal akar áttolongani , hogy ki
csinyke életét megtarthassa ; hol a’ büszke lovag le-
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tapodja a’ szegény gyalogot; heil örökre elveszett, ki 
egyszer földre esik; hol a’ legjobb bajtársak érzé
ketlenül sietnek-el egymás holtteste mellett, 's eze
rén, kik haldokolva, bágyadtan és vérezve, haszon
talanul akartak a’ hid" korlátira kapaszkodni, a’ ha
lál’ hideg jégvermébe rohannak. — Mennyivel vi
dámabb ’s lakhatóbb ellenben édes hazánk 1 milly 
aluszékony kényelemben, milly ünnepi nyugalommal 
mozog itt minden ! — nyugottan jár kel a’ rendőr, 
nyugott napsugárokban ragyognak házak és díszru
hák , a’ tetőkön fecskék röpködnek , az ablakokból 
szép kövér dámácskák mosolyognak , a’ hangos ut- 
czákon elég tér van; az ebek annak módja szerint, 
illedelmesen szagolhatják egymást, az emberek’ ké
nyelmesen álldogálhatnak ’s beszélgethetnek a’ já
tékszínről , ’s mélyen, igen mélyen köszönhetnek, 
ha egy elékeló uracs, vagy vice-uracs, vagy egy haj- 
piperés, aranyos nagyságoska kegyesen visszakö- 
szöntve lenge tánczosként ellibeg.

En föltevém magamban, hogy London’ nagy
szerűsége fölött, niellyről már olly sokat hallottam, 
nem fogok bámulni. De úgy jártam, mint a’ szegény 
iskolás gyermek, ki föltevé magában , hogy az üt- 
legeket, mikre biztosan számolt, nem fogja érzeni. 
A’ dolog sajatkép azon körülményben állott, hogy ő 
a’ rendes ütlegeket várta, rendes bottal, ’s mint szokta 
volt, — hátara, ’s azok helyett szokatlan számú 
iitlegeket , szokatlan helyre, egy vékonyabb nádpál- 
czával kapott. — En nagy palotákat vártam, és sem
mit se láttam , mint kis házakat. De épen ezeknek 
egyidomusága , ’s elláthatlan sokasága hat olly nagy 
erővel. — E‘ téglából épült házak a’ nedves levegő 
és széngőz’ behatása által egyenlő szinüekké válnak, 
tudniillik barnás olajzöldekké; mind ugyanazonalko- 
tásuak. rendszerint két vagy három ablaknyi széle
sek , három emeletnyi magosak, ’s felülről kis vö
rös kéményekkel ékesitvék, mellyek véresen kirán
tott fogakhoz hasoniítnak, — úgy annyira, hogy a’ 
széles , egyenes utezák, mellyeket alkotnak , csak 
két végtelen hosszú kaszárnyának látszanak. — En
nek oka azon körülményben létez, hogy minden an
gol család , ha csak két személyből áll is, egy egész 
házban , tulajdon csarnokában akar lakni, és gazdag 
speculánsok illy szükségre számolva , egész utczákat 
építenek, meliyekben a’ házakat ismét egyenként ki
adják. A* City’ főutczáiban, London’ azon részében, 
hol a’ kereskedés és mesterségek’ széke, hol még 
ő-szellemü épületek vannak az újakkal vegyítve , ’s 
hol a’ házak’ utczára néző falai rőfnyi-hosszií betűk
nél es számokkal, rendesen aranyozottakkal és re
liefben, vannak fedve egész Tetőig: ott a’ házaknak 
charakteres egyformasága nem olly szembeszökő,

annyival kevésbé, mivel az idegen’szeme folyvást fog
lalatoskodik a’ boltok’ ajtajiban kitett újnál újabb és 
szebbnél szebb tárgyak’ tekintésivei. — IVem csak e’ 
tárgyak magok okozzák az igen nagy benyomást, mert 
az angol mindent, a’ mit készít, tökéletesen végre 
is hajt, ’s minden divatportéka, minden asztrál-Iám- 
pa, ’s minden csizma, minden thee-edény , ’s min
den szoknya olly elvégezve, olly csábítólag ragyog 
élőnkbe! Ilanem a’ kitétel’ mestersége is, a’ színek’ 
ellenzete ’s különfélesége az angol boltoknak valami 
saját ingert ad ; — még a’ legköznapibb élet’ szük
ségei is meglepő tündérfényben jelennek-meg, közön
séges ennivalók uj megvilágosítás által csábítanak, 
még a’ nyers halak is olly kellőleg elrakosgatva fe- 
kiisznek , hogy pikkelyeik’ szivárványos tündöklése 
mulattatja szemeinket, a’ nyers hús úgy fekszik a’ 
nevető petrezselyemmel koszorúzott tarka porczellán 
tányérkákon , mintha festve volna, de minden úgy 
tetszik, mintha festve volna, ’s Miéris Ferencz’ ra
gyogó ’s mégis olly szerény képeire emlékeztet. Csak 
az emberek nem olly vidámak, mint a’ hollandi ké
peken, a’ legkomolyabb pofával árulják a’ legvigabb 
játékszereket, ’s ruháik’ szabása és színe egyforma, 
valamint házaik. —

(Vége következik.)

B I 0 8 R A F H 1 A I  V Á Z L A T A  
K ö r ö s i  Csorna S á n d o r n a k ,  h i r e s  m a g y a r  

u t a z ó  é s  n y e l v b u v á r n a k .
(A’ ,,Bilder-Magazinr< jeleticvi ISdík. számából.)

Ez egy töredék Csorna Sándornak saját levelé
ből , mellyet ő Kennedy C. P. kapitányhoz irt, ki a’ 
keletindiai társaságnál hadiszolgálatban állt ’s most 
britt residens Delhiben. Közié Elliot Károly volt po
litikai ügyvivő (ágens) ugyan ott. #)

£) Ezen levél Londonban a’ k. nagybritanniai ásiai társaság’ 
ülésében f. évi apr. 19kén olvastatott-fel , 's a’ ,,The 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland1’* czim a'atti értekezéseknek közelebbi első 
kötetében ki van nyomtatva. Azon adatok mellyek Cso
rna felől már hosszabb idő óta tudomásul vannak, híres 
i ö l d i n k n e k  (Landsmann?), kit méltán másik Gütz-  
laff-unknak tekinthetünk, ezen Önb>ographiája áltál 
teljes valúsulást nyernek. Mi azt mondjuk: GUt z l a t -  
funknak,  mivel mind a két utazónak — kik közül szü
letésére egyik a u s z t r i a i  ’s a’ másik p o r o s z  — élet
sorsai ’s a’ keletásiai legisméretlenebb tájak’ föld- és 
nyelvtudományára nézve olly igen fontos törekvései, több 
mint meglepő hasonlatosságot mutatnak. C sorn a  S á n 
dor  — mint biographiájából kiviláglik, egy egész év
tizeddel korábban jött több olly- országon keresztül, mel
lyeket Burnes Sándor a’ legújabb időkben beutazott. 
Valóban úgy látszik , mintha a' véletlen-esetnek egy kü
lönös játéka által a’ S á n d o r  név a’ maczedóniai Sán
dornak ama’ nagy dicsőséges, hadi lát-térével volna ösz- 
szekötve mert a’ mint látjuk, e’ két jeles utazó is, kik 
az újabb ’s legújabb időkben amaz ismeretlen közép-ásiai 
tartományokat meglátogatták — a’m a g y a r  és a’ b r i t t  
— mindegyik e’ nevet viseli. fA’ néniét ,.B ild  e r - Ma 
g a z i n “ s z e r k e s z t ő j e . )
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„Én születésemre székely vagyok , (így nevez
tetik egy nép-ága azon magyaroknak , kik a’ 4dik 
században K. sz. után a’ régi Dáciában leteleped
tek) ’s az ausztriai császár ő Felsége kormánypálczája 
alatt az erdélyi nagyfejedelemségben lakom. Miután 
3 év alatt — 1812 aug.tól lS15ki sept.ig — Nagy- 
Fnyeden a’ bethleni collegiumban a’ nyelv- ’s hittu- 
mányokat elvégezém, utazást tevék éjszaki Német
országba ’s IStGki apriltől 1 SISki julius’ végéig leg- 
fensőbb engedelemnél fogvást több collegiumot hall- 
gaték a’ göttingai egyetemben, hol kérésemre a’ han- 
noverai királyi kormánytól egy esztendőre szabad 
asztalt nyerék. — Mivel Erdélyországban nincsenek 
tót lakosok, sőt a’ tót nyelvet közönségesen még az 
ottani tudósak sen« értik — jóllehet szükséges volna 
tótnyelvü tudósaktól is tanácsot kérni a’ magyarok’ 
régibb története iránt, mivel azok mindenfelől tót- 
származásu népektől környezvék: — ugyanazért Né
metországból visszatértem után Alsó Magyarországba 
menék Temesvárra, hogy ott a’ tót nyelvet megta
nuljam. 1819ben februártól kezdve novemberig azzal 
foglalkozóm; ’s ezen idő alatt elrándultam Horvát
országba is , jelesül Zágrábba, hogy ott a’ külön 
dialectusokkal megismérkedjem. — Egyéb tudomá
nyos foglalatosságok közt kedvencz tanulmányún a’ 
Philologia , föld és népisméret valónak , ’s ámbár ha
zámban lelkészi hivatásra készültem , még is a’ fön- 
tebbi foglalkozásokhoz szi'tó hajlandóságom téresb 
látpiaczot készte fölkeresni, hogy azokat tovább is 
folytathassam; mivel szüléim mór nem valónak élet
ben, bátyámnak pedig — ezen egyetlen testvéremnek 
— segéiyimre szüksége nem volt: tehát eltökélem , 
hazámat odahagyni, Napkeletre menni, ’s ott egy 
vagy másmódon élelmemet keresni, csakhogy magam’ 
kirekesztőleg búvárkodásoknak szentelhessem, mel- 
lyek később az egész tudós világnak, különösen pe
dig a régi história’ több homályos pontjainak felvi
lágosítására hasznosak lehetnének. — November’ vé
ge felé Nagy Enyedet elhagyóm ’s mentem Buka
restbe, hol bizonyos ideig mulatni akarék, hogy kéz- 
alatt a török nyelvről némi előfogalmakat szerezzek 
magamnak, mielőtt Konstantinápolyba térnék. — 
Mivel ott ezen szándékom’ kivitelére nem volt alka
lom , és mód sem ajánlkozott az 182()diki év január’ 
kezdetén egyenes utón Konstantinápolyba mehetni, 
tehát néhány Bolgárnak társaságában, kik Maczedo- 
niából gyapotot szállítónak Bukarestbe, Hustschuk és 
Sophián keresztül Philippopolis és Enosba utaztam ’s 
innét egy görög hajón, meily útjában Chios és Rho- 
dosnál kikötött, Aegyptusba térék. jelesül Alexan
driába, hova február’ végével megérkezém. Szándé
kom volt , itt vagy Kabinéban egy ideig mulatni

hogy az arab nyelvben, mellyet már Európában kéz- 
dék tanulni, magamat tökéletesítsem. Azonban hir
telen kiütött a’ döghalál, meily ugyanekkor Konstan
tinápolyi is megszálló, ’s én csakhamar oda hagyám 
Aegyptus" földjét ’s hajón Larnikaba mentem Cypriá- 
ban , ’s igy tovább Sidon, Bairuth , Tripolis és La- 
dakiába ’s innét g y a l o g  Halebbe Syriaba indulék , 
hol apr. közepén meg is szállottam. Halebből napke
leti öltözetben g y a l o g  különféle karavánokkal foly
tatóm utamat, Urfan keresztül Mosulba s innét egy 
tutajon még ugyanazon évi júliusban jövék Bagdadba. 
Itt egy diák levelet irtani az angol residensbez Ri ch  
úrhoz , ki akkor Kurdistanban , meily Bagdadtól 8 
napi járásra fekszik, tartózkodott; értesítem ót meg
érkezésemről ’s kérém pártfogását. Titoknoka, Bel- 
lino ur — az ő barátjának Swoboda Antal urnák (szü
letett magyarnak) , kinek még Halebbői ajanltatám 
’s ki azonnal házában szállást is adott — közbenjá
rására ellátott öltözettel és pénzzel. Illy készülettel 
1820 sept. 4kén elindulék Bagdadból, ’s frank öl
tözetben lovon egy karavánnal Kermanschah és Ha- 
madanon keresztül Teheránba Persianak fővárosába 
menék , ’s oct. 14kén benne megszállottam. En ide- 
érkeztemkor, egy európait sem találtam : mindazál- 
tal az angol követségszálláson \ \  i l Tock residens 
ur’ távollétében, ki ekkor Tauris vagy Tabrisban 
mulatott, egy persa szolga jóakarolag fogadott, szál
lást ada ’s mind azt, a’ mire szükségem volt. — A’ 
residens ur megérkezvén , hozza egy levelet irtani 
angol nyelven, leraj/.olám híren neki helyzetemet, 
értesítéin őt körülményiül és szándékomról, ‘s régre 
esdeklém segedelméért, mit azonnal meg is nyer
tem ; — és én neki, nemkülönben bátyjának György
nek , jótékony fogadtatásomért különös halaiul tar
tozom. — Nekik köszönöm, hogy négy hónapig Per
sia’ fővárosában mulathattam, meily idő alatt maga
mat a’ persa grammatikában gyakorlam ’s némileg 
az angolban is tökéletesítém ; különfélét olvastam, 
mi azon czéllal, mellyet magainnak kitűztem , érin- 
tetben állott, ’s megvizsgáltam sok ezüst pénzdarab
jait a’ parthus dynastiának. Teheránból kiindultam
kor letevéni az eddigi frank öltözetet ’s persaival 
cserelem-föl. Én minden levelem ’s irományim’, mel- 
lyek közt a’ göttingai Egyetemtől nyert iskolai tes
timonium , továbbá egy erdélyi útlevél, ’s a’ tót
nyelvben tett előlépéseimről egy bizonyságlevél is 
volt, Willock urnák adám-ált gondviselésül. Egy le
velet különösen — meily Nagy-Enyedre, Kor ács J. 
professor úrhoz vala intézve , azon keressel szolgál
tatok kezéhez, hogy azon esetre, ha Bucharába 
szándéklott utamban elvesznék , ezt a’ megnevezett 
professorhoz küldené-meg. 1821. martz. Isőjén elbu-
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e&ir/.ánv nemes jóltevőmtől, s mint Örmény utazó 
április közepe táján Meschidbe érkezem Chorassanban.

(Végét későbben.)

P Á R V I A D A L .
A’ műveltebb közönség előtt tudva lesz, hogy 

valamint Virginiában, úgy az egyesült éjszakameri
kai statusokban is a’ vélemények ’s politikai szem
pontok igen különbözők egymástól. Ezen tartomá
nyok’ csaknem mindenikébcn a’ törvény halálos bün
tetés mond a’ párviadalra. Azonban ezen fenyegető 
büntetést az által kerülik-ki , hogy a’ parviadalosak 
egy idegen status’ földjén küzdenek egymással, melly- 
hez ők, polgárilag, nem tartoznak, ‘s véghez vitt 
tetteik után ismét visszatérnek , hol természeti birá- 
jokat feltalálják, ki azonban az ő megyéjén kívül 
elkövetett bűnre nem köteles ügyelni, mivel a’ fenyítő 
törvények az egész egyesült statusra közösen ha
tó erővel nem terjednek-ki. Az európai országok
ban eléggé bizonyítja a’ tapasztalás , hogy a’ halál
lal- fenyeget es koránsem elijesztő olly férfiakra néz
ve, kik azért küzdenek egymással, mivel attól nem 
rettegnek. A’ fentebb érintett erkölcsi szokások Vir
giniában, csak annál több párviadalt okoztak ezen 
statusban, alkalmatlanná tevén nagy kiterjedése a’ 
határon túl menetelt. Tudjuk, milly nagy, sürgetős 
foglalatosságot szoktak azok előadni , kik illy es dol
got végezni akarnak. — A’ virginiai törvényhozónak 
az vala gondja, hogy az emberi szí v’ természetében 
kevésbé kegyetlen , a’ bírák’ szánakozását nem an
nyira felingerlő , ’s épen ez okból hathatósb és sike- 
resb büntetést tnláljon-fel. O azt vélé, hogy olly 
ember, ki csupán csekélységért ’s ollykor semmi 
okból , •— vagy nézet-különbségért, mellyet nem 
gátolnak az ország’ törvényei, ’s mellyhez mindenki
nek joga van, életét koczkáztatja, vagy olly állás
pontot vesz fel , melly által polgártársát életétől 
foszlja-meg — valóságos őrültség’ állapotjában van. 
Ennélfogvást valamint a’ párviasokat, úgy a’ tanúkat 
vagy secundánsokat is őrülteknek nyilatkoztatja a1 
törvény, 's ez által elvesztik azon hivatalt, mellyet 
viseltének ’s alkalmatlanokká hirdettetnek, többé 
annak viselhetésére; két gyám-atya neveztetik-ki, 
ezek aztán illy férfiak’ birtokit igazgatják, ’s ők 
határozzák-jiieg, mit lehet azokra bízni, ’s helyben 
hagyásuk nélkül bármi kötött szerződésnek vagy kö
telezésnek sincs törvényes ereje. Bizonyos kútfőből 
tudjuk most, hogy mióta Virginiában ezen törvény 
f e n n  áll, vége minden párviadalnak.

Aovuh Dániel.

A SZERELEM’ ’S HÁZAS ÉLET' SZÓKONV VÉBŐL.
E l ő m o z d í t t a t á s :  Gyakran házassági va- 

gyonkép hozza azt férjének a’ feleség, a’ nélkül, 
hogy amaz tudná, mint jutott a’hoz, ’s a’ nélkül, 
hogy kitűnő ügyesség kerestetnék benne. — E s
kük:  nincsenek többé szokásban. Helyökbe iromány 
és pecsét lépett, hogy sikere legyen az ígéretnek. 
Szerencsés házasok, kik egyre sem szorultak, hogy 
bizonyosakká tegyék egymást kölcsönös hűségök- 
ről. — E e l e b a r á t i  s z e r e t e t :  a’ házasságban 
szoros korlátok közé vonatik, ha erénynek kell ma
radnia. — F é n y i  t ő - h á z :  a’ házasságot is lehet
ne bizonyos esetekben fenyítő-háznak nevezni, melly- 
ben sok lakol-meg hirtelenkedése és dőreségéért. — 
F é n y ű z é s :  felnyitja a’ föld’ arany-aknáit, hogy 
azokba temesse a’ béke és szerencséi. — F é r j  és  
f e l e s é g :  egy test; ’s bár gyakrabban lennének egy 
lélek. — F ö s v é n y s é g :  mindig vétek, csak sze
relem ’s házasságban bizonyos pontokra nézve lesz 
erénnyé. — G a z d a s á g :  minden házas’ tanulmá
nyának kellene lennie. — G y ó g y á s z :  nem egy
szer lényegileg szükséges a’ házasságban. Igyekezzék 
a’ férj , hogy minélelőbb maga legyen az orvos. — 
G y ó g y í t á s :  tudjuk , hogy újabb időnkben a’ be
tegeskedő szépnemet, ha felgyógyulását óhajtjuk , 
anyagi gyógyszerektől egészen különbözőkkel kell 
gyógyítani. Rögtöni használatukat rögtöni gyógyulás 
követi. — H a l a v á n y :  az újabb idő’ divat-színe.— 
H a m i s  e s kü:  Ezt fenyitő-házzal büntetik, de a’ 
szerelemben kivételt szenved. — Ha r ác s  (Raub) 
erőszak nélkül is megtörténhetik; bizonyítja a’ sze
relem. — H á z a s s á g :  e’ közmondás ,,a’ házasság 
égben köttetik“ kiküszöböltetett ez életből, mivel 
igen is földi dolgok fejezik-be az alkut. — H á z a s  
á l l a p o t :  néha a’ megvizsgáltatás’, és béketürés’ 
állapotja. Ki képes volt ezeken túl-esni, az sokat ta
nult; csak az kár, hogy ezen s o k a t  mindig későn 
tanuljuk. — 1‘ig 'tfy  Andor.

R E J T E T T S Z Ó .
Öt betűből áll egészem,

’S háborúnak idején 
Ellenséggel szállók szembe

Bármelly ország’ mezején. —
Mondd visszára ’s húzd-meg elsőm’

R a d i n a i ! találd-ki 
Falu vagyok Bodrogközön,

Te tudod, ha valaki.
Keczmeregi Sok Ferenci,

raltárnofc és baromorvos.

A! 82dik számú rejtettazó : Ba r c s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
8 4 . szám - Pest, october’ ISdikán 1 8 3 4 .

A’ B U D A !  M A G Y A R  J Á T É K S Z Í N R Ő L  
E’ folyó 1834ik észt/ április’ múltával, társa

ságunk több jeles taggal ’s táncz-személyzettel sza
porodván , ar közelebb múlt rendkívül hő nyár’ hó
napjaiban pedig, a’ közönség gyérebben látogatván 
színházunkat, csökkent jövedelminket a’ gyűlt se- 
gedelem-pe'nzből kelle időről időre pótolgatnunk. Tek. 
Pest vmgyének beadott ’s részint adandó számadá
soknál fogva, a1 képzeti (ideális) szin-erkélyeken ’s 
némelly még kint levő tartozásokon kívül, pótolta
tott oct. középéig a’ segedelempénzból 3695 v. fo
rint ’s 59 kr. Ebből fordításokra, uj darabokra, kö
tésre, szerep-iratásra, musikára, öltözetre, díszít
ményre fordíttatott öszvesen 2871 for. 12 kr.; ’s így 
szoros értelemben a’ társaság’ személyzetére csak 
574 for. 47 kr. Ezen kívül játék-jövedelminkből a’ 
budai színház’ ruhatárát, mintegy 600 váltó forint 
áruval szaporítottuk. — Az újabban történt nagy
lelkű adakozásoknak (mellyeknek köz hirré-tétele 
eddig is , csak nyomtatási költség-kímélés’ tekinte
téből késett) jegyzéke már sajtó alatt van. —

Mint felelt légyen meg társaságunk eddig szor
galmában , haladásában , a’ nagyérdemű magyar kö
zönség’ várakozásának ? megítélni ugyan nem az én 
jogom; bátor vagyok azonban reményleni, hogy a’ 
tisztelt közönség’ ítélete nem leend reá nézve kár
hoztató. Olly előadások, mint nálunk: G r ó f  Es-  
s e x é ,  S a p p h o  é , Á r v a  és g y i l k o s é ,  S á m 
s o n é ,  I s t v á n  m a g y a r o k ’ k i r á l y á é ,  de  
l’E p é e j é ,  A t i l l á é ,  Ü g y v é d e k é ,  V i s z o 
n y o k ’ h a t a l m a é  ’s a ’ t. bizonyosan nem fogná
nak meggyalázni bármelly székhelyi színpadot i s ; 
sőt merem hinni, hogy azon darabjaink közzül i s , 
mellyeket inkább kedveskedésből ’s változatosság
keresésből, mint erőnk’ érzetéből adtunk, többek, 
mint L u m p a c i v a g a b u n d u s ,  Eg y  ó r a ,  B é 
l a’ f u t á s a ,  Z ű r z a v a r  v a r g a - m ű h e l y b e n  
’s a’ t. nem valónak kedvetlen jelenetek. Mindezek, 
sőt mondhatnám legtöbb mutatványink , csalhatatlan 
jeleit hordozzák a’ művészi haladásnak ; ’s ha olly- 
kor hibák vagy épen gyöngélkedések mutatkoznak 
azokban, — az Istenért! ne felejtsük azt, hogy kezdők 
vagyunk a’ szinészségben is, mint átalján a’ müvész- 
ségben, hogy a’ szegénységet szükséges eszközeink
ben nem tagadhatjuk, hogy színészink az újabb, 
tisztább , grammatikai ’s gyakran kötött nyelvet, 
csak sok munkával tehetik sajátjokká, hogy újabb 
előadása darabjaink, akár eredetiek, akár fordítottak

legyenek azck, rájok nézve nagyobbára ismeretle
nek,  ’s végtére — mi legfőbb méltatást érdemel, 
hogy ugyan azon , nem nagy személyzetű társaság
nak , havonként 21—22 mutatványt teljes tökéllyel 
adni, majd csaknem a’ lehetetlenségek’ sorába tar
tozik. Ezen utóbbi akadály, mellyet a’ jövő évi april’ 
utójáig tartó kibérlés alatt elhárítani, nem vala az 
igazgatóság’ hatalmában, volt egyik oka,  hogy a’ 
társaság’ főbb tagjai’ megkimélése’ tekintetéből, uj 
nagyobb darabokat nem adathatott olly sűrűén, mint 
óhajtotta volna. Bátran állíthatom, hogyannyit ’s 
olly terhesen, mint nálunk öt — hat az előkelőbb 
tagok közzül havonként játszik, nem játszik európai 
színpadokon egy is. —

És még is — fájdalom fog el, midőn panasz- 
lani vagyok kénytelen, hogy előváltásink a’ tavalyi
hoz képest csökkennek. A’ múlt tikkasztó nyár’ he
vében, a’ beállandó mérsékelt ősz’ hónapjaira vetém 
reményes szemeim’ — ’s imé raegcsalatkozám ! Elő
váltásink, mellyek tavaly, ősszel havonként két ezer 
forintra mentek, most ezer hatszáz forintra alig üt
nek. Szalma-láng volt volna tehát ismét a’ magyar 
tűz, ’s csak ajakon-pengés a’ hazafiúi buzgaloml. 
Vagy feledésbe ment volna már is azon nagy fontos
ságú tekintet, melly a’ budai magyar színész-társa
ság’ fentartását jelenleg az egész hazára nézve olly 
érdekessé, sőt szükségessé teszi ? — Xe hagyják, lel
kesebb honfitársaim ! illy bús kétkedésben csüggedni 
a’ magyar müvészséget, ’s fogjanak segédkezet Buda
pest’ azon buzgóbb lakosival, kikről hálával emlé
kezünk, hogy nem gondolva hő nyárral, heggyel, ’s 
tán közelebb nyerhető mulatozással, magyar lelkese
désükben híven látogatnak bennünket.

Fáy Andráty igazgató.

L O N D O N  ÉS AZ A N G O L O K .
(Vége.)

London’ szemközti oldalán, mellyet nyugoti 
végnek (the west end of the town) neveznek, ’s hol 
az úribb, kevésbé munkás világ tanyáz, ezen egyfor
maság még uralkodóbb ; de mégis vannak itt hosszú, 
igen széles utczák , hol minden ház nagy , mint egy 
csarnok, de kívülről épen nem szép , kivevén, hogy 
itt, mint London’ minden nem közönséges lakházain, 
az első emelet’ ablakai vasrostélyos erkélyekkel éke- 
sitvék. A’ városnak ezen részében találkoznak nagy 
square-ek is; a’ fölebb írtakhoz hasonló házak’ négy
szöget képező sorai, mellyeknek közepén egy fekete 
vaskorláttal elzárt kert van egy]* kép-szoborral. —
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Mind ezen tereken ’s utczákon a’ szemet sehol nem 
sértik nyomorúság’ omladékony kalyibái; — min
denütt gazdagság ’s urifény pompáz, ’s félreeső ut- 
czakban, sötét, nedves lyukakba szorítva lakika’ 
szegénység az ő rongyaival ’s könnyeivel. — Egy 
idegen, ki London’ nagy utczáit áltvándorolja, ’s 
nem jut egyenesen a’ saját pórnép-lakokba, semmit 
sem vesz észre azon tömérdek nyomorúságból, melly 
Londonban találkozik. Csak itt ott egy sötét utczacs- 
ka’ elején áll hallgatva egy rongyos asszony , cse
csemőt tartva kiaszott mellén, ’s koldul szemeivel. 
Ha történetből ezen szemek szép szemek , beléjök 
néz az ember — ’s visszaijed azon kíntengertől, 
mellyet bennök lat. — A‘ közönséges koldusok öreg 
emberek , többnyire szerecsenek , kik az utczaszög- 
leteken allnak , ’s mi a’ sáros Londonban igen szük
séges , — utat söpörnek a’ gyaloglók előtt, e‘ szol
galatért egy rézpénzt kívánva. — A’ szegénység, 
vétek es ocsmany bűn’ tarsaságaban csak estve bu- 
vik-elo barlangiból; — rettegi a’ napvilágot, ’s an
nál inkább , minél borzasztóbban ellenkezik nyomo
rúsága a’ gazdagok’ mindenütt elécsillamió fényé
véi ; — csak az éhség űzi őt néha elő délben a’ ho
mályos utczácskákból, ’s ott áll néma, beszélő sze
mekkel ’s esedezve mered-föl a’ gazdag kalmárhoz, 
ki pénzét csörgetve, elfoglaltan siet-el mellette; vagy 
a’ henye lordhoz, ki magas lován nyargal, ’s az alatta 
zugó embertömegre csak néha-néha vet egy negédes 
tekinietet, mintha apró hangyák volnának, vagy egy 
csoport alacsony teremtés, kiknek öröme ’s kínja 
az ő erzeményivel semmi közösségben nincs ; — mert 
Angolország’ nemessége a’ kis Angliát csak ven
dégszobájának, Olaszországot nyári kertjének. Pa
rist társasági termének, ’s egész széles e’ világot 
sajátjának nézi. Gond és korlát nélkül lebeg tova, ’s 
arany azon hatalmas varázsló, melly legbőszebb ki- 
vanatit is létesíti. —

Szegény szegénység ! mi kínos lehet a’ te éh
séged ott, hol masok gúnyos bőségben fuldoklanak ! 
Nem csudaihatni, ha bűnre ’s alacsonyságra tévedsz. 
Kizárt gonosztevők gyakran több emberiséget hor
doznak szivökben , mint azon lagymeleg, hibátlan, 
mindennapos erényszonokok , kiknek fonnyadt szivé
ben kialutt a’ rosznak, de ki alutt a’ jónak is ereje.

A’ londoni börze vagy pénzcsarnok’ oszloptor- 
naczi alatt minden nemzetnek megvan a’ maga kitű
zött helye; a’ magasan függesztett táblácskákon ol
vashatni a’ neveket: oroszok, spanyolok, svédek, 
németek , zsidók , törökök ’s a‘ t. Előbb minden kal
már azon tábla alatt állott, mellyen nemzetének ne
ve volt írva. Most híjába keresnék ott őket; az em
berek előrehaladtak; hol előbb spanyolok állottak,

most hollandiak állnak, hanseaták léptek a’ zsidók’ 
helyére ; hol törököket keresnél , oroszokra találsz , 
az olaszok ott állnak, hol hajdan a’ francziák; 
a’ németek is előbbre jöttek. — Mint a’ londoni 
pénzcsarnok, úgy az egész nagy világban is a’ régi 
táblácskák megmaradtak helyeiken , míg az emberek 
alattuk odébb tolattak , ’s helyeikbe mások jövő
nek , kiknek uj fejők rosszul illik a’ régi felíráshoz. 
A’ népek’ régi stereotyp charakteristikái, mint azo
kat tudós kivonatokban, és sorházakban találjuk, ma 
nekünk egészen haszonvehetlenek ’s csak üres té- 
\elygésekre vezethetnek. —- Mint az utóbbi év-ti
zedekben a’ francziák’ charakterét lassanként uj alak
ba láttuk öltözni, úgy a’ szárazföldi-zár’ (Continen- 
talsperre) fölnyitása óta a’ calaisi csatornán túl is ha
sonlót veszünk-észre. — Egyetlen, szótalan ango
lok csoportosan vándorlanak Francziaországba, hogy 
ott szólani ’s mozogni tanuljanak, ’s visszatértük után 
bámulva látni, hogy nyelveik megoldattak , hogy 
nincs, mint azelőtt, két balkezök, ’s nem elégülnek- 
meg csupa beafsteak ’s plumppudinggal. — F.n ma
gam láttam egy angolt, ki a’ Tavistock-tavernben 
virágos káposztájához czukrot kívánt ; — eretnekség 
a’ szigorú angol konyha ellen , mellyet hallván a‘ 
fogadós , majdnem hanyatt esett; mert bizonyosan a’ 
rómaiak’ beütése óta mai napig Angliában soha sem 
ettek virágos káposztát egyébként, mint vízben főve 
’s czukor nélkül. —

Ugyan ezen angol vo lt, ki bár soha előbb nem 
látott, mellém ült,  ’s velem olly bizodalmas fian- 
czia beszédbe bocsátkozott, hogy el nem nyomhattam 
őszinte vallástételemet: mennyire örülök , találhatni 
mar egyszer egy angolt, ki idegenek iránt nem visz- 
szatartózkodó ; mire ő minden mosoly nélkül hasonló 
nyíltsággal válaszolt, hogy azért beszélget velem, 
hogy magát a’ franczia nyelvben gyakorolja.

Szembetűnő, mint lesznek a’ francziák napról 
napra gondolkodóbbak , mélyebbek ’s komolyabbak 
— ugyan azon arányban*, mint az angolok ügyekez- 
nek egy könnyüded , felíileges ’s vidám valót válta
ni , nemcsak az életben , de a’ literaturában is. — 
A’ londoni könyvnyomtató műhelyek folyvást elfog- 
lalvák románokkal, mellyek a’ főrend, vagy magas élet 
(High Life) fényes sphaerájában forognak, vagy azt 
tükrözik; e’ románok legjobb ábrázolatok ez egész 
nemről, azon külső-módú 's beszédű kaczérkodásról . 
azon nehézkes finomságról, ügyetlen könnyedség
ről , savanyú édességekről, piperés gorombaságról: 
röviden azon fából faragott lepkék’ egész izetlen vi
seletéről , kik nyugoti London’ termeiben röpköd
nek. — Ellenben minő literaturát nyújt most a’ 
franczia sajtó, ezen valódi hirdetője a’ franczia szel
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lemnek ’s akaratnak. — Azonban, ha azt mondom, 
hogy az angolok (igyekeznek könnyedek ’s csélcsa- 
l»ók lenni, ’s azon majom-bőrbe búni, mellyet a’ 
francziak magokról lehánynak, meg kell jegyeznem, 
hogy illy törekvés inkább a’ nemességben , az úri vi
lágban , mint a’ polgári állapotban fejlik-ki. — El
lenben a1 nép’ mesterség-űző része, kivált a’ kal
márok a’ gyáros városokban, ’s majd nem minden 
skótziai a’ pietismus’ külső bélyegét viseli; úgy hogy 
a’ népnek ezen élő része a’ világi érzelmű előkelők
kel akként ellenkezik, mint a’ lovagok (Cavalie
re) ’s nyirtfejek (Stutzköpfe), kiket Scott YS al
ter, románjaiban oily igazan fest. — Ki Angolorszá
got figyelmesen szemléli, naponként van alkalma e’ 
két ellenkező irányt — a’ világit ’s puritánusit, — 
legkelletlenebb virágában , ’s mint magától értetik , 
párviadalba keverülten lathatni. — Különösen illy 
alkalmat adott Y akefield ur’, egy vidám gavallér’ 
pőre, ki a’ gazdag Tourner liverpooli kalmár’ le
ányát, mintegy rabló lovag, elragadta ’s Gretna 
Greenben, hol egy legerősebb békókat edző kovács 
lakik, feleségül vette. Az egész komorkórságos ro
konság, az egész, Isten’ választottinak’ népe jajt ki
áltott ez őrült gonoszságra, Liverpool’ templomiban 
az ég’ átkát könyörgék-le Y'akefield.re ’s társaira 
— mig az ékes úri termekben a’ merész hölgyrabló 
fölött igen töredelmesen kaczagtak és tréfáltak. Leg
nevetségesebben mutatkozott nekem e’ két gondol
kodás’ ellenes iránya , midőn egykor a’ nagy operá
ban két kövér manchesteri asszonyság mellett ülék , 
kik az úri világ’ ezen gyülőhelyét éltükben először 
látogatták-meg, ’s sziveik’ undorodását nem valának 
képesek eléggé kifejezni, midőn a’ tánczjáték elkez
dődött, ‘s a’ kurta-ruhája szép tánczosnék az ő 
kellem-teljes buja mozdulatikat mutattak, hosszú
kás lábaikat kinyújtották, 's mint bachus-papnék, 
a’ szemközt szökellő tánczosok’ karjaiba rohantak ; 
az ingerlő musika, a’ test-szinű gyöngéd tricot, a’ ter
mészetes ugrások : minden egyesült a’ szegény dá
mák’ izzasztására, kebleik dagadtak a’ neheztelés
tő l; s h o c k i n g !  f ort  s h a m e !  sohajták untalan, 
’s annyira megmerevültek az ijedtségtől , hogy a’ 
szemüveget sem vehették-el szemeikről , hanem az 
utolsó pillanatig, mig a’ kárpit legördült, azon hely
zetben maradtak. — Mind e’ mellett is az angol nép
ben bizonyos egysége találkozik az érzésnek , melly 
abban all , hogy az magát népnek érzi, az újabb lo
vagok és nyirtfejek gyűlölik és megvetik egymást, 
de azért nem szünnek-rneg angolok lenni, ’s mint 
illyenek összetartoznak, mikép növények, mellyek 
egy földből bóttak-eló. 's azzal csodálatosan vannak 
összeszóve — Innét az egész angol élet és lét titkos

öszhangzása, melly nekünk első tekintetre zavar’ és 
ellenmondások’ honának tetszik.— Mértékfeletti gaz
dagság és nyomorúság , orthodoxia és hitetlenség . 
szabadság és szolgaság, kegyetlenség és szelídség, 
becsületesség és csalárdság; fölötte a’ szürke ködös 
ég, mindenfelől zugó-gépelyek , gőzlámpák, kémé
nyek , újságok, söröskorsók, zártajkak : — mind ez 
úgy összeillik , hogy egyik a’ másik nélkül nem 
gondolható. —

AZ ELEMI OKTATÁS AMERIKÁBAN.
Az oktatásnak eszközei sokfélék, ’s a’ tanulás 

minden rendű lakosoknak meg van könnyítve, az éj
szak-amerikai egyesült statusokban. Csak az egy 
ujyorki statusban, egy nem régi lmatalos-tudósitás 
szerint, 73S2 elemi oskola találkozik, mellyekbe 
400.531 gyermek jár. Az oktatásnak hasznos létét 
alkalmasint nem hozza kétségbe senki , mert egyéb
ként minden oskola szükségtelen volna: de legyen 
az, a’ tanulók’ elrendeltetésükhez és jövendő haszon- 
vehetőségükhez alkalmazott. Mert egyébként rosz- 
szabb , mint ha semmi oktatás nem volna. Es meg- 
érdemlené a’ vesződséget, hogy valaki számba ven
né , hány — nem épen tudós, hanem csak — tudo
mányosan müveit ember kerül-ki a’ magasabb oktató 
intézetekből esztendőnként. Némellyek’ számítása 
szerint, a’ tanítványok’ száma a’ népességhez követ
kező viszonyban áll: Oroszhonban mint 1 a’ 954hez; 
Portugáliában 1 a’ SOhoz; Lengyelhonban 1 a’ 78- 
hoz ; Francziahonban 1 a’ 30hoz ; Parisban 1 a’ 21- 
hez ; Stiria , Poroszhon és Irlandban , mint 1 a’ 18- 
hoz; Angliában mint 1 a’ löhoz; Ausztriában 1 a’ 
13hoz; Holland, Morva és Sziléziában, mint 1 a’ 
12hez; Csehországban, mint 1 a’ l lhez;  Skótziá- 
ban , mint 1 a’ lOhez; Grätz’ vidékén 1 a’ 9hez; 
ujyorki statusban 1 a’ 4hez. Az oktatás’ költségeit 
Amerikában nagyobbrészint privát személyek viselik. 
A’ legközelebb lefolyt esztendők’ egyikében az e’ 
czélra tett mindennemű költség egy millió dollárra 
(az az: két millió forintra p. p.) ment, melly sum
mának több mint 4 5 része privát-adakozásokból ke- 
rült-ki. Valóban nagy summa, egy oliy kisded sta
tustól , mint Ujyork ! De a’ hol az oktatás’ jótékony 
következményinek felszámításához értenek , ott nem 
calculálnak számok -szerint. >.

MACSKA-REVOLUTIO CHRSTÉRBKN.
C h e s t e r  egy város Angliában, hol ama’ vi

lágszerte híres sajtot készítik. Kevéssel előbb, mint 
B o n a p a r t e  a’ barátságtalan Sz. Ilona-szigetbe in
dult, e’ város’ minden utcza-sarkain felragasztott 
czédulákat lehetett látni, azon jelentéssel: hogy szá
mos nagytekintetii család készül Sz. Ilonába venni
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lakását. De mivel e’ szigetet töme'rdek patkány és 
egér pusztítja, tehát az angol kormány eltÖkélé: min
den lehetséges módot megpróbálni, mellynél fogvást 
e’ kártékony meghonosult lakók onnét kiirtassanak. 
Hogy ezen vállalat — így szól továbbá a’ jelentés 
— minél hamarébb czélt érhessen, tehát az alulirt, 
mint e’jelentés’ közrebocsájtója, meg van bízva: mi
nél rövidebb idő alatt elégséges számú macskákat 
gyűjteni össze. O tehát ezennel kinyilatkoztatja, hogy 
egy nagy egészséges kandúrért 16 shillinget (8 fr. 
15 kr. pengőben), egy felnőtt középkorú nőstény 
macskáért 10 shillinget (5 f. 15 kr. pengőben) ’s egy 
cziczkáért, melly már futni, tejet inni ’s legföljebb 
egy drótfonalat rángatni képes, fél koronát (2 1/2  
shillinget) kész fizetni. Két nap múlva e’ jelentés’ 
kÖzrebocsájtása után Chester város’ utczáin a’ kitű
zött órában tömérdek vén asszony sereglett-össze, 
kisértetve gyermekeik ’s unokáiktól, kik mindnyájan 
macskákkal teli zsákokat czipeltek hátukon. Ezen ne
vezetes processio csakhamar minden gyalog-ösvényt, 
sikátort ’s utczát elfoglalt; ’s mielőtt béestveledett, 
három ezer macska gyűlt Chesterben egy térpontra 
össze. A’ zsákokban rejtező macskatábornak, melly a’ 
hirdetményben megjegyzett utcza felé tolonga, eget 
hasított keserves rívása. Az utcza szűk volt; az oda 
szállított macskák egyszerre mind irtóztató nyávogást 
kezdőnek. Minél összébb nyomatának a’ zsákok a’ 
szűk hely miatt ’s egymáshoz ütődének : annál ördön- 
gösb nyávogás tört-elő a’ zsákokból; nem sokára a’ 
vén asszonyok ’s gyermekek’ kiáltása is e’ macska- 
concertbe vegyült, ’s a’ kutyák’ vad csaholása bas- 
sus gyanánt szolgált e’ szív-olvasztó kellemes har
móniában. Néhányan a’ macskaárusnék közül , kik 
magokat szomszédnéik által kissé nyomatni érzék, 
földreveték zsákjaikat , ’s ökölharczot kezdenek egy
mással, mihez a’ fogolymacskák hadi-dalakot nyávog
tak. Most az utczagyerkőczÖk sem akartak e’ játék
nál henye nézők maradni; felszaggatának tehát min
den zsákot, ’s ime ! három ezer szilaj macska ugrott- 
elő , mellyek kímélés nélkül rohantak vad körmeik
kel a’ küzdő agglantok’ vállaira ’s fejére. A’ város’ 
lakosi mind ablakokhoz gyűltek ’s innét legelteték 
szemeiket a’ szép nézőjátékon. De a’ három ezer 
macska csakhamar felugrott a’ ház-erkélyekre (bal- 
con), bevevék ostrommal a’ szobákat, összezúzták 
az ablakokat, feldönték a’ szép theekánnákat ’s tá- 
lokat; pusztítottak mindent, valami csak a’ termek
ben utjokba állt. A’ fölriasztott kutyák is a’ játékba 
vegyültek ; ’s végre Chesterváros’ férfi népessége egy 
főig fegyverhez kapott, elnyomni e’ vad garázdasá

got. A’ három ezer kormos vad Iegyőzetett, ’s még 
nem folyt le két óra, midőn már ötszáz holt macska
tetem úszott alá a’ folyam’ habjain. A’ zendülő párt’ 
maradék része pedig elillant a’ városból, hol e’ vé
res harcz’ nyomait sok asszonyi arczon hagyá-vissza, 
’s magának porczellán-edények’ romjain emelt hősi
emléket ! (Th. Z.)

A K A R A T ’ II E G Y E.
Örményország’ közepén áll fellengző díszben 

a’ világszerte híres Ararat (Arghitagh) mellyen, mint 
a’ szent hagyományok bizonyítják, Noé’ bárkája 
megállapodott. Fölséges az ő tekintete, ’s tiszteletre 
gerjesztő az ő magassága; törpe alakok gyanánt tűn
nek a’ vándor’ szemébe itt a’ mellékhegyek, ’s mind
nyája Ararat’ dicső nagyságában elenyészik. Minden 
oldalról szem-igéző bájos alkatú az, mindenfelől tö
kéletes képe az öszhangzásnak; sehol sem látszik 
zordon meredek szírt, sehol különszakadt idomtalan 
bérez. E’ roppant hegynek töve mintegy 8000 láb- 
nyira , ’s két jeges csúcsa 12 —15000 lábnyira emel
kedik a’ tenger’ színén felül. — E’ nevezetes hegy 
mellett nyulik-fel egy másik, hasonló alkatú, de jó
val kisebb hegy, mellyet a’ lakosok Ararat-savak , 
vagy is Ararat’ fiának (Kutschuk Arghitagh) neveznek.

K E L L E M E S  É G H A J L A T .
A’ Sandvich szigetek’ climája keleti Ausztráliá

ban olly igéző kellemü, a’ mint azt csak egy költői 
elme képzelheti. Even által mintegy 50 esős napja 
van , a’ többi nyájas és derült, felhőtlen ’s mosolygó 
mint a’ természet’ virághava, május,. A’ szél többnyire 
éjszakkeletről fű- A’ hévmérő itt soha sem száll 24, 
8 reaum. fokon felül, és soha sem esik 12, 8 reaum. 
fokon alul. A’ hegyek sűrű harmat-áldást adnak. Illy 
éghajlat a’ fönséges földhátárt alkalmassá teszi még 
a’ külhoni növények’ termésire is. Valóban Semi- 
ramis’ függő-kertjeinek itt természeti példánya dísz
ük ; a’ ezukor-nád itt olly óriási nagyra nő, mint se
hol másutt; a’ taro-gyökér mesterséges kertekben 
foganszik ; a’ málna szerte a’ cratereken terem ’s a’ t.

A’ SZERELEM’ ’S HÁZAS ÉLET’ SZÓKÖNYVÉBÓL.
J ó : egy szeretetreméltó szájban gyakran annyit 

tesz, mint együgyű. — K a l a u z r a :  a’ házasság
ban nincs szükség, mert tisztét Hymen végzi. — 
K e b e l :  legszebb iránya mellett az egész termé
szetben a’ legvonzóbb erejű ; gyakran tárgya a’ pi- 
perkőzés’ és divatnak, mellytől minden héten nj ala
kot vesz. Vannak álkeblek is, ’s ezek ál-lábikráju ’s 
kitömött ezombu uraknak valók. Ligetfy Andor.

. R E J T E T T S Z Ó .
A’ nevem öt betű; de ha elveheted
Az elsőt : leányi névvé teremtheted.
Tanultál diák szót, nevem ismerheted.

A. J. S.
A’ 83dik számú rejtettszó: Se r e g .

Szerkeszti H a l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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Csolnakáv.il révbe szál ni 
Vágy az ifjú1 kebele:

Hab fölölt evezve regtől 
Békepartra nem lele. — 

,.Bár a1 szél ’s bab’ vésze hánya, 
Befogad hazám’ »iránya.*1

Szól; ’s szelíd öröm’ sugára 
Földerengve kél szivén:

,,Ott a’ részes pálya’ múltán 
Knyhelyet találok én.44 

’S a’ kies jövő’ malasztja 
Lángoló szírét dagasztja.

Messze a’ kék partokon túl 
Fölmosolyg egy szép vidék, 

Egykoron hol istenálmai 
Boldogságát nevelék.

És a’ parton híve’ karja 
Kedvesét remegve várja.

Hajh az ifjú ellenébe
Zúg 's ii\öltve dúl a’ szél; 

Tenger’ árja gyűl habokba 
’S égre Mleg búsan kél. 

Part felé száll pillanatja. 
Már azt mély köd elborítja.

Kiizd az ifjú szél ’s habokkal, 
Küzd evezve part felé : 

Nem fogy bar erőben karja, 
Szél ’s hab ellen győzhet é? 

Béborul, mint nap’ sugára, 
Szép reménye’ láthatára.

És a' csolnakot ragadva 
Egy hab a’ más babra g) ül; 

Még egy szél üvölt, ’s az ifjú 
Csolnakával elmerül.

És a’ parton híve’ karja 
Kedvesét híjában várja.

Ott áll a’ lány, hű szivében
Félelem ’s remény vegyül. —

Ah ne várd, leányka! híved’
Délszak’ ékes tériéül.

A’ habok’ dúló viharja
Ót előled eltakarja. — T.

A’ C S Ö N D E S  O C Z E Á N ’ F E h F Ö D Ö Z T F . T É S E .
(W. lrwing’ utazásiból.)

Valamennyi kalandor közt, kik Columbo Kris
tófot az uj-világ’ elfoglalásában követe'k, leghiresb 
V a s c o  N u n e z  de Ba l b o a .  Ez bátorságra ’s lé- 
lekébredségre mindnyáját felölhaladta. Midőn 6 a’ 
dariai gyarmat’ kormányzójává lón, örökös hábo
rúban élt a’ kazikákkal ’s a’ körülfekvő vidékek’ 
apró fejdelmivel, ’s ugyan illy expeditiók’ egyikén 
jött füléhez ama’ nevezetes hír , hogy kormányme
gyéje’ délszaki részében egy iszonyú terjedelmű 
oczeán létez. Nem sokára némelly jó baráti által 
meghalta Balboa, hogy ellenségei a’ spanyol udvar
nál őt legfeketébb színekkel fösték-le , ’s különösen 
arról vádolák, hogy a’ mérséklett-bánás’, igazság’ 
és emberiség’ minden törvényit letapodja ’s a’ kor
mánya alatti megyében egy vad zsarnok’ féktelen 
kényét űzi; — ennélfogvást minden pillanatban vár- 
hatá a’ király’ parancsát, raelly ót Madritba idézi, 
hogy ott kormányzói viseletéről számot adjon. Csak 
egy nagy, fényes merénylet által lehetett azon ter
hes vészt lecsilapítni, melly Balboa’ feje fölé tor
nyosult. A’ csöndes tenger’ felfödöztetése — gon
dola magában — újra feledésbe hozhatja majd azt, a’ 
mi történt ’s a’ király’ kedvezésit újra megnyerheti

— ’s talán még teljesebb mértékben. — Balboa te
hát eltökélé, hogy e’ veszedelmes kalandra, — melly 
legalább is ezer emberből álló kíséretet kívánt volna,
de mellynek elérkeztét bevárnia nem volt tanácsos __
egy marok emberrel késlekedés nélkül kiindul. Az 
ő becsülete, vagyona, élete — minden csak ezen 
tervnek gyors és szerencsés kivitelétől függött; vele 
késni annyi volt, mint magát elveszteni. — Balboa 
szemeit azon csapat spanyolra vető, kikből a’ gyar
mat áll vala ’s ő e’ csapatból azokat, kik legbátrab
bak, erősbek, egyszersmind hozzá leghívebbek való
nak , kiválasztá kalandortársiul, számra 190 embert. 
Ó kéz-ív , kard , paizs és nagy puskákkal fegyverzé- 
fel őket, egyszersmind a’ vállalat’ veszedelmét sem 
titkold előttük-el. De veszélyek a’ spanyolokat nena 
döbbenték-meg, sőt annál nagyobb bátorságra tüze- 
lék-föl. Hogy csekély erejét szaporítsa, Balboa még 
egy sereg vadkutyát is vitt magával; mivel többszöri 
tapasztalásból meggyőződött, hogy ezen állatok az 
indusok elleni harczokban irtóztató szövetséges tár
sak. — A’ spanyol irók különösen egy Leoncico ne
vű kutyáról tesznek említést, melly Balboa’ foly- 
vásti kísérője ’s úgy szólván leghatalmasb testőrje 
volt; ők e’ kutyának életirását olly kimeritőleg dol
gozták-ki, mintha valameíly dicső, nagyhírű bajnok
ról történnék szó. E’ nevezetes hős-kutya csak kö
zépszerű termettel, de csuda-erővel bírt; orra fekete 
volt, szőre mocskos-sárga, melly kevéssé vöröslőit; 
testén számos sebhely, tanubizonysági ama’ nagy 
veszélyeknek, mellyek közt urával a’ külön ütköze
tekben forgott. Balboa minden kaland-járásiban ’s 
harczaiban magával vivé Leoncico-t, sőt gyakran a’ 
többi vezéreknek is oda kölcsönzé azon föltét alatt, 
hogy kutyája a’ tett szolgálatokért a’ zsákmány-el
osztáskor szintúgy jutalmaztassék-meg, minta’ többi 
közvitéz. Leoncico illy módon urának több mint 300 
font sterlinget hozott-be. — E’ kutya— mint a’ tör- 
ténet-irók megjegyzik, — magát olly rettentővé tet
te , hogy csak tekintete által is képes volt, egy csa
pat amerikait megszalasztani. — Balboa még a’ da
riai földszoros’ vagy Panama’ induslakóit is ki- 
sérőkül vévé. O ezeknek hajiadóságit megnyerte, 
és szolgálatjuk rája nézve nagy fontosságú lehetett; 
mivel ók e’ kietlen tartományokat ’s a’ vad élet’ se
gédeszközeit jól ismerték. így volt szerkesztve azon 
kis bohós-tarka sereg, melly egy rettenhetlen főnek 
vezérlete alatt a’ dariai kis gyarmatot elhagyó, hogy 
a’ csöndes világtengert felfödözze.

H A J Ó S .
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lyen Balboa bátor kisérőtársival az egész gyarmat la
kosság’ hangos szerencse-kivánati közt egy brigan- 
tinra (kis hadihajó) ’s kilencz nagyobb csolnakra szál
lott. Balboa legelószer is útját éjszaknyugoti irány
ban vévé ’s minden baj nélkül érkezett Coybába, 
C a r e t a  kazika’ tartományába, ki hittel fogadott ba
rátsága’ zálogául neki leányát adta. Ezen fiatal in
dushölgynek, ki különös szépséggel birt, nagy hatal
ma volt Balboa’ Charakteren, ’s úgy látszik, hogy 
befolyása által képes lón atyja és a’ spanyol kalan
dor közt a’ barátságnak szoros kötelét szőni. A’ ka
zika ritka szivességgel fogadá Balboát, vezetőket ’s 
fegyveres vitézeket ada melléje , hogy neki az uta
kat megmutassák ’s terhes vállalatának végrehajtá
sában segédekül szolgáljanak. — Balboa kiserő-tár- 
sinak fele-részét Coybában volt kénytelen visszahagy
n i, hogy a’ brigantint ’s a’ csolnakokat őrizzék; 
azután a’ katonák’ szárnyain , kik egyedül kisérék 
ő t , a’ nagy pusztaság’ beljébe készült nyomulni, 
fjgy volt, mintha ezen expeditiónak nagy fontossá
ga , melly nemcsak Balboa’ jövendő sorsát vala el
határozandó , hanem azon lepelt is félre emelendő , 
melly még a’ természetnek egy nagy titkát borító, e* 
kalandornak lelkében jelentkezett volna; mert ugyan
ekkor az ő \iselete szokatlan ünnepélyes komolysá
got ’s emberi nagyságot árult-el. Mielőtt Balboa pa
rancsot adottá’ megindulásra, egy misét szolgáltatott: 
ő valamennyi kisérőtársival letérdelt ’s könyörgésit 
küldé Istenhez, hogy azon veszélyekben, mellyek 
reá várakoznak, ót mennyei hatalmával oltalmazná.

September’ 6kán a’ kalandor társaság elérkezett 
a’ nagy hegységek’ tövéhez. Csaknem halálig lan- 
kasztva fegyverök’ terhétől ’s a* tropikai égető hő
ségtől , kellett a’ spanyoloknak égbe meredő hegye
ket mászni ’s erdők’ nyomtalan sürüjin keresztül 
vergődni; — mindenütt vad plánták, kemény, egy
másba szőttfont tüskés növények késleték a' tovább 
menetelt; sehol sem látszanak itt utak, ösvények, 
nem sehol a* művelésnek valamelly nyoma. I, gy fe- 
kiivék itt minden az emberi szem előtt, — olly ere
deti borzasztó szép alakban, mint midőn Isten azt 
mondó: ,.Legyen-meg4í és meglett. Az indiaiak e’ 
szörnyű terhes utón mindenütt híven kalauzolák a* 
vándorokat, hátukon czipelék az élésneműket 's 
hadi eszközöket, ’s mutatak, hol lehet a’ járás ke
vésbé veszedelmes. — Sept. 8kán ieirhatlan bajak 's 
erőködések után eljutának vándorink P o n c a  kazika’ 
falujához, ki Careta’ ellensége volt. E’ falu puszta 
vala mint egy sir; a’ lakosok, mihelyt a’ spanyol«- 
kát közeledni látak, Poncával együtt hegyeik’ meg- 
járhatlan rejtekibe futamlanak. A' kalandor-sereg

néhány napig e' faluban tartózkodott, hogy magát 
kipihenje ’s azon társaknak, kik megbetegültek, 
időt engedjen a’ felgyógyulásra. Balboa ezalatt által- 
látta, hogy elkerülhetlenül szükséges, olly vezető
ket szerezni, kik nekik a’ hegyi tartományokon ke
resztül, mellyeken még ált kell haladniok, az utat 
mutatnák. A ’ szerencse kedvezett, ’s hosszú nyomo
zás után végre föifedezteték azon rejtekhely, hova 
Ponca az ő népével magát meghúzta. A’ kazika, miu
tán sokáig vonakodott , hajlandónak nyilatkozók, a’ 
spanyol vezér előtt megjelenni. Ez szelid bánásmód
jával csakhamar megnyerő az indusok’ bizodalmát ’s 
barátságát. Ponca, Balboa által annyira megbájolta- 
ték , hogy neki alattomban mindent felfödözött, va
lamit csak a’ tartomány’ természeti kincseiről tu
dott; továbbá azt is egy szóig igaznak vallotta, a’ 
mit Balboa egy hegységen-tuli nagy tengerről hal
lott; végre különféle nagy-becsü arany ékességek
kel tiszteié-meg ’s mondó, hogy azok ugyanazon 
országban készültek, melly ezen oczeán’ partjain fek
szik. A’ kazika tudtára adá a’ spanyol vezérnek, hogy 
nrhelyt ő egy magas hegynek, mellyet neki leirt ’s 
melly csúcsát a’ felhőkbe rejté-el , tetejére feljut, 
szeme előtt egy végetlen nagy tenger fog kitárulni. 
— Balboa felbuzdítva az által, mit a’ kazikától hal
lott , tüstént kész volt, a’ szolgálatjára rendelt ka
lauzok’ vezérlete alatt a’ hegyeken felhaladni. Mivel 
kisérőtársi közül igen sokat ellankasztott a’ nehéz út 
’s éghajlat’ hősége ’s így nem valónak képesek őt 
követni, tehát Balboa parancsoló nekik , hogy Coy
bába lassan térjenek-vissza ; mert ő csak azokat kí
vánja magával vinni, kik még tökéletes erővel ’s 
egészségijei bírnak. — Sept. 20kán hatott Balboa a’ 
meredek sziklákkal övedzett tartományokba; e’ szik
lak’ gerinczeit sűrű erdőség koszorúzá ’s a’ mély fo
lyamok, mellyeken csak tutajok vihetének-által, még 
nagyobbíták az utazás’ veszedelmeit. Az ember e ’ 
bátorszívü kalandorok’ terhes vándorlásiról némileg 
fogalmat szerezhet , midőn azt hallja , hogy 4 nap 
alatt csak 10 órányi utat tehettek, ’s ezenkivül még 
az éhség’ szörnyével is kelle küzdeniük. Ezen 4 nap’ 
lefolyta után egy Quaraqua nevű bátor kazikának 
tartományába érkeztek , ki épen ekkor Poncával ha
dat viselt. — Mihelyt Quaraqua hirt vön, hogy ide
genek , kiket halálos ellenének alattvalóji kalauzol
nak , nyomultak határira, tüstént egy sereg vitézzel 
ellenök indult; e’ vitézek közül néhányan kéz-ivek
kel ’s nyilakkal, mások hosszú láncsákkal vagy pál
mafából készített vas-nehéz bunkókkal valónak fegy
verkezve. Midőn ezen indusok az elüttök álló ellen
ség’ csekély számát látták , azt hívek, hogy gyer
mekjáték lesz őket tönkre zúzni ’s azért vad rival-
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gások közt űte'nek rajok. De a* puska-csövek alig 
hogy villantak. a* rémülés mindnyáját kő-szoborrá 
dermesztő ; azt gondolák , hogy gonosz lelkekkel 
harczolnak, kiknek mennydörgés es villám hatal
mukban ál l ; az ó felelniük meg nagyobb lón, midőn 
társaik közül ezeket megsebesültén, amazokat holtan 
mellettük földre hullani, es sebjeikból a* vert özön- 
leni látták. a* nélkül hogy okát sejthetnék. Ok tehát 
olly sebesen, mint lábaiktól kitelt, futottak széjjel 
— ’s a* spanyolok az ó vad kutyáikkal mindenütt 
nyomukba. Egy részét láncsakkal, másikát kardokkal 
döfék agyon, a’ nagyobb szamot pedig a' kutyák 
szaggatak-össze. Quaraqua és 600 vitéze veszté ezen 
barczban életét. — Ezen véres diadal után Quaraqua 
faluba költözőnek a’ spanyolok , hol zsakmánykép 
töménytelen arany *s drágakő juta birtokukba: Bal
boa annak ötödrészét a* spanyol koronának tarta fen, 
a’ többit pedig elosztá kísérő-társai közt. Az imént 
nevezett falu azon utolsó hegynek, mellyen még fel- 
hatniok kellett, aljaban fekütt. Több spanyol, kik 
e’ harczban veszedelmes sebet kaptak, vagy kiket 
a’ terhes ut és éhség annyira megviselt, hogy az 
utat tovább nem folytathatak. kénytelenek voltak 
szivök’ nagy fajdalmára a' faluban visszamaradni, 
honnét ók szemeikkel lathaták az óriási hegynek te
tejét, mellyen az ó faradozasaik , véres munkájik‘s 
veszedelmeik* dicsőséges :zeiia — láthatni ; 
ánt — kitűzve volt. Balboa itt Ponca* jobbágyit, kik 
eddig ót kalauzolak. visszaküldő. *s most a* foglyok
ból választa uj vezetőket, kik azon tartományt, 
mellybe ó menendő vala , jobban ismerek. Azoa 190 
spanyol közül, kik kalandos jartaban eddig követ
ték , még csak 67 volt képes ezen végső terhes utat 
béfejezni. Balboa vitézinek , kikben még ép volt az 
erő és bátorság, megparancsoló: nyugogyanak-ki 
éjszakán áltál, hogy holnap reggel a* megindulásra 
készek lehessenek: mivel eltokelett szándéka — a* 
hegytetőre érni , mielőtt a' Nap még palyaja* felét 
befutotta.

Hajnalkor Balboa és társai elbagyak az indus 
falut . ‘s kezdenek a* hegyen fölfelé haladni. Ez va
lóban véres munka volt olly emberekre nézve, ki
ket az utazas* terhe mar elcsigázott: de ama' fensé
ges nézőjatek képzelnie, melly reájok vart, 's fő
leg azon remény, hogy a nehéz vállalatot szeren
csés vég koronázza, feliangita bennük a* képzelő erőt 
s a bátorságot meg keményebbre edző. — Mintegy 
10 orakor reggel kalandorink , miután az ős erdőkön 
keresztülvergődtek, egy térés és k o p a s z  szirtpar- 
kányra jutának , hol néhány pillanatig megpihentek. 
Még csak a szírt kopasz gerinczén kelle feimasz- 
niok. *s a’ kalauzok mondák — ujokkal egy kis

domborlatra mutatva, hogy onnét a* csöndes oezeant 
már lathatni. — Balboa e' szavakra allapodast pa
rancsolt; követórarsinak egy lépest sem volt szabad 
tenniök ; ó egymaga kezdett hangosan dobogó szív
vel a* meredek szirtcsucsra felmászni. A’ mint a* 
csúcsra fölért, az olly igen óhajtott tenger, az uj 
világ, hová a’ járást eddig a‘ hegység mint hatalmas 
választo-fal elrekeszté. teljes fönsegben fekütt öröm- 
ittas szemei előtt. Labainal egy sziklakból, erdők
ből, zöld mezőkből 's zuhogo hegyfolyamokbol álló 
végetlen chaosz fejlett-ki. Távolabb az Ígért oczean 
világított, mellynek hnllamiban a’ kelő nap’ sugari 
mint tükörben ragyogtak.

Ezen bűbajos nezőjatéknal Balboa térdre omlott 
‘s forró halat rebege Istenhez, hogy neki juttató 
mint első európainak e' felfödözés' nagy szerencsé
jét. Azután felhiva társait is az oromra. ..Jertek ba
rátim — k. . zzaj.ik öröiuittas szívvel — jertek
*s nézzétek a‘ folséges nézójatekot, melly után szi
vünk olly igen áhítozott. Adjunk halat a* Mindenha
tónak . h ••gy kegyes volt — minké: illy fen yes sze
rencsére méltatni: kérjük ót, hogy tovább is vezé
reljen bennünket ‘s legyen hatalmas segédünk azon 
tenger és orszag-elfoglalásban, mellyet imént fel- 
födözénk, hova előttünk még egy európai sem ha
tott , ‘s hol még egy keresztyén ajak sem hirdető 
Krisztus* szent religinját. A‘ mi titeket iilet barátim, 
bízzatok tovább is Istenben, maradjatok hívek ve
zérekhez. akkor Isten'segítségével több kincset fog
tok gyűjteni, mintsem valaha egy spanyol hirt. ki az 
nj világot látni jött- Soha sem tón még fejdelrui urá
nak egy jobbagy olly szolgalatokat, mint mellyeket 
ti fogtok még jövendőben tehetni— s tietek marad 
egyedül ama* dicsőség , hogy e* roppant nagy ország 
fölfedezve, meghódítva 's szent religionknak meg
nyerve van.” A‘ spanyolok egymás ntan megölelek 
Balboát *s hűséget esküvőnek neki holtigiao. Közöt
tük egy szerzetes is volt — neve Andreas de A ara 
— ez rögtön Te Deum-ot kezde énekelni. A’ spa
nyolok térdre omlanak s jámbor buzgalomban 's 
örömkönnyek* hullása közt egyesítek szavakat az is
ten* emberével. Alig volt valaha embertől . Istennek 
hozott hala-aldozat őszintébb, mint az , mellyet e' 
vad hegy-ormon térdelő férfiak boztanak. E' felfödö- 
e, — mint mindenki megvaüja — egy volt a' leg

szebbek közül, mellyeket valaha emberek tőnek, ’s 
az. e* kalandorok* gyanításinak szükségkép vegtelen 
termezót nyitott. Milly esudas zavarba keile itt a* 
felhev ült képzeló-erének jutni! Valljon ama* nagy 
indiai oc/eán-e az, melly el van borítva gazdag 
szigetekkel, hol olly bőségben talalkoz k az arany 
és gyémánt, hol annyi szép varos ékeskedik ‘s nap-
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kelet’ gazdag vásári tartatnak? Vagy talán ve'gre 
nem egyéb, mint egy puszta kis tenger, melly két 
nyomorú szárazföld közé van szorítva , ’s mellynek 
hulláimra még hajó soha sem mert bocsátkozni, ki
vevőn a’ vadak’ könnyű csolnakjait? — Ezek valá- 
nak tagadhatlanul azon gondolatok, mellyek e’ bátor 
spanyolok’ lelkét ez ismeretlen tenger’ látására meg
szállak. Ok meggyőződtek, hogy ezen Oczeánnak ők 
első felfedezőji, és Balboa kihirdető — tanúbizony
ságul hiván minden jelenlevőt — , hogy ő a’ casti- 
liai király’ nevében e’ tengert, e’ szigeteket ’s a’ 
körülfekvő tartományokat birtoka alá veszi. Az ex- 
peditio’ jegyzője tüstént a’ birtokba vétel’ oklevelét 
megkészíté, nevét aláírta ’s azt minden jelenvolt 
spanyoltól (számra 67től) aláíratta ; ezután egy óriási 
fa vágatott-le, ez egy kereszt’ formájára kifaragta- 
tott, ’s azon helyen állítaték-föl , honnét Balboa a’ 
tengert legelőszer megpillantá. A’ kereszt’ töve kö
rül tömérdék sok követ hordának-össze , hogy ott 
emlékül díszelegjen ’s a’ castiliai fejdelem’ neve min
den fába , melly e’ helyhez közel állott, bevéseték. 
Az indus lakók néma nézők voltak a’ spanyoloknak 
e’ szertartásinál ; ők a’ kereszt’ ’s a’ magas kőhal
maz’ felállítására segéd-kezöket nyujták ’s bennök 
olly emlékeket bámultak , mellyek’ tárgyazatát nem 
ismerték: arról még csak nem is álmadoztak , hogy 
azokban hazájuk’ elfoglaltatása' jeleit lássák.

E’ nevezetes történet sept. 26kán 1513 ment 
végbe. Ma alig kívántatik 6 nap, hogy az ember a’ 
Careta nevű tartományból azon hegycsúcsra érjen, 
mellyre akkor a’ spanyol kalandorok felvergődtek, ’s 
melly veszélyteljes utazással 20 napot töltének-el. 
Az isthmus ott, hol legszélesebb, alig 18 óra-járás
nyi széles, sőt némelly helyeken csak 7 órányi; de 
mindenütt égbe-meredő koprsz, sima sziklákra, mint 
megannyi gátfalakra találni. Akkor, midőn a’ spa
nyol vitézek e’ nehéz vállalatra eltokélék magokat, 
nem volt egyéb u t , mint a’ vad indusok’ gyalog-ös
vényei , és nemcsak egyszer kellett erővel amaz 
akadályokat elhárítani, mellyeket a’ természet, vagy 
e’ tájak’ vad lakosi raktanak. Az itt leirt adatok fo
galmat adnak ezen kalandorok' lassú haladtáról ’s 
bizonyítják, hogy csak illy szilárd, vas-akaratu fér
fiak voltak képesek azon nehézségeket legyőzni ’s 
azon veszélyekkel daczolni, mellyek e’ vállalat’ si
kerének ellenszegültek. — — Még szükséges meg
jegyeznünk: hogy Vasco Nunez de Balboa mindazon 
nagy szolgálatok mellett is , mikkel hazája’ fényét 
nevelte, mint pártütő jobbágy halálra Ítéltetett ’s 
feje a’ vesztőbárd alatt gördiilt-le. (A.)

Szerkeszti H e l m e c z y .

EGY SÍRBOLT-RABLÓNAK BÜNTETÉSE.
Koburgban nemrég egy lakatos-legény éjszaka’ 

idején a’ herczegi sírboltot feltörő, és a’ halottak
hoz alá bocsátkozék , hogy (a’ mint utóbb megval- 
lá) egy akkor tájban elhalálozott herczeg-asszonynak 
nyak-ékességeit kihozza, és hölgyének ajándékul 
adja. Még tettét nem végezé-el, midőn valami benső 
szorongás, vagy inkább a’ halottaktól iszonyodás 
arra birá, hogy induljon-vissza és hagyja-^1 a’ hol
taknak e’ nyugalomtanyáját. De mint ijedt-meg, mi
dőn úgy találta, hogy azon tölcsér-alakit nyitáson 
ismét feljutnia lehetetlen , mellynek mélységét talán 
előbb igen csekélynek számította! Most tehát ösz- 
szegyüjti minden erejét, hogy a’ halottak’ országá
ból menekhessék: de mind híjába ! A’ halálos szo
rultság őt egészen elbágyasztá, és kénytelen volt, 
ez éjszakán a’ holtak közt meghálni. Mivel a’ sír
bolt távol fekszik a’ várostól, segitségkiáltásit csak 
másnap estve haliák-meg. Maga is halotthoz hasonlí
to tt , és le volt nyúzva keze, körme, midőn felho- 
zák és börtönbe tevék. — Vétke templom-rablással 
egy súlyúnak vétetett, és ő fenyítékházra Ion Ítélve. 
Mindazáltal a’ herczeg neki megkegyelmezett, mi
vel az érdemlett büntetést, a’ kiállott halálos Ínség
ben már szenvedte. Szabadon bocsáttatott tehát, és 
mint idegen az országból száműzetett.

T O I L E T T E - M A X I M Á K .
(L. Pelham; or adventures of a gentleman, by Bulwer.

1. rász.)
1. Ne csak arra nézz, hogy öltözeted fedezzen, 

hanem inkább arra, hogy az ékesítsen. A’ természe
tet nem szolgailag másolni, hanem emelnie kell a’ 
művészetnek. Apelles gáncsoló Protogenesben azt, 
hogy ez i g e n  i s  természetim volt.

2. öltözetedben semmi se üssön-el egészen a’ 
köz ízlettől. Kicsapongásokat a’ világ nagy dolgok
ban genienek, kis dolgokban balgatagságnak tart.

3. Eszedben tartsd , hogy öltözeted által mást 
akarsz elbájolni, nem magadat.

4. A’ toilette’órája alatt ment legyen lelked min
den zajgó szenvedélytől. Egy bizonyos, philosophusi 
csend múlhatlan föltétele a’ sikernek. Helyesen 
mondja Helvetius, hogy hibáink mindig szenvedé- 
lyinkből erednek.

5. Ne feledd , hogy csak az , kinek férfias szel
leme kétségtelen, mutathat külsejében puhaságot. 
A’ spártai csak ellenség előtt élt illatokkal ’s fodo- 
ritóVassal. Csató Fái.

R E J T E T T S Z Ó
A’ mi eg^sz, első hármam darabokra tagolja.
Vég hármam kettőt, sőt többet is egyberagaszthat.
Két tagom' elméjét ne kívánd használni tanácsban.

AT. A*.
A’ 84dik számú rejtettszó: Can na.

Nyomtatja Lä n d e r e r .
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A N D A L G Á S .

Szedtem én is egykoron 
Vt'led a’ mezőkön 

Lányka ! szép virágokat,
’S völgyön ’s hegytetőkön, 

örömei múlt ’a jövőnek 
Mint a’ tiinde'rkerti e'nek 

Lengtek bájolón felénk.

Hogyha vidám színben ért 
A’ hajnal’ sugára,

És mosolygva tűne-fel 
Az ég’ kárpitjára :

Kéjt lehelt a’ rét’ virága, 
Kéjt a’ fáknak minden ága 

Zöld liget’ homályiban.

És bokrétát kötözénk;
Nefelejts rózsával 

Párosult, és liliom 
Fejlő ibolyával•,

A’ tavasznak csalogánya 
’S a’ kies völgynek magánya 

MiJly örömre birtanak ! —

Ah ! miként a’ szép virág 
Bájoló diszével,

Feltűnő bibor korány
’S tavaszunk úgy múlt el. 

örőmink elhervadának,
Miut lehulló rózsaszálak , 

Mellyeket vihar letép.

Majd ha éltem véget é r ,
’S rózsa ’s nefelejts kél 

Néma sirhalmom felett 
A’ völgy’ hűs erénél, 

Földerül az ég’ koránya,
És ligetnek csalogánya 

Csattog a’ zöld lombokon.

Mint a’ szép emlékezet 
Képem fölvirulva — 

Hogyha gyászló kebleden 
Tűn-elő ujulva:

Jój-le a’ völgynek szélére 
Nyugodalmam’ enyhelyére 

Csöndes alkony’ fényinél.

Szétömölnek könyeid 
Sírom’ zöld hantjára-,

És elomlik e’ panasz, 
Mellyet kebled zára. 

Völgy’ erénél, hol virágot 
Szedtünk, szedj te is virágot, 

’S áldozd azt síromra fel.

T.'-n megenyhül mély s*hed, 
Mellyet a’ sors rága,

S bár elhervad siromou 
Nefelejts’ virága :

Cj tavasznak érkeztéwl 
Völgyben újra ne felejts kel-, 

’S Lépem föltűn kebleden.
Iiegényi Gyula,

B Ő V E B B  É R T E S Í T É S .
A’ báródsági nemes Kerületről Bihar vármegyében.

A’ báródsági nemes kerület fekszik Bihar vár- 
megye varadi járásának Körös-völgye’ részében; 
melly hajdan Sólyomkői vidéknek neveztetett. Ha
tarai : keletfele a’ feketetöi erdői, es az úgyneve
zett Királyhágó-bercz’ csúcsa, mellyen a’ Kolozs
várrá vezető országút, már távúiról komoly pompával 
ötlik az utazó’ szemébe; nyugotról: Lók, Gégény, 
és Rév; délről Bán-Laka helységek; éjszakról a’ 
Szilágyság rengeteg erdős bérczei. A’ kerületnek kö
zéppontja, és gyűlésé’— itteni nevezet szerint a’ ka
pitányi szek-tartas — helye : Nagy-Bárod ; egy g. e. 
templommal, derék iskolával ’s postahivatallal. Uj 
kerületi-ház’ kellőbb Ízlés szerint épül. Hetenként 
divatozó vásárját a’ szomszédtájak’ lakosi kedvelvén, 
élénken látogatják. Nagy-Bárodon kívül: Kis-Bárod, 
Cseklye, Nagy-Patak, Korniczel, Beznye , Körös- 
Topa, és Brátkának egy része (Fekete-Patak a’ m. e.

63ik számú Regélő’ hibás fölvétele szerint ide nem 
tartozik) képezik e’ nemes kerület’ területét. Lako
sinak száma 5200, kik között 3000, tulajdon nemes 
telkeken lakó nemes-születésü foglalkozik. Vallá
sukra nézve egyesült, és nem egyesült görögök. 
Oláh anyai nyelvükön beszélnek ; házaik fából ’s fő
kép Beznyén széjjelszórakozva épültek; hol soknál 
nem lehet kerítéseket, kapukat, vad-állatok, vagy 
tolvajok ellen tett óvó rendezkedéseket látni. A’ ke
rületbeli lakosok’ nagy része a’ müveletlenség’ szo
morú állapotjában sinyledez, ’s majd mindent magok 
csinálnak, mire csak szükségük van; mind a’ mel
lett istenfélők ’s legkevésbé sem erkölcstelenek. So
vány és terméketlen földjeiket, nem elég szorga
lommal művelik ; az iparkodóbb földművelő termeszt 
tavaszibuzát, tengerit, zabot, burgonyát, babot. 
Van sok gyümölcse; különösen: sok szilvája, al
mája , diója , mogyorója. Nagy terjedelmű erdőik
ben, holmi apró barmokat is nevelnek. Nevezetesebb 
hegyei: Magúra, Boitza, Affinyet, Fraktzinyet, 
Ketzinu , Ples , Oszoj és Hágó. Legnagyobb figyel
met érdemel Magúra , melly óriási nagyságával felüt 
múlja Körös-völgyének déli oldalán fekvő minden 
hegyét. 1790 táján Magúra és Boitza hegyek’ gyom
rában nem megvetendő mennyiségben leltek: arany, 
ezüst, vas, ón-ásványokat; de az ipar-hijány, ’s más 
gátló körülmények elfojták további létüket. Találni 
itt különféle márvány- kova-, elégséges mész-köveket, 
és asszony-üveget (Glacies Mariae). Kősziklás he
gyeit többnyire bükk , tölgy , és cserfákból álló er
dőség fedezi; mellyben egy hamuzsir-huta a’ kerü
let' lakosinak hasznos foglalatosságot ad. Vadon te
rem az erdőkben málna, ribiszke , és fekete-áfonya 
(vaccinium myrtillus). A’ hegyekből szivárgó szám
talan forrásból nevezetesb folyó-patakká válnak: Va- 
rátyek , meiiynek forrása Retyitye’ tövénél, hol a* 
hamuzsir-huta’ épületje áll, meglehetős számmal piszt
ráng-halat és rákot találhatni; Vale-Kurtuluj , Va- 
ratyitsel, és Muska patakok; ezek Gégénynél egye
sülve , a’ sebes Körösbe ömlenek. Általán fogva le- 
vegője tiszta, vize jó e’ nemes Kerületnek, ’s vide'- 
kének tündér fölsége az Erdélybe vivő derék ország
úton járni szokott sok utazót vidámitja.

Mi e’ nemes Kerület’ eredetét illeti, túl-esik 
történeti tudományom’ határán. — A’ sólyomkői 
erősséget a’ múlt század’ elején (1711 —12) uralko
dott politikai szellem lerontá , ’s ekkor a’ vár-kapi
tányság’ eltörlésével, melly tői az akkoii időkbenka-
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tonai lábon állott bárodsági nemes Kerület is füg
gött , vidékünk’ előkorát felvilágosítható , ottan tar
tatni szokott írások is eltűntek. Nem valók képes 
kinyomozni, hogy a’ Ilik Rákóczy Ferencz’ idejében 
keletkezett polgári háború’ megszűntével 1711 ben, 
midőn Horváth György , Sólyomkőnek ’s a’ Bárod- 
ságnak azon időbeli utolsó kapitánya „Lövenburg 
Fridrik császári generállal föltételes egyezésre lé
pett44 ’s a’ várt a’ császáriaknak áltengedte , az ott 
volt Írásokat mellyik rész vette birtokába? Tán már 
az enyészet’ áldozatjaivá lettek! — Egyébiránt né- 
inelly kedvező alkalmakkor itt ott siegszemléltekből 
’s a’ lakosok közt szárnyaló hírekből a’ bárodsági 
nemes kerület némelly történetiről ennyiben áll is- 
méretem: Megyénkben közönségesen beszélik, hogy 
a’ bárodsági nemesek hajdan magyarok voltak; nem 
is alaptalan véleményük: mert azonkívül, hogy Nagy- 
Bárod hajdan (1465) Magyar-Bárod nevet viselt, a’ 
templom melletti m a g y a r  nevű utcza ma is fent 
van. — Annyi mindazáltal bizonyos, hogy az itteni 
Venter, törzsök nemzettség, melly ma mindkét ne
men 356 lelket számít, Hollós (Corvinus) Mátyás 
király által 1465ben költ, ’s a’ bárodsági birtokukra 
adott uj királyi adománylevél’ bizonyítása szerint, a’ 
hol olvashatni: „pro parte fidelium nostrorum nobi- 
lium Yalachorum44 oláh volt. — Úgy látszik , hogy 
a’ bárodsági nemességet lső János király’ parancsa 
I532ik év’ körül állítá katonai lábra, ’s képezé azt 
kerületté. Az itt lakó Kaba nemzetségnek Kaba(Bez- 
nyei) Simon mint hadnagy (antesignanus militiae Só
lyomkő) tett hadi szolgáltjáért nyere János király
tól Uthysenich, máskép Martinovits György’ („Fráter 
Georgius, Episcopus Varadiensis, Thesaurarius, Lo- 
cumtenens, et Judex Generalis44 — később eszter
gomi érsek, és kardinál *) közbenvetésére Beznyei 
részjószágára uj adománylevelet. A’ bárodsági ne
messég őrzé ’s védelmezé tartózáskép Sólyomkő-vú- 
rat ’s az Erdélyből jövő, vagy odamenő fejdelmek, 
és más főszemélyeknek kíséretül szolgált. 1585ben 
a’ bárodsági határ’ megtudhatása’ tárgyában kihall
gatott tanúk többek közt említik , hogy az országút 
Feketetótul kezdve Sólyomkőig , mindenütt a’ rézte- 
tón , rengeteg-erdőség közt volt; melly körülmény 
ennyi viharos időkben, még inkább tévé szükségessé 
a’ bárodsági nemesnek ezen vadon vidéken a’ köz
bátorság’ fentartását. 1633 táján CsomakÖzy András 
(kinek felesége Nadányi leány volt) kormányozó 
mint kapitány Sólyomkőt, és a’ Bárodsógot; ki hiv 
katonai szolgálatiért lső Rakóczy György fejdelem-

<f) Ezen na^y f rfi’ testvérétől veszi erpöetét a1 megyénkben 
le v,“ Frater ( rkeserii j  derék birtokos nemzetség, melly- 
bíi ma ♦. Frater (Erkes* riii) iVIih ily urat, megyénk’ köz
szere' e ü első alispinj. it tiszteljük.

tői jutalmul Bánlaka helységet (melly nem ok nél
kül viseli nevét) nyeré. Az erdélyi fejdelmek a’ Bá- 
rodságot Sólyomkőn lakott kapitányuk által önkény- 
tesen kormányoztatták annyira : hogy lső Rákóczy 
György fejdelem 1635ben máj. 25ről a’ nemes ke
rülethez irt levelében , a’ kerületben találkozó min
den pisztrángos tavat — bár a’ fejdelemnek itt tu
lajdon birtoka nem volt — halál-büntetés’ terhe alatt 
tilalomba vétetni rendelt. 1696ban martz. 13án ké
szült ’s kezembe volt irás’ bizonyítása szerint Venter 
Mihály a’ bárodsági katonaság’ hadnagya , számos 
válogatott legénnyel 1657ben Ilik Rákóczy György 
fejdelmet Lengyelországba követte ; hol katonáinak 
nagyobb részét elvesztvén, maga is elesett. Koroo* 
rabb emlékezetét tartják még ma is a’ bárodságiak 
1660 Gyalu és Fenes közt a’ törökökkel történt sze
rencsétlen csata’ kimenetelének. Topái András volt 
azon időben a’ bárodsági nemesség’ hadnagya, ki 
szinte két-század magával állott-ki Ilik Rákóczy 
György’ részére a’ csatapiaczon , de meggyőzettek , 
katonáinak nagyobb része megöletvén; Topái An
drás pedig 37ed magával a’ törökök által fogságba 
hurczoltatott, honnan társival csak 1670ben — Apafi 
fejdelem’ közbenvetésére, szabadulhatott-meg, miu
tán 200 darab császári aranyat, mellyet Cipéle Anna, 
Topái András’ nője Elesden és a’ Bárodságon bírt ’s 
eladott jószágáért nyere, váltságdíjúl lefizetett. — 
1710ben Horváth György sólyomkői, és bárodsági 
kapitány alatt Szabó István volt hadnagy. 1756ban 
kihallgatott tanúk többek közt említik : hogy a’ ta
tárok 1717ben be akarván e’ vidékre ütni, a’ bárod
sági nemesség (hihetőleg fensőbb parancsolat’ követ
kezéséből) a’ réz-tetőn volt országutat nagy fákkal 
borítá-el. — így tölté a’ bárodsági nemesség János 
király’ korától, egészen a’ múlt század’ elejéig, 
idejét szüntelen viharos küzdések közt; míg Ilik Rá
kóczy Ferencz’ pártja elnyomatván, a’ sólyomkői 
várkapitányság elenyészett, ’s így a’ bárodsági ka
pitányság ’s vele együtt nemeseinek katonáskodása 
is megszüntetett. Meghagyatott mindazáltal egy fő
hadnagy több alhadnaggyal, a’ jó rend’ fentartá- 
sára, ’s a’ nemesség’ régi szokásai szerint a’ polgári 
ügyek’ bírálására. Illy alakban volt a’ kerület huza
mos időig magára hagyatva ; — míg a’ népesség’ sza
porodásával, a’ birtokosak’ száma (ma a’ nemes Ke
rület szinte 1000 birtokost számit) ’s vele együtt 
a’ bajak is növekedvén , egy állandóbb rend’ létesí
tése , és annyi birtokos közt — mint gondolhatni — 
előfordulni szokott számos pernek rendes elláthatása 
egy főkormányzó’ létét ismét megkívánta. —

ISúbrácxhy A .

következik.)
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F R A N K L I N ’ A L AM 1 Z S N ÁLK OD Á S A.
F r a n k l i n  1782 egy hozzája folyamodott meg

szoruljak tiz lajosaranyat ajánlott — a’ következő 
rendeléssel: „Kegyed’ helyezetén sajnálkozom. Itten 
küldök Kegyednek utasítást tiz lajosarany1 fölvéte
lére , mellyet azonban nem úgy adok mint ajándé
kot, hanem csak mint kölcsönt. Ha Kegyed’ körül
ményei jobbakká leendnek, (a’ min semmit sem kétel
kedem) fizessen-meg Kegyed nekem az által, hogy 
ugyan azon summát Kegyed adja kölcsön egy más 
becsületes embernek, olly kötelezéssel, hogy az is 
lartozását épen illyen módon fizesse-le egy harma
diknak, mihelyt arra tehetsége és alkalma leend. így 
reményiem, e’ pénzecske sok kézen általmehet; mig- 
len valamelly gazember’ kezébe nemjutand, ki aztán 
további keringését elakasztja. E’ fortélyt gondoltam- 
ki magamnak, a’ végett, hogy kevés pénzzel sok 
jót vihessek véghez. En gazdag nem vagyok , hogy 
a’ jóltevésben nagy dolgokat eszközölhetnék; igy te
hát kényszerülök ravaszkodni, hogy kevéssel a’ leg
jobbat cselekhessem.“ — Az érdemes olvasó pedig 
elgondolhatja, hogy a’ rendes keringetés egy rövid 
esztendeig sem tartott; ’s hogy a’ jó madár U l t i 
ra u s nagy gyorsan kéznél termett; — mivel az em
berek illy esetekben egymást, szokás szerint meg
előzni iparkodnak.

A Z  K G Y K E D V Ü S É G.
A’ 18dik században Genfben bizonyos Avan-  

z i t ,  könyvtárnoki hivatalt viselt. E’ férfi rendkívül 
érte indulatin uralkodni; és senki sem emlékezik, 
hogy őt valaha felindultnak látta. Még szolgálója is, 
ki cselédek’ módjára igen sokszor hibázott, azt val- 
lá , hogy soha sem hallott tőle egy haragos vagy 
neheztelő szót. Midőn egykor néhány házi-barát azon 
tanakodnék: mint lehetne valljon még is béketü- 
rését megkísérteni ’s őt ingerletbe hozni, arra izga- 
ták a’ szolgálót, hogy ágyát hagyja vetetlenül. O 
úgy cselekvék. Az ur a’ vetetlen ágyba fekütt, ’s 
másnap egész szendeséggel emlékeztető a’ szolgáló 
leányt, hogy ágyát elfelejté megvetni. Ugyan ez még 
kétszer történt egymás után. Harmadik nap pedig ezt 
mondá: „Nem de, hogy neked sok dolgod van? 
No's tehát csak hadd úgy; már úgy szólván, hozzá 
szoktam , igy is jól fekszem.“ — Almélkodva ’s ér
zékenyült szívvel borult a’ szolgaleány ura’ lábaihoz 
’s mindent megvallott. És A v a n z i t ?  — nevetett.

S Z É P  K I L Á T Á S .
Alig képzelhetni szebb ’s bájosabb kilátást, mint 

mellyet Mexicónak rév-városa T a m p i c o  az ő nyu- 
goti magasabb oldalán nyújt. A’ szem több mérföld- 
nyi távolságra csapong délszak felé; egy, folyókból,

tavakból és szigetekből alkotott panorama nyilik-meg 
előtte, ’s a’ szinfenéken kék távolban hegyek me
rednek, mellyek a’ fönséges tündérképet bérekesz- 
tik. Balról a’ Puebla Á irjo de Tampico’ fejér ház- 
csúcsai elolvadni látszanak az Oczeán' kék hullámi- 
ban ; a’ nyugoti láthatáron a’ Laguna Altamira’ sze
líd vizei tűnnek a’ néző’ szemébe. Képzeljük még 
ide azon jelenést, midőn e’ látványt a’ tropikus nap’ 
búcsúzó sugári bearanyozzák ; ekkor az ég ezerféle 
szinvegyületben ragyog ’s a’ paradicsom’ bűbájos vi
rágpompáját felülhaladja.

MIKÉNT JUTHATNI HIVATALHOZ?
E’ kérdésre egy párisi ujságlevél imigyen felel : 

„Helyes declinatio által. Kinek nagy híre neve va
gyon, azon segít a’ Nominativus ; kinek atyja hires 
ember, azon a Genitivus. A’ Dativus ollyankor hasz
nál, midőn kelletekor adunk; az Accusativus viszont, 
ha az ember versenytársait derekasan rágalmazza 
és gyanúsakká teszi. Az Ablativus az előbbenivel 
alkalmasint ugyan azon jelentésű; — elhúzza az em
ber mások’ érdemeiről azt, mire magának szüksége 
van. A’ Yocativus által legkevesebben jutnak czélhez.“

T U D A K O Z Á S O K .
Az 1821. Tudom. Gyűjt. IV. kötetében vala

melly kis-tatárországi, és hazánkba bevándorlóit ma
gyarról van érdekletes tudósítás. Ki felől miután azt 
is olvastuk, hogy ez országban nem szeret lakni, 
és szülő-földére visszakivánkozik: kérdezzük tétényi 
honfiainktól: valljon azon idegen Magyar visszaköl
tözött é tatár honjába; él-e vagy megholt; és mind 
ez mikor? Tudakozzuk: é 1 • e m ég K e s e r ű  I s t 
v á n  T é t é n y b e n ?

1823diki hazai ujságleveleink azt hirdették, hogy 
Ibrány mellett (Szabolcs várni.) egy élő nyárfa talál
kozik, mellynek körülete tiz, átmérője pedig három 
rőfnyi , egy lábnyi és három hüveiknyi. A’ törzsök 
belseje üres, és olly tágas, hogy ötven ember elfér 
üregében. így p. o. 1821ben bizonyos vigalmi alka
lommal benne 35 személy gyült-össze; kik közül öt 
pár tánczolt is kényelmesen. Mivel a’ nagy régiségre 
mutató efféle tiszteletes növények igen gyérek: ér
dekletes leend felőle tudósíttatnunk, valljon él e ,  
hal e az. Tudakozzuk tehát jelen lapok által: é l  e 
m ég az i b r á n y i  n y á r f a ?  E . I. P .

M A C S K A  ÉS  K G É R .
Lucan gróf ügyésze, Smith ur , egy estve kü

lönös bámulattal láta egy egeret a’ szekrényről le- 
jóni , ’s macskájához (mellytól nemrég kölykeit el- 
szedék) menni, mint egy kis macska , melly szopni 
akar. Azonban előszer nem győződheték-meg, vall-
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jón szopik e igazán ; mindazáltal később azt sejteni 
lehetett. Rövid idő múlva visszafutott a’ szökrényre. 
Ezen látogatásokat gyakran ismétlő , soknak láttára. 
A’ macska nem csak várni látszék, hanem még barát
ságos mormogással is hivogatá azt, miként kölykeit 
szokja. Ha a' macska szobába jött, a' kandallóhoz 
fekünek, szavát hallatá, ’s az egér mindig megjelent. 
Azonban az egér’ végsorsa szomorú vala! Egykor ide
gen macska jött a' szobába, a’ szegény egér azt régi 
barátjának ’s pártolójának tartá , hozzá szaladt, ’s 
nyomban megfojtaték. A’ gyám-macska’ búja e’ miatt 
igen nagy volt. Nyávoga, midőn a’ szobába jö tt , 
’s minthogy az egér meg nem jelent, nyugtalan lön, 
nyávogva szaladgált ide ’s tova a’ házban , ’s egész 
valója mély buslakodást árult-el. A’ mi ezen hiteles 
történetet még furcsábbá teszi, az, hogy a’ macska 
ezen egérszövetség alatt, más egereket természeti 
kapzsisággal szokott vala fojtogatni.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
E g é s z s é g t e l e n  é g h a j l a t .  A’ j a i nai -  

k aí éghajlat Nyugot-indiában igen sok embert meg
öl , ’s J a m a i k a  legegészségtelenebb minden nyu- 
gotindiai sziget közt. — Mint kínozzák ezen táj’ lako
sit a’ bogarak, arról az európai embernek még fo
galma sincs. Az ember itt csak 25 évig él, vagy leg
feljebb 30ig; ’s boldogsága abban állt, hogy böl
csőjétől sírjáig patkányok ’s musquitok ellen harczolt.

A’ t udós  é r t e k e z é s .  Melly idő-tájban Pom- 
pejit ásni elkezdették, valamelly Massorelli nevű ná
polyi tudós régtség-buvár, két esztendeig dolgozott 
egy olly értekezésen, mellyben bebizonyította, hogy 
a’ régiek az üvegnek ablak-fiókokhoz használását 
még nem ismerték. Alig jelent-meg a’ munka nagy 
fólió formában, ’s iine szinte Pompejiben egy házat 
ástak-ki, mellyen minden ablak üveg-táblákkal volt 
fölkészítve.

R ö v i d  k r i t i k á k .  Száz könyv közül alig 
válik tíz, mellyet szerzőik elolvasnának, ha azokat 
mások Írták volna. — Egy schvveizi példabeszéd ezt 
mondja : ,,a’ szénás-szekér elől kitérj ; de a’ kő-ha- 
gyitás elől ugorjál félre.“ A’ szénásszekér a’ nagy li- 
teratorok ; a’ kőhagyitások pedig drabantjaik.

S zékely A nekdota . Három ifjú erdélyi mágnás, hogy 
* székben közelebbről tartandó szék-gyűlésen szavok 
legyen.(mellyre a’ birtok’ léte elkerülhetlen megkiván- 
tatik) egy székely falunak végén megvásárlónak egy 
darab tüskésbokros pusztát , azt egymás közt fel
osztják, és nyilt czédulájokkal zsebekben megje
lennek a’ gyűlésben, ’s ott miután jelesül egyik,

sokat pro et contra beszélne, vitatna , egy czondrás 
székely feláll ’sigy szól hozzá: „Mindezek igen szép 
beszédek méltóságos uram ! de a’ székely ember 
f ü s t j i r ő l  beszél, nem pedig a’ tövisbokorból“ — 
(azaz olly telek után, mellyen legalább egy lak
ház van.) ..  r. . i .

T O I L E T T R - M A X I M A K .
6. Ne láttasd , hogy a’ gyűrűk , lánczok, pere- 

czek saját választásid. A’ mi természetleg csak asz- 
szonyokat illet, egyedül őérettök láttassák viseltet
ni. Méltóságot adunk a’ csecsebecsnek, ha azt érze
lemmel párosítjuk.

7. Ha hölgyed’ kegyét meg akarod nyerni, pon-v 
gyolább ; ha azt meg akarod tartani, légy gondosb öl
tözetedben. Amaz a’ szerelem* hevének, ez tisztele
tének jelensége.

8. A' ki tökéletes öltöző akar lenni: mély szá- 
molatú legyen. Nem vihetsz ugyanegy öltözetet a’ 
ministerhez ’s egy kegyeshez, nem egy fukar nagy- 
bátyhoz ’s egy pazar unokához. Nincs finomabb dip- 
lomatia, mint az öltözeti.

9. Azon nagy ur, kinek kegyét meg akarod 
nyerni, piperevadász? Vágy épen olly mellényt, a’ 
miilyen az övé. A’ követés, úgymond Lacon’ iró-» 
ja , a’ legmerőbb hizelkedés.

10. A’ s z é p  ember gondatlanabb lehet öltöze
tében, de a’ nem-szép kifogástalanul öltözködjék. 
Valamint a’ nagy emberben mindig ollyasmit kere
sünk, a’ mit csudálhassunk: úgy a’ mindennapinak 
semmitsem akarunk megengedni.

11. Saját öltözetstudiuma van a’ korosnak ’s van 
az ifjúnak. Dísztelen a’ gondatlanság egyikben mint 
a’ másikban. Legjobban eltaláljuk a’ kettőnek saját 
Ízlését, ha meggondoljuk, hogy az ifjúnak magát sze
rettetni , a’ korosnak magát tiszteltetni kell.

12. A’ bohó czifrán öltözködhetik ugyan, de 
szépen, helyesen, öltözni soha sem fog, mert a’ 
helyes öltözet Ítéletet kíván ; igazán mondja pedig 
Rochefoucauld, hogy „az ember buta lehet néha 
szép elmével, de soha sem lehet a z , ítélettel.“

Csaló Fái.

R E J T E T T S Z Ó
Elseje szép helység ’s hajdan birodalma Szabolcsnak, 

Mellynek most is erős DÓpe tapodja porát;
Két végső tagját nem más alkotta, csak isten, 

így hát néki csak ő lészen örökre feje.
Város egész , magyarok közt áll — és még is ölében 

Tót fiákat szül, ’s tán csak jövevénye magyar.
B —r Adolf*

A5 85dik számú rejtettszó : R é s z e g .

Szerkeszti II e 1 m e c z y. —-  Nyomtatja Lä n d e r e r .
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A M O R - K E R Ü L O .

Ó raló e vagy csak álom 
A’ mit érezek ?

Meg itt is körülölelnek 
Amori kezek?

Itt is azon tisztakék szent 
Mosolyog felém ?

Jaj! hat szírem’ üldözőjét 
Itt is föllelént 1

Amori Ámor! kerültelek, 
De mind hasztalan,

Itt is ellenem huzod-fel 
íjad' csintalan?

Pajkos gyermek! itt is szírem’ 
Egyre vérezed ?

Itt is végig marad hírem 
Ölelő kezed ?

Te csapodár íjas isten 
Hagyj-el engemet!

Me'rt fogyasztod elég rövid 
Földi leiemet?

Hagyj-el engem5 magányomban 
’S kíméld éltemet !

Ádáz léted idő előtt,
Látom — eltemet!

Rudnict Ferencz.

B Ő V E B B  É R T E S Í T É S .
A1 bárodsági nemes Kerületről Bihar vármegyében.

(Vége.)
A’ már előadottakból eléggé kiviláglik, hogy 

a’ szinte ke't századig nem kedvezett viharos idők ’s 
a’ kegyetlen dúló veszély’ csapásai kényszeriték a’ 
bárodsági nemest — megfosztatva leven minden esz- 
köz és módtól, hogy nemesebb lelki tulajdonit ki
fejleszthesse, — a’ bardolatlanság’ vastag homályá
ban nyögni. Nem késztheti tehát az érdemes olvasót 
álntélkodásra többé, azon őszinte és szeméremmel 
párult vallástételem, hogy 1830ik esztendőben csak 
négyen — ’s nem többen — találkozónak a’ három
ezer — mindkét nemen levő — bárodsági nemesek 
között, kik magyar anyai nyelvünkön türhetóleg 
olvasni ’s írni tudtanak. — Csak egy buzgóbb, ’s mű
veltebb kortól várhatak egyedül a’ kerületbeli lako
sok, hogy lelki tehetségük’ köre, józan iránnyal szé- 
lesbülend-ki. — lS31ik esztendőben volt a’ nemes 
Kerület szerencsés, a’ hazafiuságáról isméretes Beö
thy (Bessenyői) Ödön urat főkapitányául nyerhet
ni, ki is csirázni erőteté vadon vidékünkön az el
fojtott tudományos ipart. Hazafiui lelke e’ tisztelt 
főkormányzónak hő figyelemmel munkala mindent, 
mi csak a‘ nemes Kerület’ jobb sorsát, műveltségét, 
*s értelmi felsőbbségét előmozdítja ’s ő varázs erővel 
hoza élénkebb életet. Forro köszönettel tulajdonítja 
neki a’ bárodsági nemes i t t , hol ..a’ tudományok’ 
jótékony világának még egy sugára sem latszék" a’ 
csinosodás’ láthatára’ derületét; mellyet pártoskodó 
— nézetek közül félre ismérhetlen tiszta kedélyből 
szármozott fáradhatlan munkásságával, ‘s áldozatok
kal vivott-ki. Nem is késett a‘ tisztelve szeretett fő
kapitány kormánya’ kezdetén a’ jövendő műveltség’

eszközlésére hasznos foganatií rendeléseket hozni: 
mellyek szerint a’ szülék magzatikat iskolába külde
ni tartoztak, a’ tanító pedig, kinek rendes fizetése 
pótlék-d'j által javittatott-meg, az előadni szokott tu
dományokon kívül honi magyar nyelvünkben a’ ser
dülő csemetéket oktatni kötelezteték. Felszólító a’ 
kerületbeli lelkészeket, hogy híveik közt a’ palléro- 
zottság, és műveltség’ hasznos gyümölcseit lelkes 
erővel ’s áldást-árasztva terjesszék. Magyar á b ez és 
könyvecskéket vásároltatott. A’ Kerület’ kapitányi 
székén pedig végzéssé lön : hogy a’ szokott iskolai 
vizsgálatok egy kerületbeli Küldöttség előtt történ
jenek, és ez a’ közpénztárból adatni rendelt jutalom
pénzeket a’ magyar nyelv’ tanulásában előmenetelt bi
zonyító növendékek közt, többek’ serkentésire ossza- 
fel. A’ főkapitány’ illy fáradatlan munkássága a’ ke
rületbeli lakosoknak egy szebb ’s boldogabb lét hajnal- 
hasadtát hirdeté. — Lássuk hatását. — 1S32ik esz
tendei április’ 16ik napján lehete csak az első iskolai 
vizsgálatot tartani, mellyet a’ főkapitány személyes 
jelenlétével szerencséltetett. „Éljen" kiáltásokkal, ’s 
magyar tiszteikedő beszédekkel fogadók őt kisded 
olahink. Öröm volt a’ külön időkben kezdett tanulá
sokhoz képest a’ betűk" ismerésiben, ’s olvasásban 
tett előmenetelüket, sőt az oláh szavaknak, ’s egész 
beszédeknek magyarra álttételét hallani! — öröm az 
ő iráspéldányaikat szemlélni. — A’ főkapitány meg- 
elégült>ég’ érzései közt jelenté: hogy miután egy
szerre a’ tökély’ főpontjára nem juthatni-föl, ennél 
íoganatosabb kezdetet várni nem lehetett; mellyért 
az iskolai próbatét’ végeztével, mind a’ tanítót, 
mind a’ növendékeket megjutalmazván, egyszers
mind a’ Kerület által ajánlott pénzeket, ’s a’ jelen 
volt számos jóltevők’ adakozásit híven kiosztotta. 
Több illyen iskolai próbatétel tartatott azóta, ’s min
denkor legkecsegtetőbb kimenettel adók a’ szor
galom és iparnak jeleit. Többnyire jelen volt a’ 
főkapitány , ’s a’ szorgalmat nevezetes ön-adakozá
sival is jutalmazta. — Illy foganatot nyert példáktól 
újabban lelkesítetvén a‘ műveltség’ előmozdításán fá
radozó főkapitány, törekvők az elfojtott műveltség’ 
jótékony szellemét a‘ kerületbeli többi helység’ la
kosi val is éreztetni; melly végből szentnek mond
ható czélja’ sikeritésére 1ÜÜ forint pótlék-pénzt aján
lott a’ Körös-Topán czélba vett iskolaház’ építésére. 
Beznyén viszont az iskola-épület létesítését a’ nemes 
Kerület magára vállalván , a’ tisztelt főkapitány a’ 
tanítónak járandó rendes fizetésen kívül esztendőn-
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kent 50 forint pótlék-díjt rendele. A’ főkapitány’ illy 
hazafiúi buzgósággal, ’s áldozatokkal teljes törekvése 
nem „kévés, rokon érzésű kebelre talált!14 mert 
jóltevőségét utánzák hasonló buzgó férfiak’ jószán- 
déku adakozásai. így Dráveczky (Yennai) Lajos , a’ 
nemes Kerület’ főhadnagya, a1 kornyitzeli határon 
levő telkét olly czéllal engedé-által a’ nemes Kerü
letnek örökre, hogy esztendei jövedelme, egy a’ 
magyarnyelv’ tanulásában előmenetelt bizonyított 
nem-egyesült görög vallásu (mivel azok, úgymond, 
leginkább elhagyatvák) nemes születésű növendék
nek adassék. Hasonlóul nagy-bárodi köz-birtokos 
nemes Pap Muntyán László 600 forintra terjedő pénz- 
surnmát ajánlott, mellynek esztendei kamatja a’nagy 
bárodi tanító’ fizetésének javítására fordítassék. A’ 
sólyomkői uradalom’ ügyésze Veres Mihály 50 ftot, 
hites ügyvéd ’s közbirtokos Viszták János hasonlóul 
50 ftot adónak, a’ beznyei iskola-ház’ minél előbbi 
fölépítésére. Dráveczky Lajos pedig a’ m. e. Ez. An
drás hava’ 4kén tartatott kapitányi széken, a’ ke
rületbeli lakosoknak, javukat igazán óhajtó czélból 
500 ftból álló tőkepénzt ajánlott a’ műveltség’ gyara
pítására, olly változhatlan rendeléssel, hogy ezen 
pénz-summa’ esztendei kamatjából két harmad-részt 
a’ nagy-bárodi tanító nyerjen fizetése’ póllásaul, egy 
harmadrész pedig a’ magyar nyelv’ tanulásában elő
menetelt szerzett tanuló csemetéknek adassék-által. 
A’ közrendíí nemesség pedig a’ nagylelkű kormányzója 
által meggyujtott mécsre nem „felejtvén-el olajt töl
teni”, sietett egész készséggel annyi Ölfát szállítani, 
mennyi az iskolaszobák’ melegítésére szükséges. Illy 
gyámolítást nyert törekvéssel igyekszik a’ bárodsági 
nemes Kerület, főkapitánya’ jeles vezérlete alatt 
minden eszköz és mód által , a’ jövendőség’ sorsát 
egy műveltebb ’s boldogabb fokra emelni. Ma is 
számos a’ tanuló; utczáinkon magyar üdvözléssel fo
gadják a’ vándort; ’s kezeskedem, hogy most Nagy- 
Bárodon tizszerte nagyobb számmal találhatni művel
tebb lelkeket, mint 1830ik esztendőben. — ‘S bár 
még számos a’ hijány, melly a’ műveltség’ termé
kenyebb terjesztésinek gátot vet: — bár még hiját 
érezzük több eszköznek, mellyek a’ folyvást növekedő 
szükség’ kielégítésére szolgálhatnának, egyesülten áll 
mégis Kerületünkben a’ lelkek’ minden ereje , hogy 
a főkapitány által elvetett magvak , a’ több száza
diban tartott harczok miatt parlagon fekiitt művé
szet' mezején megérleítessenek. —

Súíráczky A.

F K \  N K L I N.
F r a n k l i n  B e n j a  min századának legjelesb 

férfiai közé tartozik, ’v ő egy azon kevesek közül ,

kik gazdagság — és befolyásbeli összeköttetés nél
kül a’ hír’ azon fokára emelkedtek, mellyen mocsok 
és hiba nélkül végig megmaradtak. — O januárius 
17kén 1706ban Ejszakamerika’ Boston városában 
született, ’s egy szegény szappanos’ fia volt, ki őt 
eleinte papi hivatalra szánta, de csakhamar ismét 
házához ’s kézmüvéhez szólította. A’ tanulni-vágyó 
gyermek már akkor Plutarch’ életirási, ’s de I’oéa 
tervei’ olvasásával tölté üres idejét, mellyek lelké
ben nagyszerű’s fölemelkedett képeket hagytak hátra 
’s charakterének azon energia-teljes zamatot adák, 
melly főoka lön az amerikai változásoknak. Tizen
két évű korában, történetesen a’ könyvnyomtatást 
megtanulván, Keith Vilmos tartományi kormányzó’ 
segedelme által Philadelphiában egy saját műhelyt ál
lított. Egy közlap, mellyet itt szerkesztett, és sok 
egyéb iromány, mellyekben ritka nézeteit ’s igaz
ságit terjesztgeté, hamar elhíresíték nevét. Vezér
lete alatt állott-fel egy társaság, ifjú *s életre ter
mett emberekből, kik az erkölcs és természettudo
mányt, ’s a’ politikát a’ régi megavult formáktól 
megtisztítni, ’s helyébe újat *s idő’ szelleméhez mér
tet léptetni ügyekeztek. — Házi állapotja is lassan
ként javult, részint Miss Readdel kötött házassága, 
részint nyomtató műhelyével összekötött papiros-ke
reskedése által. — 1731 ben. egy közönséges olvasó 
könyvtár’ állítása által elhatározó befolyással volt 
a’ tartomány’ lelki műveltségére ’s erkölcsire, va
lamint 1738ban egy tőle alapított tűzkármentő társa
ság által az emberi szeretet’ legnemesebb elveit fej- 
tette-ki. — Ez időre esnek első vizsgálati az elec- 
tricitasról. mellyeknek sfikerei által, különösen pe
dig a’ mennykővonó, ’s az electricus sárkány’ felta
lálásával egész Europa’ természettudósit bámulásra 
ragadta. — A’ harmonika’ megjavítása is Franklin’ 
érdeme. — E’ közben mind inkább növekedett az 
angol parliament elleni elkeresiilés, és a’ hazafiak ’s 
angol kormány emberi közt mindig kitetszőbb lön a’ 
különség: úgyhogy mindenik párt aggódva keresett 
egy nagy embert magának, ki erővel ’s lelkesüléssel 
tudjon fellépni érdekei mellett. — ’S innét épen 
nem csudálhatni, hogy az angol kormány Franklint , 
kit úgy tisztelt valamint félt, főpostamesteri hiva
tallal tisztelte-meg, annak lángleikét lekötelezni 
akarván. De ezen kisértés sem forró honszerelmét, 
sem a’ benne lakó szabadsági ’s függetlenségi lelket el 
nem fojtható, mert ő volt az, ki a’ revolutio’ ki
törte előtt nemes szabadelmüséggel ’s mély tekin
tettel az utolsó panaszt tévé Angolország’ szigorú in
tézkedései ellen , ’s ezen haszontalan próbatét után 
honfitársit szóval ’s tettel ellenállásra lángítá ’s lel-
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kesíté. — Hivatala’ elvesztése. mellyet illy maga 
viseletevei érdemelt, még inkább neveié a tisztele
tet, ’s a’ lelkesülést polgártársai" szivében, s midőn 
XÁ I. Lajos a' saratogai harcz után ITTSban a ti
zenhárom egyesült status’ függetlenségét elismérte, 
Franklin az éjszakamerikai szabadságvita közönséges 
ügyvivője lón a" franczia udvarnál, s élete 7ük évé
ben Párisba ment, bol soknemü. ’s nehez időkben 
érlelt tapasztalási által, valamint személyes tekinte
tével, igen sokat tón a* Congressus hitelének fentar- 
tására. l7S3ban aláírta nemzete" békességét, mi ál
tál az éjszakamerikai statusok’ szabadsága ‘s függet
lensége megalapúlt, *s Porosz és Svédországgal ke
reskedési egyezést kötött hona" részéről. Illy dicsőn 
koronázva látván küldetése’ czeljat, visszatért Phi
ladelphiába, ’s ugyan-azon év* septemberében oda 
megérkezett. Megjelenése a’ polgárok" öröme volt; 
álgyek dörögtek, harangok zúgtak elibe , a" varos 
legnemesb lakosi tiszteletüket nyilványiták. Kevéssel 
azután a’ főigazgató-tanacs" tagjává , ‘s majd annak 
elnökévé választatott. Két uj társaság’ alkotása, 
mellyek közül egyik a* közfogházak’ nyomorusaga" 
enyhítését, másik a’ néger-kereskedés’ eltörlését tár- 
gyazó, ismét lelke’ nemes érzelmeit bizonyította, ’s 
azon szép törekvését, hogy népe' 's az emberiség’ 
jóUevóje legyen. — Növekedő erőtlensége nem en
gedő ezóta, hogy az ülésekben rendesen megjelenjen 
’s lTSSban egészen visszavonult a" közéletből. Meg
holt azután 2 évvel, 1790 apr. 17ken ; nolttetemei 
april 21 kén álgyudörgés és harangzúgás közt a’ phi
ladelphiai Kristus-templom’ temetőjébe téíettek-le. 
Az ország egy hónapos gyászt viselt, ’s a’ párisi 
nemzeti gyűlés is háromnapi gyászt vón-fel. A’ vá
rosi könyvtársaság egy képszobrot emelt neki Laz- 
zwinitől ; fölemelkedve á ll, jobbjában egy megfor
dított kard. baljaban egy csomó papiros. — Foly- 
vasti vidámság, szelíd nyájasság a’ tarsalkodasban, 
emberiség" javáért égő nemes s z ív , legszigorúbb igaz
ságszeretet, "s hajiatlan szilárdság feltételei" kivívá
sában . alkotak Franklin’ charakterét. Ót még senki 
se múlta-felül azon mesterségben, mint kell Írásban 
kifejtegetni a’ morál' tanításit, ’s azokat a' barát
ság*, emberszeretet" kötelességire . idóhasználatra, a’ 
jótékonyság" édes ürömire, a" köz és privatjó' szük
séges egybeköttetésére , a’ munkásság' gyümölcsire, 
a' társasági erényekből merített jó érzésre sükeresen 
illeszteni. Szépek és érdeklők ..az öreg Henrik' pél
dabeszédé1 ‘s ..a’ jó Richard" bölcsessége” — mel
lyek szelleme’ sokoldalúságát "s alaposságai bizo
nyítják, 's mind tartalmukra, mind külalakjukra 
nézve népszerű iratok" remekei. — Franklin követ

kező sírirást készített önmagának: ..Itt nyugszik 
Franklin Benjámin’, egy könyvnyomtato’ teste (ha
sonló egy öreg könyv* táblájához, mellyból tartal
ma kivétetett, ‘s melly czimétól és aranyozatatol 
megúsztatott) , férgek’ eledele : de maga a" mű nem 
vész-el, hanem, mint hiszi, egykor megjelenend 
szebb kiadásban, ált nézve ’s kijavítva szerzőjétől.11 
— Megjegyzést érdemlenek e’ szavak is , mellyek- 
kel ót D'Alembert megtisztelte: Eripnit coelo fűi
men, sceptrnmque Tyrannis. (Mennykövitól egeket, 
pálczától foszta tirant meg.)

EGY VONÁS NAGY FRIDRIk'RÓL.
Egykor utazása közben Marienburg nyugoti po

rosz varos" kellemes kerti házában halt. Szokása sze
rint másnap korán felkelt, *s a’ kertbe ment. melly- 
nek ajtajaban egy ismeretlen állott, ki reá latszék 
varakozni. Most illy beszélgetés keletkezek közöt
tük : K i r á l y .  Mit akar azúr? I s m e r e t l e n .  Kér
dezni jövök, ha nem parancsol-e valamit Felséged? 
Ki r .  Mi köze az urnák a‘hoz ? Ism.  En a’ ház’ bir
tokosa vagyok. K i r. N o hát jójön az ur a" kertbe.— 
’S hát az űré ezen szép ház és kert? Ism.  Igen, 
Fölségesur! atyámtól öröklém. Kir.  ’S kicsoda az ur ? 
Ism.  En tisztviselő vagyok itt , — a’ mi egy tör- 
vény-director nemesi jószágokon, az vagyok én Fel
séged’ urodalmiban. Ki r .  Lgy-e ? — így hát az ur 
jól bírja magát ? Ism.  Meg vagyok elégedve, Fel
séges uram. A" k i r á l y  (vállait megveregetve.) — 
Oa derek ember! — Ön nekem most ollyas valamit 
mondott, a' mit sok év óta Dem hallottam. Azért, 
hogy nekem ezen örömet szerzetté, évenként száz 
tallérral több fizetést húz. — ..De h a l l j a  az ur, a" 
parasztokat nekem, ne nyúzza! érti-e?11 Kevéssel 
azután , midőn a" király Potsdamba visszatért, így 
szólt Masson ministerhez : ,.Nyugoti Poroszországban 
igazi örömem volt ; mert egy tisztviselőm azt monda 
nekem, hogy meg van elégedve. — Ah! — monda 
tovább a’ többihez fordultán — be boldog volnék, 
ha mindig ezt halianam.'*

BONAPARTE MINT HADVEZÉR.

Egy ujabbkori hadvezér sem tudta úgy leköte
lezni katonait mint Bonaparte. — Hogy erre milly 
fortéllyal élt, azt Bourienne így adja-efő ..Memoire'1 
czímü könyvében. Ha Bonaparte kstonáit lelkesitni 
akara , imígy szolt adjutánsához : „Kérdje-meg On 
ez v a g y  amaz ezred’ tulajdonosát, valljon csapatá
ban van-e jeles ember, ki az olasz vagy aegyiptusi 
táborozásban jelen volt; tudakozódjék Ön neve, 
hazája. családjának körülményei, "s viselt dolgai
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felő l; kérdezze-meg, mellyik csapathoz tartozik, 
hányadik számú a’ sorban, ’s hozzon feleletet.“ — 
Legközelebbi szemle’ alkalmával már egy pillanatra 
tudta Bonaparte, hol áll embere; hozzá ment, mint
ha ismét rá ismerne, nevén szólította, ’s monda hoz
zá: ,,Ah , itt vagy? derék legény vagy, itt meg itt 
láttalak; mit miivel ősz atyád? még nincs keresz
ted? lm vedd, én adom azt neked!“ ’S most szóid
nak egymásközt az elvarázsolt katonák : ,,A’ csá
szár mindegyikünket ismer ! ismeri családunkat! tud
ja , mit vittünk véghöz!“

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
í rni  v a g y  me g h a l n i .  Boldogult Ge n l i s  

asszonyság számos elékelő tiszt, ’s tudósak’ kísérete 
közt temetteték-el; sírjánál egy beszéd következő 
szavakkal végződött: ..Legszebb dicsérete Franczia- 
ország’ trónján van14 mivel tudniillik a’ mostani La- 
jos-Fiilöp’ nevelő asszonya volt. — Genlis asszony 
85 évig élt,  ’s majd minden évre egy munka került 
tolia alul; mert ő híréért sokat írt. Egy párisi hír
lap halálát következő szavakkal jelenti: „ G e n l i s  
a s s z o n y  m e g s z ű n t  Í r n i ,  a z a z :  m e g 
s z ű n t  é l n  i.“ 1

M e r é s z s é g .  — Midőn XV. Lajos franczia 
király egykor betegen fekütt, orvosa olly gyógy
szerrel jelent-meg előtte, melly a’ betegnek undo- 
rodást okozott ’s ez azt nem akard bevenni. Minden 
rábeszélés hasztalan volt, végre az orvos merészen 
fölkiálta: „de én akarom.“ E’ merész szavak meg
hatók a’ királyt, — bámulva pillantott a’ bátor gyó
gyászra , ’s mondd: „te akarod?“ — „Igen Sire, 
akarom, — viszonzá amaz nyiltlelküséggel, — ma 
Ön’ urának kell lennem , hogy On nekünk tovább is 
urunk maradhasson.“

M e r é s z  á l l í t á s .  — II. Katalin orosz czárné’ 
országlása alatt egy udvari mulatságban a’ férfi- ’s 
nő-nem’ hív’ és hűségtelenségiről vala szó. — Az 
akkori franczia követ, * marquis, beszélgetés’ tü- 
zében kissé merészen állította a’ czárné’ jelenlété
ben , hogy arannyal minden hölgyet megnyerhetni. 
— „Engem is ?“ kérdé a’ császárné. — „Igen , fel
séges asszony, — felelt ez, — de vevője hibázik.“

II. J ó z s e f  c s á s z á r .  — Ezen fejdelemnél 
panaszkodott egykor egy gőgös uracs , hogy majd 
minden mulató és sétahelyeken, hol eddig csak nagy 
világiak mutatkoztak , megjelenik a’ pórnép. Moso
lyogva viszonzá a’ fejdelem: „Ha én mindig hozzám 
hasonlókkal akarnék társalkodói, egész éltemet a’ 
császári sírboltban kellene töltenem.“

T O I L E T T K - M A X I M Á K .
13. Több pathos lehet egy nyakkendő’ ’s egy 

hajfürt’ omlásában, mint azt a’ hig-eszű gondolná. Fog- 
nók-e mi most úgy szánni I. Károly’ balsorsát, mint 
szánjuk ; úgy megbocsátani álszinűségét mint megbo
csátjuk , ha őt arczképei suta vendéghajjal ’s ma- 
laczfarkkal láttatnák? Yandyk nagyobb sophista volt 
mint Hume.

14. Legkecstelibb elve az öltözetnek a’ csín; 
legközösebb elve a’ pontosság.

15. A’ helyes öltözet magában foglalja mind a’ 
nyilványos mind a’ magányos erkölcsiség’ törvény- 
könyveit. Figyelem a’ kötelesség, mellyel mások, 
tisztaság az, mellyel magunk iránt tartozunk.

16. Úgy öltözzél, hogy ne ezt mondják felő
led: miliy szépen öltözött ez! hanem ezt: millyne
mes-állású ember ez!

17. Kerüld a’ so k  szint; ’s igyekezzél vala- 
melly egy szerényebb’ divatoztatása által szelídíteni 
a’ többit. Apelles csak négy színnel festett ’s a’ bu
jább virágzatuakat egy sötétes mázzal (lakk) szokta 
enyhíteni. —

IS. Mi sem csekély a’ mély figyelmű előtt. Ki
csinységekben szokta magát a’ lélek elárulni. ,,E’ 
levélnek — így szóla egy király az élő diplomaták’ 
legbölcsebbikéhez — e’ levélnek mellyik részében 
födözött-fel az ur ingatagságot?44 „Annak ns-jeiben 
’s gs-jeiben“ — vala a’ válasz.

19. Az igaz emberbarát nem fogja mások’ ér
zelmét megsérteni, sem a’ figyelmetlenségnek sem a’ 
fitogatásnak tulsága állal. Ez okon méltán kételked
hetni mind egy lompos’ mind egy Adónisz’ philan- 
thropiáján.

20. Tetszéssel nem gondolást mutat egy, a’ sar
kon fityegő harisnya; de gonoszság rejtekezhetik 
gyémántgyűrűben.

21. Divatbeli találmányoknak azon határozathoz 
kellene hasonlaniok , mellyet Addison a’ szép Írásról 
ad ’s „olly szépítésekből államok, mellyek termé
szetesek mindennapiság nélkül. —“

22. Ki az apróságokat önmagokért becsüli, gyer
mek az; de ki azon következményekért, mellyeket 
húzhatni belőlök ’s a’ haszonért, mellyre azok szol
gálhatok ,  teszi ezt: philosophus. Csató Pál.

R E J T E T T S Z Ó
N e m  mnlik-cl, meddig Magyar él, emléke egésznek\
M e r t  n y e l v é n e k  d í s z t  ’s k e l e t e t  m i m k á j i v a l  a d n i ,
Míg élt, nem sziine meg. — Kit része vizeknek ijeszte, 
Első hárma szemébe ha tűn, szive éled örömre

S . lg . Zala V— bői.

A’ 86dik szánni rejtettszó: Ny ir e g y h á z .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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VI.
Bulcartft, oct. 13. 1834.

Dunai tárgyunk sikereltetése végett szükséges
nek tartám a’ török Dunát ’s körülményeket egy 
kissé saját szemeimmel ismét megtekintnem; minél 
fogva e’ folyó hónap 6 ikán Skela-Gladovánál *) Ar
góra ültem ’s leindulék. A’ gőzöst igen jól és tisztán 
tartva leltem, ’s oily ügyességgel volt elrendelve 
a’ sok holmi, bútor és tizenegy nagy kocsi rajta, 
hogy se szabad mozgástul eltiltva, se piszoktul ép 
mocsoktul ostorozva nem lévén, több utas-társink^al 
igen kellemesen érzők magunkat. Olly szárazságrul, 
olly alacsony dunai állásrul, mint az idei, egy élő 
ember sem emlékezik. Ez okbul csak lassan hala- 
dánk; utunkat itt ott előbb megvizsgálok, minek 
szüksége e’ vizeken nagyobb, ’s kivált még most, 
mint a’ Duna akármelly egyéb részein, mert széles
sége roppant, geometrice felvéve nincs, és az oláh 
veszteglő intézetek miatt, mellyek már igen tökéle
tesültek és azért részünkrül is tekintetben tartatnak, 
határtul határig a’ jobb parton kalauzt nem válthat
n i, pedig csak a’ jobb parton találkoznak a’ jártas- 
bak, ’s így csak egy kalauz emlékezetére kelle bízni 
menetünket és a’ hajós kapitánynak csak most ké
szülendő mappájára. Ezek pedig természet szerint 
nem igen biztosíthaták utunkat, minthogy egy em
ber nem ismerheti vagy 100 mérföldjét a’ Dunának 
olly pontossággal, mellynél fogva a’ mostani ala
csony vízállással, tömérdek szigetek közt, néha 2 — 
3000 szélességű vizeken, szelek és ködökben mindig 
eltalálhatná a’ lehető legjobb utat; "s a’ kapitány 
sem javíthatá néhány útjaiban , aránylag sebes ha
ladásban olly szabatossággal azon dunai mappákat, 
mellyekkel eddigelé bírunk , és mellyek szerint némi 
helyeken, hol legszükségesbek volnának, s/.intolly 
könnyen lehetne hajózni a’ Rajnát mint a’ Dunát. 
Legelsőben is a’ Traján hídja oszlopai közt kelle 
keresztül eveznünk , a’ mi illy soha nem ismert víz
állásnál nem könnyű. Noha körülbelül 35 Öl távol
ságra állnak e’ híd oszlopai egymástul, még is csak 
iegszorosb kormányzói pontossággal lehete a’ sok 
zátony miatt közöttük keresztülhatni; a’ mi azonban 
igen jól ütött k i , és a’ hajósnép a’ szép vidék ’s 
felséges idő bájaitul felmelegítve nagy huzamokban 
itta a’ jó sikernek örömit, mig tán csak magam ér

zettem legközelebbi uti-társommal szívszorongva a’ 
római híd szemrehányását “Miért kincseltük e’ hal
hatatlan nagy nemzetnek egyedül nyelvét fel, ’s mi
ért nem inkább nagylelkű erényeit, mi fővárosinkat 
is valahára már híddal egybekapcsolhatná”. 7ikén 
korán reggel minden veszteglési óvakodással, — 
melly Oláhországban a’ dunai jobb part ellen olly 
szigorú, mint minálunk minden tartomány ellen, melly- 
nek a’ Szultán főura — meglátogatám Hussein ba
sát Viddinben , ki épen az uj szabású katonaság ido- 
mításával bajlódott. Berza-Palánkánál , hol az idén 
még mikor szinte 2 lábbal magasabb volt a’ víz, mint 
a’ Társalkodó 77ik számában érintéin, 6  1 /2  nap 
zátonyon ült Argó , jobb utat találván elegendő víz
zel haladánk. De viszont Argulgradnál nem valánk 
olly szerencsések, hol csak néhány ölet hibázván 
— nb. több mint 1 2 0 0  Öl szélességű víz-ágyban — 
szép lassan homokba keveredtünk, de olly keményen, 
hogy 24 órai folyvásti dolgozás által sem valánk ké
pesek belőle kibontakozni. Elősejdítésünknél fogva 
azonban üres hajót hurczoltunk magunk után. a’ ha
jói súlynak eloszthatása végett, ha netalán ujonczi 
járatlanságunkban ’s e’ rendkívüli száraz időkben zá
tonyra vergődnénk. Es ugyan jó volt az előre gon
doskodás, mert további hasztalan fáradozások helyett 
a’ teher elosztásához ke/.dénk. Mig azonban a’ ka
pitány ezeket elrendelgetné, időt veszteni nem kí
vántam , sőt dunai bajtársimhoz visszatérni ügyekez- 
vén az oláh partra szállék, utamat ide szárazon 
végzendő.

Milly barátsággal fogadtak Oláhország herczege 
és egyáltaljában lakosi, nem mondhatom. Mindan
nyi, kivel találkozom , versenygve iparkodik háláját 
mutatni azon vendégszeretetért és emberiség-sugalta 
gyámolért, mellyel az oláh annyiszor találkozott 
Erdélyben magyarok közt , ’s nekem jutott aratni 
most azt, mit ezelőtt testvérhazánk dicső lakosi ve
tettek. Ej be jól esik lelkemnek azon tisztelet és 
megbecsültetés, mellyet “Magyar létemért nyerek,” 
*s milly inger lehet illy eset mindnyájunknak “meg- 
becsültetni a’ Magyar nevet mindenkor és mindenütt.” 

Oláhország körülményei annyira fejledezók, hogy 
kétségen kívül mindinkább elevenedni ’s nagyobb ter
jedésre ébredni fog a’ köztünki viszonkereskedés. 
Legfőkép fogja ezt azonban azon szigorúság eszköz
leni , mellyel az oláh határok a’ beüthető pestis el
len őriztetnek ; mert nem hihető, hogy kormányunk, 
látván ezen őrizet helyes létét és sikerét, ne ren-*) 2 márfúld Orsován alul.
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deine különbséget a’ Duna jobb partjárul es Oláhor- 
szágbul jövő holmik és személyek közt; a’ mi az 
Oláh- és mi országunk közti veszteglésnek ha eleinte 
nem is tökéletes eltörlését, legalább kevésb időre 
szállítását fogja vonni maga után okvetetlenül; mi
nek nagy és alig magyarázható haszna ránk és 
szomszédinkra egyiránt áradand. Dunánk haszná
lása nélkül azonban kereskedésünk hathatósan so
ha nem tágulhat; mert valamint eddig is inkább 
leghosszabb kerületeken ment az áruk nágy tömege 
keletnek , mintsem honunkon keresztül, úgy ezentúl 
is egyenlő okok egyenlő következéseket fognak szül
ni , és minden megmarad a' régiben, ba állhatatos
ságunk nem győz minden akadályon , ’s úgy annyi
ja  , hogy azokat is hátrahagyjuk , kiknek kereske
dési viszonyinkban mögöttük állánk ; mivel hacsak 
úgy haladunk , mint azok , kikkel versenyzésben va
gyunk, akkor minthogy ők sem vesztegelnek , meg
maradnak a’ régi arányok ’s haladtunk közben is 
csak mindig megelőzve leszünk.

Kettőztetni szükség tehát férfiúi állhatatossá
gunkat mind azon erkölcsi és technikai javak megnye
résére, mellyek kereskedésünket virágzásra bírhatnák, 
és abbul folyó gazdaságunkat,csinosodásunkat emelnék. 
Milly hasznos pedig az idei szárazság illy állhatatosság 
kifejtésére! Úgy, látszik, mintha felsőbb hatalom így 
szólna hozzánk : “Ti felette sokat akartok , ’s csak 
ollyast, mit se gyermek, se gyáva nem érhet e l , 
de csak férfiú és erős víhat k i; lássuk , kik vagy
tok , van e bennetek isteni szikra, melly mindenen 
győzodelmeskedik ’s végkép a’ szerencsét is magá
hoz hódítja, vagy kebleiteket csak egy kis hiúság 
m elegíti-e, melly semmin győzni nem tud.” Nem 
úgy van e , mintha próbára tétetnénk, és férfiúi tu- 
laj-donink láthatatlan hatalmak által mázsáltatnának- 
meg? En úgy érzem; ’s minden uj akadály előtünte- 
kor egy egy kis uj erőt ’s eihatárzottságot iparko
dom lelni magamban; mert lelkem legbelsőbb val
lása szerint hiszem erősen “Nem hagyják a’ hazá
ért , az emberiségért híven fáradozókat a’ mennyei 
hatalmak végképi segítség és siker nélkül.”

Sok fárasztó combinatio és utak után szinte bi
zonyosnak látszott idéni egybeköttelése Budapestnek 
a’ fekete tengerrel. Argó szerencsésen leúszik a’ szo
rosakon ; a’ közönségben nagy érdeket szül a’ tárgy, 
’s a’ részvények gyorsan szedetnek ; de viszcnt an
nyira elmarad Maria-Dorothea építése, és mozgo- 
nyainak Triestbe érkezése; a’ Duna vize továbbá 
olly rendkívül apad naprul napra, hogy nem csak 
halasztatni kell annak jövő évre, minek e’ nyáron 
kellett volna történnie, de úgy szólván az egész

tárgy Pozsonyiul Galaczig megakad, és Argó a’ he
lyett hogy pénzt szerezne a’ Társaságnak , azt in
kább eddigi szerzeményeiben csorbítja. Néhány több 
vagy kevésb eső, egy két lábbal nagyobb vagy ki
sebb víz: és minden iparkodása, minden előszámo- 
lásai a’ gyarló embernek füstben!

Mennyire segíthet azonban egyetértés által erő
södött, és közös erő által hatalmasult ember azon, 
min egyes, ha legerősb is, hiába vesztené idejét, 
könnyen láthatjuk, ha csak az eddigi Egyesületek 
“ végbevitteit” tekintjük.

Nem akar esni eső , ’s mi már nem tudunk ha
józni; de a’ mi több, még marháinkat sőt szinte ma
gunkat se tudjuk eltartani, mert nincs eső! Mintha 
semmi víz sem volna többé, vagy mi annak, melly 
van, semmi esetre nem tudnánk parancsolni! Való
ban furcsa dolog; mert azt ugyancsak nem mond
hatjuk , hogy víz nincs ; és így nem a’ viz nemléte 
a’ baj , de az , hogy ott nincs elég víz , hol kelle
n e , midőn ott, hol semmi haszna, elég, tán még 
sok is van. A’Duna legrendetlenebb állapotú ’s rend
szerint két- háromszor olly széles mederben foly, 
mint a’ mennyi tisztán és mélyen tartására szüksé
ges volna. Nevezetesb irrigatioi készület pedig ho
nunkban tudtomra csak egyetlenegy létez , holott 
hazánk nagy része illy javításra képes.

Mi ennek oka valljon? Semmi más, mint egyet- 
nemértés és ereink eldiribolása. Nem is csodálkozha
tunk azért illy szomorú jelenéseken a’ Mindenható
nak legszebb ajándéki közt, mig valódi érdekinket 
nem ismervén, mindig elibe tesszük saját kis javun
kat az országos közjónak. ’S ezért nem is leend Du
nánk bátor hajózási csatornánkká, se többi vizeink 
annyiszeri szárazságink ellensúlyai mind addig, mig 
rajtok teljes egybehangzással nem segít a’ nemzet.

A’ legnagyobb rész azt hiszi “Lennének csak 
kipuskázva az a l s ó  Du n a  szirtei, jó volna akkor 
víz dolgában minden, és ment lenne az ország azon
túl a’ kiöntések átkaitul.” De ugyan szárazságink, 
mellyek, mint látszik , most többszer fordulnak elő 
mint ezelőtt, nem sanyargatnak e még inkább, mint 
néhai vízáradásink ? En azt hiszem, általányosan szól
va , inkább vagyunk feleltei szárazságnak mint igen 
is nagy nedvességnek kitéve, noha szinte negyed 
része hazánknak mocsár vagy kiöntési lapály. Nem 
abban látszik tehát víz körülti bajunk fenekűim, 
hogy természettől igen is magasra vannak vonva fo
lyóink , hanem hogy szinte igen is mélyen folynak ; 
minthogy kiöntésektül menteni partinkat csak tudnókf 
’s jóval magasabb létükkel is le lehetne csapolni ho
nunk legtöbb mocsárit; de viszont nem lehet orszá
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gunkban annyit irrigálni — minek szükségét naprul 
napra sürgetőbben fogjuk érezni — mint ha vizeink 
fentebb fekünnének.

Ha tehát — mint első csak feíszínü dunai uta
zásomban a’ fekete tengerig magam is szinte hit
tem — le lehetne is szállítni a’ Dunát, szirtek közti 
tágítása és az izlási és vaskapui sziklák kihányatása 
által , úgy hogy Budapest közt hat lábbal esnék a1 
viz, az hazánkra nézve nem haszon, hanem kimond
hatatlan kár lenne; mert csak közönséges, és nem e’ 
folyó évi, szárazságban is kiasznék a’ fél ország. 
De ez szerencsénkre — mert mentek vagyunk min
den kisértet unszoiásitul, mellyek félre vezethetné
nek — lehetetlen , és általányosan nincs hatalmunk
ban — víz dolgában — megrontani a’ hazát.

Mostani szárazságban tisztán láthatni, hogy több 
mint 6 keresztgáton esik át az egész Duna Berzasz- 
kátul Skela-Gladováig. Már feltéve, hogy a’ némi 
helyeken 80 öl szorosságn, és itt ott 100—150 öl 
magasságú meredek sziklák nem gátolják a’ víz fo
lyását, de a’ keresztgátok kihányatásával Pestig fel
hathatna a’ víz esése, milly munka vihetné azt vég
be? Csak a’ Vaskapu szélessége több 700 ölnél, 
hossza mintegy 1000 öl. Egy koczka (cubic) öl ki- 
hányatására kell szinte 180 lövés, azaz 60 napi mun
ka egy embernek; 1000 ember tehát — ha nb. 
mindig hozzá is férhetne — 60 napi munka után egy 
öl szélességre és annyi mélységre készítne a’ Duná
nak helyet, 700 öli szélességében. Ezen egy adat 
után mindenki felszámolhatja; bírhat-e illy vízleszál
lítói munkát nemzetünk ?

D e , mint mondám, illy munka inkább káros 
mint hasznos lenne, és azért lehetetlenségén fen- 
akadni nem, sőt — sok divergentiáink miatt — 
örülni kell.

A’ feladás az — nehogy sok munka és költség 
után egy oldalról annyit vagy többet veszítsünk, mint 
a’ mit más oldalrul nyerünk, — ‘‘Vizeinket Dunánk- 
tul kezdve úgy rendelni el, hogy azok lehetőségig 
hajózási csatornákul szolgáljanak ; vízáradásink átka 
megszűnjön; de mindenek felett, ne legyen elront
va , hol természet alkotta, az irrigatiói tehetség, 
melly honunknak tán szintolly nagy áldására lehe- 
tend jövendőben , mint közösiilésinek akarmilly kön
nyítése.” — Ezek végbevitele igen egyeztethető. A’ 
kezdet meg van már téve; de ugyan nagy fába vágva 
a’ fejsze, úgy hogy, ha az egyesült nemzet nem 
huzza azt ismét k i, ’s nem végzi dicsőén a’ megkez
dett munkát, félek “tán csak kegyetlenül kecseg
tető édes álom volt mind az, mi hoHunk jövendő ki- 
.ejlésériil mutatkozott!”

Gr. Széchenyi 1st tán.

T Á N C Z - D Ü H.
Ki a’ korunkban uralkodó tánczdühről panasz

kodik, annak megnyugtató szerül H e c k  érnék amaz 
irományát ajánljuk: ,,A’ t á n c z d ü h ,  k ö z é p k o r ’ 
b e t e g s é g e “ — mellyből megláthatja, miként 
uralkodott azon időben valódi kóros tánczdüh sok 
ezer ember közt Rajna’ vidékén, kik agyon tánczo- 
lák magokat. Némellyek ugyan korhelység ’s bohó
zat végett is vevének részt e’ táncz mulatságban; ez 
alkalommal mindennemű kicsapongásikat kielégíten- 
dők; azonban ezen tánczolók’ nagyobb részinél, — 
főleg az asszonyoknál — a’ tánczdüh valódi beteg
ségnek mutatkozott. Sokra csak a’ látás által is el
ragadt, sőt azoknál is , kik eleinte pajkosságból 
ugráltak, később betegséggé fajult. Nem ritkán nya
valyatörési rángatódzásokkal kezdődött e’ betegség; 
a’ meglepettek eszmélet nélkül ’s hortyogva hullá
nak földre, tajték borítá-el szájukat, aztán felugrot
tak, ’s különös vonaglások közt kezdék-el a’ tan- 
czot. Kézen fogódzva körbe állottak, ’s tébolyodot- 
tan órákig tánczoltak vad dühöngéssel ’s szemérem 
nélkül a’ kürülállók előtt, míg erejüket vesztvén le
fogytak; ekkor nagy szorongásról panaszkodtak, ’s 
nyöszörgőnek, mintha halál állna előttük. Táncz alatt 
nem láttak, nem hallottak; rajos képzelgésük lelke
ket teremte elibök, ’s később némellyek azt vallák, 
hogy egy vértengerben képzelék magokat állni , ’s 
azért ugráltak olly magasra.

E G Y  A F R I K A I  F E J D E L E M .
F a r w e l l ,  angol tengeri hadnagy, ki nem rég 

Afrikában a’ natali partra kiszállott, hogy ott a’ 
benszülöttekkel csere-kereskedést kezdjen , Hamas 
Schake főnököt (Häuptling) , ki azon vidéken ural
kodik , úgy füsti , mint a’ földnek legkegyetlenebb 
emberszörnyét. O — úgymond — szabad tetszése 
szerint határoz alattvalóinak életéről ’s javairól , ’s 
bosszú-dühében nem tekint se korra se nemre. Leg
alább is 1200 ágyasa van ’s azokat, kiket megunt, 
nagyainak adja feleségül. A’ lakoma alatt senkit sem 
ereszt magához. Szolgáji és tisztjei csúszva közelii
nek hozzá, és ha valamellyik olly szerencsétlen, hogy 
jelenlétében nevet, mosolyog, köhög vagy tüsszen, 
azonnal életét veszti. Egy napon, midőn egy alatt
valójának rút arczát meglátván , fejdelmi komolysá
gát meg nem tartható, imígy szólt az őt környező 
fegyveres szolgákhoz: „Vezessétek-el innét ezen 
embert ’s öljétek-meg; ő engem nevetésre inger
lett.“

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
L i t e r a t u r a  A m e r i k á b a n .  Az egyesült 

statusokban múlt év’ lefolytéval 1500 hírlapon kívül
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következő munkák jelentek-meg: 8 évkönyv, 17 
életirás, 62 könyv a’ nevelésről, 4 iskolai tanul
mány, 4 történetírás, 25 mulattató, szív- és észképező 
iras az ifjúság’ számára, 13 törvénykönyv, 8 könyv 
az orvosi, sebészi, ’s füvészi tudományból, 59 kü
lönféle tartalmú irat, 19 román ’s elbeszélés, 39 
theologiai ’s vallás-tárgyazó könyv, 6 utazás, 1 
művészeti oktatás, összesen 272.

A’ k ő , m i n t  i d ő j á r á s t  j ö v e n d ö l ő .  — 
Finlandban találkozik egy kő, melly az időváltozá
sokat megjelenti. Ha eső következik, megfeketül; 
ha szép idő lesz , fejér foltok boritják-be. Tudósak 
azt hiszik, hogy ez valami szírt' neme, mellyben ke
vés kősó és ammóniák vagy salitrom van , ’s így a’ 
levegő’ nedvességét magához vonja , vagy szárazság’ 
idején fölszinén só-részeket tüntet-elő.

A’ Zopf .  — Japanban Golownin orosz fo
golynak azon nyonios kérdést terjeszték elibe : „Vall
jon Oroszországban megváltozott-e a’ vallás , mint
hogy Laxman az orosz követ hosszú zopfot és haj
porral hintett hajat viselt, Golownin pedig és társai  ̂
kurtára vágott hajat hozdoznak.“ Golownin feleié, 
hogy Oroszországban a’ hajhordás, nem vallás’ tár
gya. Mire a’ japánok viszonzák : „Az még is csudá
latos, hogy olly fontos dolgokra nézve, mint a’ nem
zeti öltözet, egy magát műveltnek tartott nép nem 
bir különös törvényekkel.“

B u d d h i s t á k ’ e g e i  és p o k l a i .  A’ buddhis
ták’ véleménye szerint huszonhat Ég van, ’s egyik 
a’ másik fölött áll. Utolsó Ítéletkor, vagyis muka  
calpikor,  alulról fölfelé hat ég, tűz által, 4 or
kán, víz által fog elromlani; a’ többi fenmarad. Po
kol harmincz négy nagy, és százhúsz kisebb van. Ég
ben és pokolban olly móddal halad az ember előre, 
hogy itt a’ boldogság nő, amott a’ kín kevesbül.

M U L A T T A T Ó  K.
Á r t a t l a n  e g y ü g y ü s é g .  A ., perbe idéz

tette I-t, de ez meg nem jelenvén, az eljáró bíróság 
elaiarasztaló Ítéletet hozott ellene; ekkor I. felol
dozó parancsolatért folyamodván egy feljebb bíró
hoz , meg nem jelenésének azon okát adta, hogy 
mivel a’ biró a’ vádlevél’ utoljára ezt irta: „akár 
jelenik-meg kegyelmed, akár nem, én minden esetre 
a’ tévő leszek, mit az igazság hozand magával.” O 
nem tartotta szükségesnek a’ megjelenést, mert 
tudta , hogy neki igazsága van. — A’ biró elmoso
lyodott , ’s kiadta a’ feloldozó parancsot.

Egy megyében, midőn a’ rendszeres munkák1 
megvizsgálásakor szó volt a’ perlekedésbeli formali

tások’ eltörléséről, D. ur azt állítá, hogy azt , mint 
ollyat, melly a’ világ’ teremtetésétől fogva fennáll, 
el nem lehet törleni; ugyan is — monda ő — mi
dőn az első ember vétkezett, ezt mondá az Isten:
j.hol vagy Adám ?“ ez C i t a t i o ;  „itt vagyok uram !“ 
C o m p a r i t i o ;  ,,a’ kígyó csalt-meg , ez az asszony 
csábítutt-el engem“ e z E x c e p t i v a ;  ,,a’ te orczádnak 
véres verítékével egyed a’ te kenyeredet“ ez C o n- 
v i c t i v a  s e n t e n t i a ;  kiűzé őket a’ paradicsom
ból , E x e c u t i v a ;  angyalokat állíta-ki, a’ kik őket 
oda vissza ne eresztenék, — B r a c h i u i n ,  volt.

Egy városi leányból lett falusi gazdasszony ma
ga akarván termeszteni kertében mindenféle zöldsé
get , arra kérte vásárra menő férjét, hogy hozzon 
neki s a v a n y u  k á p o s z t a - m a g o t .

„Mire való, Magyarnak a’ Conservatorinm ?“ 
kérdezé X. ur mellette ülő szomszédját. „Arra — 
felele J. — hogy abba záratván, el ne szökhessenek 
a’ magyar színészek. H. M.

E P I G R A M M Á K .
M Ű V É S Z *  T I T K A .

,,A’ nehezet könnyen, ’s a’ könnyűt bájjal.“ Előre 
Hatni kívánsz? tedd ezt, és tied a’ koszorú.

S Z O N D I *  S Í R K Ö V E .

Drégely alatt nyugszik hős Szondi: nevének öröklő 
Sírköve lesz Drégely százados álma felett.

R ___ I  F Ü R D Ő R E .

E’ forrásba csalá Küpriszt megfürdeni Ámor,
’S álnokul a’ fáklyát vízben eloltni hagyá.

Fölbuzogott a’ víz ’s felforrt fáklyája tüzétól:
Küprisz ijedve futott a’ liget’ árnyaiba.

„Légy hideg ó forrás! mint voltál eddig, ezentúl, 
„Fénylő épületid1 csarnoka puszta legyen.“

így átkozta-meg a’ forrást; szava messze kihangzott:
’S ballá és nevetett Ámor, az álnok., azon.

T O R Q U A T O  T A S S O .

„Éneklője valék a’ szent harczoknak : ölelv«
Ápolt a’ haza, sok nagyja kegyébe veve.

Egy vala, melly nélkül itt nincs Öröm, és mit az ég ’s föld 
Megtagadott tőlem: tiszta baráti kebel.“

C A M O E  N S.

Nem lele honjában nyugtot, ’s üldözve hazátlan 
Eihala. Holta után nemzete benne kevéiy.

I i e g é n y i  G y u l a .

i

R E J T E T T S Z Ó .
Mint megrontja egészt kikeletkor mérge hidegnek:
Úgy végét, bár szent legyen ez, megdönti ajándék.

S. l g .  Z a l a  V —b ő i .

A’ 87dik számú rejtettszó: Ré v a i .

Szerkeszti H e l m e c t y .  — Nyomtatja Lä n de r e r .
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D O N  P E D R O.
(Nekrolog ,,A Revistd'4 c/.ínm portngofi hírlap után/)

E’ fejdelem, kit honunk 's a’ szabadság’ baráti 
olly korán vesztének-el, Queluz palotában , October’ 
12kén 1798 született. Már mint gyermek kezdett a’ 
bal szerencsével megbarátkozni. A’ franczia invasio 
’s a’ Fontainebleauban kötött egyezés’ végrehajtása 
arra bírák a" királyi családot, hogy régi fővárosát 
hagyja-el , ’s a’ birodalom’ székét Brasiliába helyez
ze áltál. Nem sokára a’ királyi családnak ezen uj 
országba történt kivándorolta után, don Pedro’ ne
veltetése líadenak Jánosra, egy tisztes őszre, bíza
tott, ki a’ dán udvarnál sokáig egy portugáli követ’ 
tisztét viselé, minden európai nyelvet érte, ’s szé
les tudományra és ritka erényü férfi volt. Az ifjú nö
vendék’ előléptei, tanulásvágyával ’s jeles tulajdoni
val , nem különben tanítója’ fényes tudományával, 
megegyeztek. Miután a’ herczeget tanítójától a’ ha
lál megfosztó, megismerkedett Filangieri’ munkáival. 
Ekkor számtalan kellemes-hangzatu ’s gondolat-gaz
dag költeményeket is készített; a’ hangászatot szen- 
vedelmesen kedvelte, ’s minden mechanikai művé
szetbe bé volt avatva. Mint ügyes és rettenthetlen 
koesikorraányzó gyakran hat lovat is hajtott. Mindaz- 
által a’ vadászat kedvencz mulatsága ’s kedvtöltése 
maradt. Végre főleg a’ hadi tanulmányokra *s a’ fön
tebb stratagetikára adá magát. Minthogy azon időben 
a’ vésztől hánytvetett Európának a’ közös béke uj 
időszakot nyitott , képeseknek látók magokat a’ fej- 
delmi családok, régi szövetségiket megújítani. VI. 
dón Joao elhatározó, herczegi fiát donna Maria Leo
poldina, ausztriai főherczegasszonnyal , eljegyezni. 
Herczegünk' fényes tulajdonai, mellyek mindennap 
jobban és jobban fejledének-ki, a’ milly mértékben 
számára a’ nép’ szeretetét megnyerők, szintazon mér
tékben ébreszték-föl az udvari kegyenczek’ boszuját 
’s gyülölségét. A’ braganzai herczeg forróan óhajtó 
Hrasilia előtt azon részvételt kimutatni, mellyel bol
dogsága iránt viseltetik, ’s midőn a’ lázadás’ híre 
august’ 24dikén 1820 az uj világba megérkezett, 
erre alkalmat is talált. Február’ 26kán 1821, minden 
akadály’ ellenére is megesküdött a’ portugáli consti
tution , ’s ugyan e’ napon vévé kezdetét a’ fejde
lem’ politikai dicsősége. Nem sokára azután VI. dón 
Joao Portugália felé hajózott, ’s ez időtől fogva egész 
Europa csudálá azon magas politikát, tudományt "s 
bátorságot, mellyet a’ fölséges herczeg, rá bízott ne
héz tisztében — Brasilia’ kormányzatában — kifej

tett; álmélkodott azon okosságon, ügyességen és sza
bad leiken, mellyel a’ constitutiói mozgást vezérlé 
’s az ellenpártok’ terveit ’s iparait megsemmisítő; 
álmélkodott Europa azon nagytekinteten ’s boldogsá
gon , mellyre ez országot emelte, miután már a’ por
tugáli birodalomnak része nem maradhatott. Fölséges 
atyjának halálával don Pedro a’ portugáli koronát 
nyerte-el; de II. dona Maria királynénk’ kedvéért 
letevő azt, egyszersmind régi szabadságiakat ne- 
meslelküleg helyre állító. Fájdalom ! a’ Charta-sze
rinti kormányzás nem volt képes , az absolutisták’ 
terveinek ellenszegülni; az usurpatio elkövetkezett, 
’s vele a’ kivándorlás, ennek esetei és szerencsétlen 
dicsősége. Kevés vagy épen semmi reményök sem 
maradt a’ portugáli hazafiaknak, midőn egy uj nagy 
történet és nevezetes lemondás a’ nagylelkű hercze
get Európába vezette. Ármánykodás és diplomatíai 
fondorlatok mindent elkövettek , hogy őt a’ nemes 
vállalattól — honja’ megmentésétől — visszatartóz
tassák ; de mindazon tömérdek és rendkivüli akadály, 
miket útjába gördítének, sem volt képes, hősi buz
galmát legyőzni, ’s reményeit lesújtani. A’ szerencse 
neki megengedé , hogy a’ szabadító sereget Portu
gal’ partjaira kiszállítsa. Oporto’ ostromának tilág- 
hisztoriai tizenkét hónapja, ’s a’ következett csudála
tos eseteknek nagy sora az usurpatio’ teljes meg- 
semmisülteig, szabaditónknak ragyogóbb koronát vít- 
tanak-ki, mint mellyek eddig fönséges homlokát di- 
szesi’ték. Elénk ’s munkás életének hirtelen és kü
lönféle elválasztó pontjai, sok fáradozása, továbbá 
az akadályok ’s gáncsok, mellyeket makacs harezok- 
ban szenvedett, — sőt tán még némelly elfajult 
Portugáliák’hálátlansága i s — megrövidíték napjait, ’s 
ezt olly időszakban, midőn, Portugália még pártokra 
lévén szaggatva , hatalmas karjára különös szüksége 
volt, hogy az uj rendszernek éltető erőt adjon, ’s a’ 
pártokat elnémítsa. A’ portugáliak, dón Pedrónak or- 
száglása’ rövid ’s vészteljes időszakában több jótéte
ményt köszönhetnek, mint huszonöt fejdelmi ősnek, kik 
előtte uralkodtak. A’ portugáli nép soha sem szünend- 
meg, szabaditó hősére hálás szeretettel emlékezni, ki 
eljött, hogy szemeit bezárja, ’s a’ jámborak’ álmát 
alugya — édes honában . őseinek földjén. Közel a’ 
városhoz, melly örök dicsőségének színhelye volt, 
emelkedik egy domb, mint honszeretet — ’s vitéz
ség’ nem enyészendő je le ; oda fogják, — úgy hall
juk, a’ fönséges fejdelem’ szívét temetni; — azon 
szivet, melly mindig csak a’ hazafiuság’ és szabad-
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»ágért lángolt; — azon szivet, melly veszélytől soha 
sem rettent-vissza, csak magasbra dagadt; melly a' 
dicsvágyat csak azon egy szép tulajdonból isnieré, 
hogy a’ megszabadított nép’ szerencséjét jótétek ál
tal öregbítse. Ott fog a’ nagy férfi' árnyéka borzasz
tóan a' hon’ elleninek megjelenni; de a’ nemes szí
vek sírjához járulandnak , hogy csudálat’ ’s tisztelet’ 
hálás érzelmivel áldozzanak, ’s jövendő nemzedé
kek e’ sirhalomnál fogják gyűlölni tanulni a’ vad zsar
nokot , és szeretni a’ szabadságot! A’ császár egy 
hozzá méltó nőnek hű karjai közt hunyt-al, egy nőnek, 
ki példája vala a’ házassági szeretetnek, hűségnek 
*s minden asszonyi erénynek. Özvegye és leánya 
két nagy férfiúnak , kiknek munkás élete politikai 
vészek közt folyt-le, most királyink’ palotájában 
siratja nagylelkű férjének kimultát, a’ fölséges 
királyné’ oldala mellett, kit ó mindig hív anyai 
vonzalommal szeretett, ’s kinek lelkét a’ nevelés 
ugyan azon díszeivel, mikkel ő maga bir, ékesité- 
föl. Ma sept. 27kén fogják a’ nemes honszabaditó- 
nak , I. dón Joao’ méltó vágytársának, tetemit sz. 
Yincze nevű régi kolostorba vinni, ’s királyi ősei 
mellé fektetni. Nagy lévén az életben , ’s tán még 
nagyobb a’ halálban , mellynek több napig egy ke
resztyén bölcsnek derültségével nézett elibe, azt kí
vánta a’ császár, hogy őt ne úgy mint herczeget, 
hanem mint katonát — a’ szabaditósereg’ első ka
tonáját — temessék-el. Portugália illy nagy férfi' 
vesztét sokáig fogja gyászolni, igenis Braganza* her- 
czege örökké élend a’ portugálok’ szikében. Fölséges 
leányának, — a' mi királynénknak, — dicső atyjá
tól Öröklött erényei hálás emlékezetben tartandjak 
közöttünk azon jótéteményeket, mellyeket a' nem
zetre árasztott don Pedro, a’ szabaditósereg’ főve
zére és fejdelem.“

LEGÚJABB FÖLMKNKT MONTBLANCRA.
Sz a v ójából august’ 7kén. Tizennégy nap óta 

folyvást halasztgatom, Önnek legújabb utunkat Mont- 
blancra leírni, mert egy tudósításra vártam, melly 
ezen tíirhetőleg sikerült vállalat’ bővebb körülmé
nyit nyilványitaná. Ez végre megjelent , "g benne a’ 
következő adatok legfontosabbak: C h e n a l .  Fau- 
cigny tartományunkból ’s Yiallet ur Maurienneból 
mar jóval ezelőtt kidolgozók a’ fölmenet’ tervét ’s 
különféle utón módon készültek annak végbevitelé
re : főleg törekedtek , módot találni, hogy a’ meg
ritkult levegőt, melly a’ fenső légkörben a’ lélek- 
zést olly igen nehezíti , elviselhessék ; mert szán
dékunk vala a’ hegytetőn egy éjszakát kihúzni, vagy 
legajább csak későn estve jőni-le az oromról , ’s 
annak közelében. Saussure’ példájaként. valamelly 
hó-üregben du Gouté kuptetőn tanyazni; ezáltal vizs
gálataikra legalább hat órát szánhattak , ’s így sok
kal hosszabb időt, mintsem eddig akárki. Csak hat 
vezetőjük volt, ’s ezekkel julius’ 17kén 7 órakor jó

kedvvel ’s reménnyel megindultak. Az isméretes 
g r a n d  m u l e t t i  keskeny szirt-laphoz , melly a’ 
Montblancra mászónak rendszerint első nyugtanyá
ja , csak tíz óra után jutának, barha ezen szirt-cso- 
portulatot C h a in o u n i xból igen is tisztán ’s kö
zelben láthatni; mindazáltal utazás közben borzasztó 
helyekre akadtak , mellyeken az áltkelés vagy azok’ 
kikerülése sok időt kívánt. A’ grands mulets nevű 
hegyrészt közönségesen 10640' magosnak mondják 
a’ tengerszínen felül, ’s ide elég utazó eljut; többi 
között Chateaubriand is — hogy ott az éjt sátor 
alatt töltsék , ’s a’ nagy lavinák’ fölséges zuhanását 
hallhassak , mellyek a’ szirtlap’ meredek falain por- 
zólag omlanak-le. Az idő igen tiszta és szép volt, az 
egész gőzkör (athmosphaera) itt már csudálatos ’s 
alantabb fék tű helyeken nem tapasztalt fényességgel 
bírt, melly következő napra legszebb időt igére. A* 
napot lementékor széles v érszinü karima körzé, melly
nek szélein kis ezüst tisztaságú felhők kelének. Tisz
tán mutatkozott a’ szemnek a’ hosszú Jura-fal’ ké
kes vonala , Lausanne , Genf, ’s a’ tengernek nagy 
része. A’ levegő’ fényes tisztasága lassanként el
enyészett. 's helyébe a’ földsarki éjnek szürkülete lé
pett. A' Chamounix-völgy már mély sötétségben fe- 
kiitt, midőn a’ plateau még igen világos volt, ‘s 
minden körülfekvő tárgyat egész tisztaságban lehete 
látni; itt még az éj is sokkal világosabb vala, mint 
a’ völgyben. Sok lavina hullott-le. Mihelyt a’ haj
nal pirkulni kezde, talpra kelének a’ vándorok, ’s ut- 
jokban azon szokott akadályokra ’s veszélyekre 
akadtak , mellyekre nézve az útnak e’ második ré
sze olly igen gazdag. Nekik nem volt szabad szól- 
niok , nehogy gyönge légrengés által a’ fölebbi tá
jakon hődarabok valjanak-el — ’s ezek esés közben 
lavinákká változzanak. így jöttek sok bajjal ’s fá
radsággal a’ vörös sziklákig ( r o c he r s  r o u g e s ) ,  
’s e’ helyen a' Sa 1 a n c h e s - völgyből látcsöv ek ál
tal lehete látni őket. Eddig az ég egészen tiszta 
volt; de most gyönge fellegek mutatkoztak, ’s mint- 
hogy vándorink is ezekbe voltak burkolva, Cha- 
inounixben a’ nézők’ szeme elől elvesztek ’s ezek 
előnyomulásukat messzecsóvel többé nem kisérheték. 
Végre egyedfél óra felé Montblanc' tetejére vagy or
mára (Calotte) annak fölvergődtek. De itt olly erős 
szélvész dühöngött, hogy tüstént le kelle fekűnniök, 
nehogy eldöntessenek. Alig lehetett öt perczig ott 
maradniok, *s minden próba közül, mellyeket tenni 
készültének, alig vi/.sgalhaták-meg a’ hévmérő (Ther
mometer) állását, melly 10° mutatott a’ fagypont 
alatt. Egy galamb, mellyet kosárban fölvivének, két 
napi fogsága alatt majd nem megvakult; egészen el
tompult a’ sok lökés és rázatás miatt; a’ szélvészt 
ő is erőszakosnak ’s a’ levegőt röpíilésre ritkultnak 
érezte ; ’s így — bárha Charmounixben fiai voltak, 
nem akart röpülni. Minden egyéb próbával föl kelle 
hagyni, ’s a’ visszamenést siettetni: mert az orkán 
minden pillanatban dühöngöhb lón. Mély , ’s nap ál
tal meglágyult hóban gyakran két lábnyira gázolva, 
rajta ülve vrgy sikamolva , folyt most az ut lefelé. 
Három rendkívül fáradságos óra múlva — minthogy 
a’ nagy szélvész miatt az orompárkány’ (Calotte) kö
zelében maradás vagy meghálás eszökbe sem jutha
tott — mintegy ötödfél órakor ismét g r a n d s  mu
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1 e t 8-höz e'rkeztek. De a' szel, eső 's jég itt is olly 
borzasztólag dühöngött, hogy hosszabb maradás vagy 
epen meghalás lehetetlen volt. Még csak rövid pihe
néssel sem volt tanácsos időt veszteni , mert később 
a' folyvást növekedő sötétségben könnyen elteved- 
hetének , az igazi átjáró helyekre többé nem ismér
hettek ’s iszonyú mélységekbe zuhanhattak volna le. 
A’ végkép ellankadtaknak tehat, ha éltöket szereték, 
tüstént tovább kelle menniök. Útközben minden fe
lől villámok czikáztak mellettük, ’s a’ mennykő ir- 
tóztatóan dörgött e’ magas helyeken. Az erős eső 
számos jégdarabot oldozott fel: ezek lesikamlottak , 
’s az utasoknak gyakran útját áliák , vagy őket el
bontassál fenyegették. Már magok sem hivék. hogy 
e’ rettentő helyzetből élve megszabadulnak. Mindaz- 
által éjjeli 11 óra felé még is elérték a’ legelső 
Senn-kalibákat, hol az éjt biztosan tölték, ’s imígy 
következő nap Chamounix-be visszaérkeztek. Itt ro
konaik ’s barátik nagy aggodalomban voltak miat- 
tok , mert egész pénteken (18kan) itt is olly orkán 
zordonkodott, miilyent eddig nem tapasztaltak ’s 
több helyen forgóvészes felhőszakadások is valának. 
A’ kalauzok’ nójei ’s gyermekei, kik a’ napot’s éjt 
aggasztó félelemben tölték , midőn most férjeiket ’s 
atyjaikat ismét épen visszatérni látták, örömkönnyek 
ömlének szemeikből. Mig C h a ni o u n i xben ’s a’ 
körülfekvő völgyekben illy borzasztó vész ’s orkán 
diihösködött, Genf’ taván az idő tiszta ’s nyugalmas 
volt, ’s csak julius’ 21dikén kezdett borúsra változni.

J Ó T A N A C S.
Egy fiatal utazó meglátogató Berlinben N° pro- 

fessort a’ hires Hegel’ szerencsétlen mását, ’s kérte, 
hogy ót mint idegent, az aesthetikai thee-körbe 
vinné magával ’s a’ társaságnak mutatná-be. A’ pro
fessor, mint legújabb divatu pedant néhány napoleon- 
d’orral meglágyitatván, hajlékony mosolygással ‘s 
dicserétvadászó készséggel az utazó’ kivánságit tel- 
jesitni szent kötelességnek Ösmervén, neki minden
ben — még abban is , a’ mire látogatásánál a’ jarn- 
b vr utazó tán nem is gondolt — szolgálatát ajánlotta : 
bizonyos számot tartván arra , hogy az idegen majd 
Berlint mint első várost a’ földkerekségen ’s ót mint 
legelső embert a’ müveit berliniek közt , az ágostai
k. újságban égig emelendi. Az utazó , kivel e’ dolog 
iránt Philadelphiában értekezni szerencsém volt, fel
szállta engem, hogy a* dolgot az európai hírlapokban 
közöljem a’ világgal. Visszajővén Németországba, 
ime! már annvira elterjedt az említett berlini udvari- 
bölcsnek hire, hogy Hanf és tarsai méltónak találak 
neki. ereznél tartósb emléket főmunkáihan állítani. 
Hazánkba visszajővén , minden újságot összehordék , 
reménylvén, hogy legalább is tizenkettő közülök a’ 
halhatlannak hírét teli szájjal fogja harsogtatni. Ez 
ne n történvén. — Honosim’ javaért tehát ’s üdves- 
ségeért, hogy tudhassák, mi tartozik a’ társalkodási 
élethez — ’s fnkép az aesthetikai theehöz — imé 
közlöm a’ Társalkodóban,* miről engem a’ derék 
utazó értesített.

„Mielőtt az aesthetikai thee-körbe mentünk 
volna, leültetvén engem maga mellé a’ pamlagra, fontos 
és titokteljes ábzázattal nekem e’ következő tanácsot 
; Iá : Az aesthetikai theeben mély gondolatokba me

rülve tetszeni — fő dolog. — Ennek következésében 
valamit indulatosan ’s minden tartózkodás nélkül di
csérni, jele a’ műveletlen durvaságnak; ezt azok, kik 
azon fölséges műveltségi fokon, mellyen mi vagyunk, 
nem állnak, őszinteségnek nevezik. — Illy dicseres 
tehát illetlen! — Inkább úgy kell tettetni magat 
mintha mindig valami hatra volna még, a’ mit halla
ni halandók’ fülei nem volnának méltók. A' bölcsnek 
megelégülését színleni nehéz, *s azt csupán hosszas 
gyakorlás által — tükör előtt — tanulhatni-meg. 
Vannak mindazáltal surrogatumok , mellyekkel ha 
élünk, ezt amazt nemcsak szerfölött dicsérni, de egy
szersmind gyalázni lehet. P. o. ha valamelly uj ro
mán felől beszélnek, melly csak imént jött divatba. 
Azt fölteszik Önről, hogy már olva-ta, ’s kérdezik; mi
kép tetszik ezen uj darab Önnek ? Ha nem akarja magat 
nevetségessé tenni azon őszinte felelettel, hogy még 
nem olvasta — minden tétovázás nélkül következót 
szóljon: „Altaljában véve nem rósz darab, ámbár 
kivanatimnak egy románra nézve mégnem felel-meg. 
Van ugyan benne mély-érzelmüség ‘s eredetiség; 
kifejtése is ügyesen el van találva : de — úgy lat
szik — hogy imitt-amott alkotása elhibáztatott 's né- 
melly characterek hijánvosak.“ — Ha Ön ekép szol
van . száját finyasan görbíti ’s homlokát kritikusi re- 
dőkbe szedi — senki sem fog mély belátásán ’s 
nagy tudományosságán kétkedni!14 Sz. Af.

GYAPJUÁR S KERESKEDÉS 1S34—5ben.
Ezekre nézve fontos ’s minket magyarokat kö

zelebb érdeklő czikkely jelent meg az alig. Z. rend
kívüli toldalékában. A’ czikkely igv szól: -Nem rég 
híreket vettünk Pestről és Frankfurtból, mellyek 
a’ termesztőre kevésbé örvendeztetök, mint a’ fo
gyasztóra. Pestről igy hangzik: ,,„A’ finom gyap
jú ára száztól 2 5tel szállá lejebb, ’s még sem kelt 
csak fele is el.““ — Frankfurtból pedig igy: „„A’ 
gyapjú áltáljában olcsóbb lett, ’s különösen a" fi
nom faj száztól 30czal csökkent, a‘ múlt őszi ár
hoz képest.*“ — A’ dolog fontos, ’s egyenlően ér
dekli mind a’ termesztőt, mind a' gyártót. Mi rész- 
rehajlatlanul fogunk ügvekezni azon okokat előad
ni, mellyek amaz ár-csökkenést eszközlék,’s meg
vizsgáljuk: ha folyvást léteznek é azok és fog
nak-e tovább is munkálni? — Ha a’ pesti vásáron 
tapasztalt tüneményt helyesen akarjuk méltatni, ki
lenc/ hónapi összeillesztésekre vagy hasonlításokra 
kell visszatérnünk. Ez időben azon vélemény kelet
kezett, hogy a’ gyapjú ára feljebb szálland. Illy vé
lemény sokszor csak híren alapul,’s mihelyt megkez
dődik a’ vétel, nőtten nő az, mint a’ futótűz. t g  van ez 
történt a’ múlt év végével. Az egész év folytában 
meglehetős élénkséggel kerestékAngliában a' gyap
jút , mi onnan származott, mert az első hónapok
ban Németországból kevesebb mennyiség szállít
tatott oda, mint szokás vala. A’ német gyapjú-ke
reskedők tehát minden kész gyapjokat Angliába 
küldötték. Ennek természetes következése az lett.
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hogy az angol vásár hirtelen m egtelt, a’ német 
rakhelyek pedig kiürültének. Ott az ár megakadt, 
itt följebb ment. A ’ német gyapjurakhelyek kiürül
te fölingerlé a’ speculansokat, (kereskedőket) ’s 
mohón neki eredtek a’ vásárlásnak, mielőtt bevár
nák a’ íonálló vagy jövendő összefüggést. Ez tör
tént különösen Sziléziában,’s Cseh- és Magyaror
szágban. Érdekes tudni, miért épen e’ három or
szágban? Sziléziában néhány év óta a’ gyapjuke- 
reskedés igen nagy elevenségre jutott, részint mert 
a’ boroszlói tavaszi vásárra sok vevő érkezék An
gliából, Amerikából, Németalföldről 's egyéb he
lyekről. Csehországban a’ juhtenyésztés egy idő 
óta javult, anélkül, hogy gvapját külföldről sű
rűbben keresnék. Ez országban tehát jutalmasb a’ 
vétel, mint másutt. Magyarországban rég idő óta 
nagy nyereséggel lehete vásáriam, részint mert 
a’ juhbirtokosak nem ismerték termékeik becsét, 
’s azért olcsón árulták, részint mert a’ vevők 
gyérsége miatt az árak lentebb állottának, mint 
másutt. A ’ vétel olly ragadozó kapzsisággal ’s 
versenvgéssel történt, hogy a’ divatozó kétség
telen helyes kilátáson fölül iOOtól 30czal is fel
jebb történt. 3Iidőn tehát e’ vásárlók a’ gyap
jút kézhez vették vala, e’ száztól 30czat termé
szetesen elvesztették, ’s keserűen panaszlották 
azután. hogy a’ gyapjú ára száztól 30czal szál
lott le. All tavaly jó gyapjuvásárt jóslottunk, de 
csak azt ígértük, hogy a' gyapju-ár 1 0 — 12vel 
rugand följebb száztól. E ’ jóslat beteljesült, mert 
a’ tudósítások valamennyi gyapjúvásárpiaczról meg
erősítik az t , hogy mintegy száztól tizenkettőn}! 
árjavulást vehetni föl,az előbbi cvi árához képest. 
E z e n  ár m é g  most  i s  á l l ,  minden ellenkező 
tudósítás daczára. Bizonyítja ezt a’ boroszlói épen 
most tartott gyapjú-vásár is. E ’ vásáron többnyire 
csak kétnyiretü tehát középfaju gyapjú találtaték. 
Ez alkalommal több érkezett, mint reményiették, 
’s az ár még is ugyanaz maradt, melly tavaszon vala. 
— Mellőzvén, hogy némelly gyapjumennviség ol
csóbban is kelt, mert ez minden vásáron ’s külö
nösen a’ boroszlóin meg szokott történni, a’ vevők 
csak belföldiek, szászok és németalföldiek voltak. 
Az angolok egészen kimaradtak, mert Anglia 
eléggé el van e’ pillanatban gyapjúval látva, ’s 
mert ott még mindig azt hiszik, hogy Németor
szágban tenger a’ gyapjú. Tavaly azonban An
gliában olcsóbban lehete gyapjút vásárlani , mint 
Németországban a’ feljebb említett okból. Ottan 
tehát ismét olly erős szállításokra várnak Német
országból, mint a’ tavalyiak voltak, miben azonban 
megcsalatkoznak, mert Németországban is kere
sik a’ gyapjút. Ebből magyarázhatni meg azt is:

miért Ígérhettek a’ német gyártók a' gyapjúért ol- 
lyan árt,  melly az angoloknak magasnak tetszhe
tett. —  Vannak emberek, kik azt hiszik: a’ né
met gyártók azért fizethetik olly drágán a’ gyapjút, 
hogy az angol vevőket kiszorítsák vásárinkról. 
Ezek épen olly messzelátók, mint azok, kik 1 8 1 8 -  
ban azt hitték: az angolok azért veszik olly drá
gán a’ gyapjút, hogy a’ német gyártók ne vehes
senek , ’s igy a’ német gyárokat tönkre juttassák. 
— A gyapjuár tehát ismét megmarad , és pedig 
nem csak a' íöljebbi oknál, hanem annál fogva is, 
mert k e v e s e b b  gyapjú termesztetik az idén mint 
eddig; honnan ’s miért nem akarjuk ismételni, (az  
idén a' nehéz telelés is elegendő ok lesz) Azon hi- 
jány, melly a' német rakhelyek kiürültével támadt, 
még nincsen kiegészítve, ’s az árban az egyen
súly meg nincs helyrehozva; de majd, ’s rövid idő 
múlva helyre állandismét, pedig két oknál fogva. 
Elsőben is Angliának bő vásárja nyílt Amerikában 
gyapjú-szövetekre, ’s az mind inkább tágul; 2dik 
a’ csekélyebb gyapjutermesztés. Hasonlítsák bár 
össze a’ gyapjutermeszték mennyisége jegyzékeit 
Német és Magyarország főbb gyapjú-vásárin az 
utóbbi évekről az előbbi éviekkel, ’s e’ 2dik állí
tás bebizonvuland. — E ’ csökkenést a’ gyapjú-men
nyiségben nem érzeni, mert a’ rakhelyezés (M a- 
gazinirung) rendszere megváltozott. T. i. a* gyapjú
val szintaz történt, mi a’ gabonával, valamint eb
ből , úgy amabból sem tartanak többé sokat egy
szerre halmazon kész eladásra. ’S ha valamennyi 
gyapjút össze lehetne most számítani, az előbbi 
éviekhez képest,az tetemesen kevesebb mennyiségre 
ütne ki. E ’ folyó év nem igen látszik alkalmas
nak, hogy e’kevesebbet — öregbítse vagy szaporít
sa. A ’ takarmány szűke egész Európában arra 
kénytelenné már is a'juhbirtokosakat, hogy nyájaik 
számát Ieiebb szállítsák, ’s a* maradékot is roszul 
teleltessék, v. legalább nem olly jól mint máskor. 
Ez ismét csak szűk nyirést igér. — Az eladás
ra kész rakomásu gyapjú is kevés, bár mit mond
janak. Éhez képest, a’ termesztett gyapjú a’ mara
dékkal, melly a* rakhelveken fekszik, nem lesz 
képes a* szükségnek teljesen megfelelni ; —  mi 
természetesen azon következést szülendi, hogy 
jövő éven a’ gyapjú ára nem csak egyenlő marad 
az ideivel ? hanem annál följebb is rugand.

R E J T E T T S Z Ó .
Ab egész ollyan portéka,
A’ miből telik a1 véka.
A isszamondván vég tagomat 
Úgy nézd mint sugár lábomat.
’S ehez adva fő tagomat;
Teszi borzas bajuszomat.
Bár nincs állam , ’s nincs szakálom —
Betűim közt feltalálom.
A’ 88dik számú rejtettszó: R ü g y .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Sz. kir. Ar a d  városban némelly Lancászatkedvelűktül rész
vények melleit alapított 

M U S 1 KA I C O N S E K V A T O R I l  M’ 
örökösi teset tárgy azó elvek.

A* Hangász-intézetnek fóczélja, hogy ott olly 
hangászok késztessenek, kik kirekesztőleg musiká- 
□ ak kívánjak szentelni magokat, vagy legalább azt 
éielmök’ fő módjának valasztandjak. Legyen tehát az 
olly iskola, vagy nevelőház, mell)bői idővel a’ jö
vendőben reménylhető magyar színházba alkalmaz- 
tataado ’s használható énekeseket, hangászkari ta
gokat , sót némelly a’ természettől különös tulajdo
nokkal megajándékozottak közül virtuosokat is nyer
hessen a’ magyar haza. Hogy azonban e1 dicső czél, 
melly által számos embernek mód nyittatik élelem- 
szerzésre, létesüljön. kettő kívántatik : 1.) hogy ezen 
Intézet olly karba tétessék, mellynél fogva bizonyos 
jövedelmei által minden szükséges kiadasai szakadat
lanul pótoltatván, örökséget nyerjen; 2.) legyen az 
Intézetnek tulajdon épületje , mellyben az ifjúság 
tanítatván, a’ hangászatban kivántató kiképezést 
nyerjen. — Az elsőt adakozásokból reménylhetni, 
melly végett honunk' virágzásának előmozdítását szi
vükön viselő nagylelkű fiai, asszonyai *s leányai fel
szol itatandok lennének, hogy kegyes adakozásikkal 
ezen hasznos, ’s idővel az egész haza’ díszére válandó 
Intézetet elősegíteni méltóztatnának. — Ezen felszó
lítás két ágazatból álljon: a) mit kíván ajánlani az. 
Intézet' fentartasára; b) mit az épület’ felállítására? 
— A tanításhoz megkivantató mesterek volnának: 
egy é n e k e s  és é n e k e s n é ,  hogy mind a’ fia, 
mind a' leánygyermekek külön tartathassanak ; — 
továbbá egy c l a v i r  ’s o r g o n a ,  egy h e g e d ű ,  
egy v i o  Ion c e l l ,  ’s két f u v ó-eszköz-tanitók, és 
így összesen hét tanítók lennének, kik a’ templomi 
musikához is mint vendégek járulni köteleztetnének. 
Ezeknek évi fizetésök 240 pengő forintra arányozta- 
tik, ’s így a’ tanítókra esendő költség 1680 for. p. 
pénzt t e n n e .  — Az Intézet’ szobáinak tiszt án-tar- 
tására. befűtésére. tűzi-fára ’s minden házi eszközre 
nézve egy rendes felvigyázónak, — ki az épületben 
lakand , — tartása megkivantatván. ennek évi fize
téséül elóarányzáskép tétetik 120 for. p. p. Az épü
let’ esztendei igazítására, ölfa. hangászi-eszközök, 
kóták ’s könyvek’ beszerzésire szánnttatik 600 for. 
Összesen 2400 f. ,  azaz 40,000 p. for. tókepénznek. 
kamatja.

Hogy pedig ezen így elrendelt Intézet’ dísze és 
becse fentartassék, mindenek előtt szükséges egy 
olly férfiút Pártfogóul kérni, kinek az egész terv 
béjelentendő, ajánlandó, és jóváhagyása elvárandó 
volna, és ki nemes pártfogásával, bölcs tanácsával,
’s bőkezűségével, ezen Intézet’ virágzását elősegélni 
kegyeskednék. Szükséges továbbá egy igazgató-vá- 
lasztottság, melly a’szükségeseket elintézze, a’ pénz
beli assignatiokat megtegye, az oktatók’ félfogadá
sát, vagy elmozdítását eszközölje, szóval: mellytői 
az egész Intézet’ kormánya függvén , ’s minden tör
téntekről jegyzőkönyvet vivén, azt a’ Pártfogónak 
azonnal bemutatni fogja. — Minthogy azonban ezen 
igazgató választottság minden egyes esetet nem tud
hat, szükséges egy Igazgatót is kinevezni, ki az In
tézet’ rendeléseit teljesítésbe hozni , az oktatók ’s> 
növendékek’ erkölcsi tulajdonira felvigyázni, a’ mu- 
sikai eszközöknek a’ tanítványok közt kitűnendő haj- 
landóságikhoz képest az oktató urak hozzájárulásá
val. ’s az egész Intézet’ szemügye alatt leendő elosz
tására különösen ügyelni, az alkalmatlan oktatókat 
a’ választottság’ tudtával elmozdítatni, és ügyeseket 
felfogadni, szóval : az egész Intézet’ díszének fen- 
tartását szivén hordozni, és m i n d e n k é p i  előme- 
netét eszközölni fogja. Kívántatik továbbá egy pénz
tárnok, ki a’ pénzeket beszedvén, mindennemű fize
tést az igazgató választottság’ assignatiójára, rendes 
számadás mellett fog megtenni. —

Ezek után az Intézet’ belső elrendeléséhez ki
vántató alapok határoztattak-meg következőleg: 1.) 
Egyedül olly növendékek fogadtassanak a’ musika- 
conservatoriumba. kik magokat szüléik’ tudtával 's 
engedelmével úgy kötelezik-le, hogy az iskolai fo
lyamat’ végéig az Iotézetból kilépni nem fognak. — 
2.) Hét esztendősnél fiatalabb, ’s lőnél idősb nem 
vétethetik a’ musikai conservatoriumba. kivevén azo
kat, kik a’ general-bass’ kikénezésére kivannak ma
gokat adni, illyeknek 30 esztendős korukig adatik 
hely az Intézetben. Ezen bevétetendók pedig ollya- 
nok legyenek, kikben a’ természetes hajlandóság, 
elevenség és talentom észrevehető; ellenkező eset
ben, úgyis néhány hónap után a* növendékek szo
ros figyelem alatt tartandók lévén , a’ nem alkalma
sok el fognak mozdíttatni. Melly kiszenilélés a’ taníló 
urak’ hozzájárulásával az igazgató ur’ (Director) 
tiszte leend. — 3.) Minden növendéktől , ki ezen 
Intézetbe fölvétetni kíván, az írni ’s olvasni-tudas
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megkivántatván, természetesen a’ tudatlan, pajkos és 
rósz viseletű ezen Intézet’ jótéteniényiben részt nem 
vehet. — 4.) A’ cursus 6 évig tart; első évben ta- 
nítatik az éneklés , mellyre minden fölveendő elő- 
leges oktatást nyer, bármiily musikai ágra kívánja is 
magát használtatni, erre a’ felügyelés az Igazgató urra 
bízatik , ki a’ dolgot a’ körülallásokhoz képest leg
jobban fogja elintézni. — 5.) Minthogy az éneklés 
legnagyobb figyelmet érdemlő tárgya az Intézetnek: 
tehát azok, kik jó hanggal bírnak, az éneklésben 
különösen tökéletesítessenek; ezek nemcsak az első, 
hanem a’ következő esztendőkben is fogják folytatni 
az éneklés-tanulást, és e’ mellett a’ clavirt is gyakor- 
landják, hogy magok éneklését hangszerrel legyenek 
kisérni képesek. — 6.) Azon növendékek, kik mago
kat pengő, vagy fúvó musikai eszközök’ tanulására 
adják, az énekléssel a’ második é\ben felhagyván, 
tetszésök szerint fognak magoknak hangászi eszkö
zöket választhatni. — 7.) Illy rend mellett, vásár
os más ünnepnapokat kivéve, mindennap lesz oktatás. 
Az Igazgató urra, a’ tanító urak’ befolyásával bízat
ván , a’ tanítási időnek, ’s milly órában mi leend 
tanítandó, elrendelése. Melly rend miután az igaz
gató választottság' helyben hagyását megnyerte, az 
Intézet’ házában nyilványosan fog kifiiggesztetni. —
8.) A’ general-bass utolsó évben fog tanítatni, ezen 
tanításban a’ musikai conservatoriurnnak akárrnelly 
növendéke részt veendhet. — 9.) A asár- ’s ünnep
napi meghatározott, ’s az a’ végre készítendő táblán 
is látható órákban, musikai próbatételek, és verse
nyek fognak tartatni, hogy a’ növendékek elnmene- 
telökben , a’ tanítók pedig ügyességükben magokat 
kimutathassák. — 10-) Ámbár ezen Intézet azon fő 
czélt tüzé-ki, hogy benne olly énekesek, és han
gászok képeztessenek, kik jövendőben a’ musika al
tat élelmüket megérdemelhessék ; mindazáltal a' ta
nulástól senki sem záratván-ki. abban kiki minden 
hit- ’s vailáskülönség nélkül, ingyen tanulhat. — 
11.) Tanító uraknak zsinór-mértékül tétetik, hogy 
a’ növendékekkel jó móddal banjanak, ’s minden 
testi büntetéstől elalljanak. — 12.) A'leánygyerme
kek külön órában, és külön osztályban fognak ta
nítatni. — 13.) Egy nappali könyv tartassák, s év
ről évre vitessék , hol a* tanító és tanítványok’ ne
vei minden személyválasztás nélkül följegye/tesse- 
nek; — ugyan ezen könyvbe fognak beíratni az In
tézet’ minden néven nevezendő eszközei és szerei; 
melly is Igazgató ur ’s a’ tanítók által aláírva, az 
igazgató valasxtottságnak bemutattatni fo g , melly 
azután azt a’ Pártfogó urnák előterjesztendi.

A R K A D I A  ÉS V A D Á S Z K  Ü it T.
Hogy Árkádiában v a d á s z k ü r t  lehete, könnyen

hihetni, dehogy Á r k a  dia vadászkürtben lett volna, 
nem hiszem, legalább mindeddig nem hittem. Azon
ban pesti egyik fogadósunk ( M a y e r ) ,  november’ 
3kán — halottak’ napján — az élőknek hirdeti, 
hogy ő vadászkürtjében Á r k á d i á t  ki fogja nyit
ni ; — Árkádiát! a’ boldog pásztorok’, a’ gondtala
nul legelésző juhok’ kedves hazáját! Azonnal gondo
lára: meg, meg kell látnom! — Hevült vérem csen- 
desüle, ’s most villant eszembe: hogy Jupiter egy
kor haragjában mint sujtogatá e ’ boldog hazat, 
látván lakosinak erkölcsi romlását, villámival össze
vissza , míglen a’ föld kiterjesztett karokkal ’s ösz- 
szetett kézzel rimánykodott: bocsátna-meg e’ r o m
l o t t  e r k ö l c s ű  h a z á n a k ;  mert villámit rá úgyis 
hasztalan szórja, csak annyit ér , mint ha falra bor
sót hányna. Illyesmit hideg vérrel megfontolni, ’s 
jobb útra térni, okosság. — Árkádiába vacsorára hí- 
nak; igen de hátha Jupiter nem alszik? talán épen 
ma ő is nagy soiréet ad , 6 0 Írée után egy nagy égi 
tűzjátékot, ’s e’ tűzjáték’ egyik rakétája vacsora 
mellett az embert érheti ? — nem kis aggodalmam 
vala, de a’ költővel gondolám: hiszen én is Árká
diában, az együgyfiségnek e’ boldog hazájában szület
tem ! illő hát, hogy benne vacsorát is egyem, egy- 
szer'smind leirjani: hol van,  és millyen Arkadia?

Arkadia fekszik P e s t e n  a’ kis-híd utczában, a’ 
nagy pipával áltellenben; van benne restaurateur, 
kávéház, sörház, borház; víznek sincs szűkében, 
mert a’ Duna csaknem tő-szomszédja ; hanem Ár
kádiában az emberek kávét, sört, bort, szilvapá
linkát ’s több efélét szoktak inni, ’s ebből áll a’ re- 
stauratio; — kik velem együtt csupán vizet isznak, 
restauratióban alkalmas embereknek nem tartatnak. 
— Főpásztor ’s főfelügyelő Árkádiában a’ fogadós. 
Vannak alsóbb rendű pásztorok is (úgy nevezett pin- 
czérek), hanem ezek csak mellékes dolgokra ügyel
nek, p. o. fejésre , nyirésre 's a’ t. — Mint az em
ber Árkádiába érkezik , a’ kapunál nagy göbös bot
tal egy pásztor (vulgo portás) all, ki, ha utazó ven
dégek jónek , egy nagyot kondit, ’s így e’ pásztor 
harangozó-hivatait is visel, csakhogy az embert nem 
ki-, hanem beharangozza. Mikor e’ pásztor egy ven
déget már beharangozott, többé nincs rá gondja, 
hanem ekkor előszalad a’ többi pásztor ’s pásztor
leány (prosai nyelven : szobaleányok), ’s ezek a’ ven
déget Arkadia mellett épült — korán Sem kunyhók
ban , hanem csinos vendégszobákban helyezik-el. Ha 
Árkádiába csak gyalog-vendég jő , erre a’ kondító 
pásztor nem ügyel , hanem áltengedi a’ többinek , 
hogy azok , ha illy vendég palaczk és pohár között 
nagyokat koczint, rajta jól megvegyék a’ koczintás’ 
árát. — Árkádiában vannak csinosan terített aszta-
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lok, ’s a* pásztorok annak legjobban őrülnek, ha 
ezeket mindig vendegek ülik-körül; de ha ki Árká
diában csupán csak vajat, sajtot, vagy túrót eszik,
’s ezt nem Bacchus isten’ italával, hanem vízzel 
önti-le , arra a’ szolgáló pásztorok igen kancsal sze
meket vetnek. Árkádiában főleg szeretik azokat, kik 
pástétomot esznek, nem forrásból, hanem üvegből 
pezsgő italt isznak, mennyei édes nektárba piskótát 
mártogatnak , ’s ezek a’ fő* k ö l t  ók. Az illy fó- 
költóket a’ pásztorok felette nagy becsben tartják, 
’s ha valamelly vizi satyr felőlük azt mondaná, hogy 
nem okos költők, tán egész Arkadia rá zúdulna. — 
Árkádiának, e' boldog hazának, pénze soha sem 
volt; ámde itt a’ költőknek pénzre nincs is szüksé
gük,  nem kell tintát, pennát, ’s több efélét ven
niük ; mert Árkádiában az igazi költő csak memori
ter, azaz: könyvnélkül költ, ’s a’ mit költött, azt 
a' pásztorok szépen fölirjak ’s örök emlékül tarto
gatják. — Legkedvesb vendégek Árkádiában a’ 
Nymphák, *s ezeket vagy az öreg Jupiter-atya, vagy 
Adonisz urfiak vezetik ide, szelíd természetűknél 
fogvást \izet isznak, de Árkádiában sokan nem mu
lathatnak , mert a’ költők’ nagy része , tán azért, 
hogy fejőket fölmelegitsék , egy kisded kézi kemen- 
czébe hosszú vagy rövid csövön keresztül rágynjt- 
nak, ’s a' szegény Nymphákat Árkádiából kifüstö
lik. Ez raár nem illik ; ezt kellene a’ satyroknak ki- 
gunyolniok : hanem azt mondják , hogy Árkádiában 
e’ kedves hazában a’ satyrokat üldözik. — Részem
ről két este valék már Árkádiában , ’s mint csekély 
tehetségű költő végre róla csak azt mondhatom : 

Arkadia nekünk bár mit igert,
De megveszik rajtank a’ vacsora-bárt.

M u n k á é it/ .

F E L E L H E T
kis-tatárországinak veit K e s e r ű  I s t v á n  nevű magyar 

iránti tudakozásra.
A’ „Társalkodó“* 86ik számában E. I. P. alá

írással Keserű István, egykoron kis-tatárországinak 
vélt Magyarról kéretik tudósítás tétényi honfiaink- 
tól. — E’ feleló ámbár nem tétényi, bátorkodik a’ 
kérdett dologra nézvést, míg onnan valaki hiteles 
adatot közlend, megjegyezni, hogy: ha a' tudako
zó. minap megkoszorúzott írónknak t. t. J e r n e y  
J á n o s  urnák Szegeden 1829ben kiadott illy czimü 
becses munkáeskajat: „V i 1 á g o s í t á s , A s i ában  
a’ K a u k á z u s ’ h e g y é n  l a k ó  A v a r o k ’ és  
Ku n s á g i a k *  n y e l v é n e k  m a g y a r t a l a n s á 
ga i r á n t ;  a’ k a u k á z u s i  n é p e k ’ r ö v i d  ál 
t a l  n é z é s i  v e 1“ olvasta volna, — aligha tudako
zódnék. De ho^y nem olvasta , és vele együtt igen 
gok nem.  azon csudálkozni nem lehet, mivel ezen 
Sönyv jobbadán csak az iró' ismerőseinek blrtoká-

- ban találtatik , boltokban legalább a' felelő’ tudtával 
nem árulják; méltó azért közleni, mit benne e' do
logra nézve találni. — Miután az iró Jaksicsnak a’ 
kaukázusi magyarokról közlött híreszteléseit hiteles 
kútfőkből megczáfolta , kitért a’ 29ik lapon jegy
zet alatt Kes e r ü- re  is imez soraiban: „ — Úgy hi
szem , elégséges itt csak érinteni, hogy a’ színlett 
jekaterinoszlavi ’s egy ideig Téténvben tartózkodott 
K e s e r ű  I s t v á n  n e v ű  m a g y a r  (Lássd Tud. 
Gyűjt. 1821. IV. köt. 117. ’s k. 1.) e s z t e r g a m i  
s z á r m a z á s ú  s z ö k ö t t  k a t o n a  vo l t .  — Egy 
Schmidt nevezetű odessai lakos és bessarábi földes 
ur, kivel lS26ban. Pári>ba utaztakor Becsben meg- 
ismérkedéin , bizonyossá tón engem arról, hogy sem 
Jekaterinosziavban, sem Odesszában, — mint Keserű 
István azt hazudta — magyar lakosok nincsenek, né
hány magyarországi katona-szökevényen kívül, kik 
közül nyelvünk’ megtanulása végett egykettót ó maga 
is tartott házi szolgalatban. — Megjegyzésre méltó 
ezen Schmidt úrról, hogy saját előadása szerint még 
nagyatyja, egy erdélyi nemes, költözott-ki Hunyad 
vármegyéből. Atyja, hadi érdemeiért birtokkal aján- 
dékoztatott-meg az orosz fejdelem által. Nemzetünk 
iránti tiszteletből több nyelvek’ ismérete mellett a’ 
magyart is megtanulván, azt értelmesen beszéli.“ — 
Felelő ezeknek írójával mintegy két év előtt Keserű 
István felől szoba jővén, az, fönlebbi állítását — 
levelezési hiteles tudósításokra hivatkozva — meg
erősítette, hozzá azt adván még, hogy a’ csalfa Ke
serű mint katonaszökevény az illető törvényhatóság 
által be is fogatott. Azonban Jerney ur scripta re- 
tulit, felelő relata refert. — Ha úgy van-e, majd 
megfejtik tétényi hazánkfiai, — a’ mit vágyakodva 
olvasna mindenki. -W—,y- A.

Á P R I L I S ’ - E L S Ó J F.
Ismeretes dolog, hogy april’ Isójén barátok ’s 

jő ismerősek között különféle tréfa’s incselkedés tör
ténik. E’ hagyományt 6 virgoncz ifjú legény hasz
nálni akarván , a* városnak nem csekély-számú 
népségét egy főig felzúdíták , ’s mint mondani szo
kás, velők áprilist járattak. Egyezésök szerint e* hat 
víg madár 9 óra felé hat legnépesebb ulczában úgy 
oszták-fel magokat. hogy a’ legtávolabbi az ő közei 
szomszédját, ezek együtt a’ harmadikat, ’s így egy
másután a’ hatodikat elérheték. Adott jelre a’ legtá
volabb allé futni kezdett, ’s hamar elérte a’ másodi
kat, ’s így ment a’ játék egészen a’ hatodikig. Mi
din hatodikon volt a’ sor, már számos — férfi, asz- 
szony, öreg ‘s fiatal személyből álló csoport gyiile 
hozzájok, ‘s a’ tömeg minden perczben gyarapodott; 
bódultán futkostak az emberek összevissza az utczá- 
kon ’s tereken: — senkinek sem voIt’’ideje kérdez-
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ni, miért? A’ törvényhatóság veszélyes néplázadást 
gyanita , az őröket gyorsan megkettőzteté, az egész 
katonaság fegyverhöz nyúlt. A' nagy lótásfutás’ gát- . 
lásárul most gondolni sem lehete, míg végre a’ nagy 
tömeg lassanként elfáradván, mindig halkabban moz
gott , ’s aztán végkép megállott. Senki sem tudott 
a’ köz megfutamlás’ okáról felvilágosítást adni. Csak 
későn jutott néhánynak eszébe, hogy april’ elsője 
van. A’ hat ármányos ficzkó a’ sürii néptolongásban 
eloldalt, április’ bolondját szépen megjáraták ’s ter- 
vök kivánat szerint sükerült. A’ tanács szigorú vizs
gálatot rendelt; de a’ virgoncz legényeknek csak 
hült nyomait űzheték. (P. Sp.)

A’ SELYEMNEK EURÓPÁBA HOZATALA,
A’ tizenhatodik század’ közepe felé beszélte né

hány missionaries Chinából visszajötte után, hogy 
több csuda közt olly anyagot is láttak, melly bizonyos 
férgek által szövetik , ’s gazdagabb , mint minden , 
mit eddig hasonló tárgyban Európában ismerünk, ’s 
pompásabb, mint a’ királyok’ bíbora, és mind e’ 
mellett Chinában pórnépgunyául szolgál. ígéretek ’s 
jutalmak által rá lehete őket venni, hogy másodszor 
is Chirfába menjenek, azon drága féregből hozan
dók. De csak igen nagy akadályok közt hozhatának- 
el néhány selyembogarat, niellyeket bambusnádba 
takartak. Illy utón jött a’ selyem Európába, honnan 
gyorsan elterjedett kis-Asiába ’s Görögországba, so
káig olly becsben tartatva, hogy csak a’ leggazda
gabbak éltek vele. Beszélik, hogy egy császár elvált 
nőjétől, minthogy az tőle selyemruhát kívánt, azt 
mondván, hogy a’ királynénak nem illik illy fény
űzésre példát nyújtani.

A’ PAPIROST ANGLIÁBAN MOST MÉRFÖLD-SZÁMRA 
VIHETNI.

A’ papirost, mellyet kevés év előtt csak ívsze- 
rint készítőnek , most Angliában nemcsak rőf — de 
mérföld-számra rendelik-meg ’s adják-el! Milly sze
rencsés kilátás irói korszakunkra ’s papiros-pusztító 
’s világot irkálás által kormányozó és boldogító fő- 
’s alrendű tudós és tudatlan Írókra nézve! — A’ 
S t a f f o r d s h i r e - M e r c u r y  egy gyárosnak kö
vetkező levélbeli megrendelését közli Fourdrinier 
úrhoz Newcastlebe : „Ne sajnáljon nekem Uraságod 
legjobb nyomtató papirosából 10  mérföldet küldeni, 
jelesül 6 mérföldet a’ 30 hüvelknyi szélesből és 4 
mérföldet a’ 22  hüvelknyiből. A’ papiros Fourdrinier 
György’ methodusa szerint fa-hengerekre legyen föl
tekerve. Maradok ’s a’ t.“

K Ü L Ö N F É L É K *  T Á R A
N e v e l ő k n e k  s z ó l !  Egy turini asszony- isko

lában kövei kező gyász-eset szomorítá-meg nem rég a’

várost. Miután a’ leánynövendékek ismételt intések’ 
daczára a’ nyugalmat csevegés által zavarták, a’ ne
velő asszonyok azzal ijesztők őket, hogyha tovább 
is nyugtalankodni fognának, az ördögöt idézik elő; 
és csakugyan ezek’ intésére meg is jelent egy ké
ményseprő , ördög-alakban, szarvakkal és tüz-okádó 
torokkal. A’ gyermekek közt iszonyú sivalkodás tá
madt, egy része elájult ’s a’ nagy kiáltásra csak
hamar az iskolaház és utcza megtelének emberrel. 
A’ vicarius, ki elősietett, azonnal véget vetett a’ 
kisértésnek ; mindazáltal több gyermeket megölt az 
ijedség.

K ó r h á z a k  I nd i á ba n .  Indiában már nemcsak 
emberek , hanem elvénült beteg állatok’ számára is 
vannak kórházak. Egy angol tengeritiszt látott Ar- 
\var nevű városban egyet, mellyben 5000 patkány 
ápoltatott. A’ költségeket hozzá egy, a’ lakosokra 
rótt közös adó által gyüjték-be. Ez nevetséges ugyan; 
de azon bánás-mód, mellyel a’ müveit Európában olly- 
kora’ házi állatok — különösen kiszolgált vén kocsis
lovak iránt viseltetni szokás, vajmi kegyetlen és 
förtelmes.

I n t é s  és v i g a s z t a l á s .  Az asszonyok, még 
az időskék is , óvakodjanak, ha szép arczájokat sze
retik. íme! Münchenben egy 7 5 év ű  tisztes mat
róna t e r m é s z e t i  h i m l ő b e n  f e k s z i k .  — 
Továbbá az asszonyok, ha aggastyánok is ,  vidúl- 
janak-fel. íme! 1833ban Csongrád vmgyében S z e n 
t e s e n  egy 7 0 évű asszony k é t  ujdonuj zúp-  
f o g a t  kapott.

A ’ S Z K L L Ó H E Z .
L e n g i  a ’ t á j r a  g y ö n g e  s z e l l e t !

L  n g j  m i k é n t  a ’ n a p ’ s t i g á r j a ,
Merje foly Tiszának álja:

C s ö n d e s  l a k j a  o t t a n  á l l .
É r i n t s d  a ’ h u l l á m z ó  k e b l e t ,
M e l l y  i r á n t a m  o l l y  k e m é n y  l e t t ,

M i n t  a ’ b é r e z i  s z i k l a  s z á l .
L e n g j  a ’ t á j r a  g y ö n g e  s z e l l e t ,

’S  m o n d d  : s o h a j t a t o m  v a l á l .
Regényt Gyula.

A R G Ó  G Ő Z H A J Ó R A .

B é r e z i  f é n y ű  s z á l b ó l  é p i t e t t  A r g ó  ! e r e z z - e ! ;
H o r d d  a z  a r a n y g y a p j a t  P a n n ó n i á b a  v i z e n .

S e m m i  v e s z é l y  u t a d o n  -, d e  l e g y e n  b á r  S c y l l a ,  C h a r y b d i s z : 
L é s z e n  l á s o n o d  i s  ,  S z é c h e n y i  é s  H i t e l e .

2 .

R E J T E T T S Z Ó .

H o g y h a  e l s ő m n e k  m i a t t a  
E g é s z e m e t  k e r e s e d  —

B i r j o n  á m b á r  e z  v é g s ő m m e l ,
C z é l o d ’ e l ő b b  é r h e t e d :

H a  s z é p  s á r g a  f a k ó i d a t  —
É r t h e t ő b b e n  : a r á n y i d a t

L á d á b a n  n e m  f e l e j t e d .

S .  lg- Zala V— bői.
A 1 S 9 d i k  s z á m i t  r e j t e t t s z ó :  K a l á s z .

Nyomtatja Lä nde r e r :
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TÁRSALKODÓ.
9 1 . szám Pest, november’ ladikén 1 8 3 4 ,

B I O G R A P H 1 A I  V Á Z L A T A  

K ö r ö s i  Csorna S á n d o r ,  h i r e s  m a g y a r  n t a z ó
é s  n y e l v  b ú v á r n a k .

(V ége a* „ T i r j a l k o d á "  SSdik s im á b a n  m eg a a a k a íiio tt  c i i k k e i jn e k .)

A’ szomszéd tartományban uralkodott háborús 
körülmények miatt — irnígy ír Csorna Sándor. Ken
nedy P. kapitányhoz folytatólag — csak octoberben 
kelhetek ismét útra, ’s novemberben Buhharaba 
(Bokhara) érkezém; innét mindazáltal azon nagyí
tott hírek, hogy számos orosz had-erő közelget, öt 
nap múlva ismét elköltözni késztének ’s egy kara
vánnal Batch és Kalunba, Bamiánon keresztül Ka
bulba folytatám utamat, hova 1822ki január’ elején 
meg is érkeztem. Mivel itt örményektől azt hallot
tam, hogy Mohammed Asim Channál, ki Kabul és 
Peschawer (Peschawaur) közt mulatott, két európai 
tartózkodik, tehát egy karavánnal , melly épen Pe
schawer felé volt menendő , oda költözőm *s Dicke- 
ben a’ két európait (mindkettő franczia , nevök A l
l a r d  és \  e nt ur a)  szerencsésen fel is találám; 
ezeket később Lahurba (Lahore) kisértem, mivel ez 
évszakasz tervem’ kivitelére — úgymint Kaschmirbe 
’s innét a* hegységeken által Tibetbe térni — nem 

. volt kedvező. Lahurból, hova azon évi martzinsban 
érkezém, csakhamar Amritisir-en és Dschemnán ke
resztül Kaschmirbe vándorlók, 's miután itt közel egy 
hónapig tartózkodtam, májusban utamat Leh-be, 
Ladakh’ *) fővárosába vevőm ; de hallván, hogy a* 
Yarkand felé utazás keresztyénekre nézve igen ba
jos, költséges és veszedelmes 2), tehát huszonöt naji 
itt tartózkodtom után , ismét Lahorebe tértem visz- 
sza. Midőn ezen utamban Kaschmir’ határszélire jöt
tem , édesen meglepetem, mert Moorcroft orral Ilim- 
bapban a" szerencse összehozott. O ekkor szállásán 
egymaga volt: én értesítem ót körülményiül és szán- 
dékirurol , engedelméiel nála maradtam, ’s midőn 
Lehbe visszatért, kiseróje levők: melly városba au
gusztus’ vége felé 1822 erkeztünk-nieg. September-

l )  A ’ derék Moorcroft ,  kinek becsülhelien  érdemeit  és sz o l 
gálatit  csak később R itter  Karoly m éltányítá  k e l lő leg  ’s 
k özié  a ’ v i lá g g a l ,  l .eb  városban mulatozott.  K’ főváros  
Ladakhnak magas térv idékén  fekszik  . m el ly  Mnorcrnft’ 
szám olása  szerint M onti lánc" tetejénél is  magosabb. Ezen 
je le s  utazó e lő t t  I .eh  fő városró l ,  valamint az egész tar
tományról m ég senki sem  tudott  semmit.  Ó IS20ki ő s z 
tő l  egész  IS 2 2 U  ő s z i g 's í g y  k é t  évig matatott  e i á ros-  
b a n ,  ’« ezen idő al<tft tévé nevezetes  geo-  s e thnogra-  
p h ia i ,  term észeth is tor ia i  s a’ t v izsgá lódás it  a 1 * földke
rekségnek ama' legm agasb  vidéke f ö lö t t ,  m e l lye t  embe
rek laknak. (B i ld e r  .Magazin1 * szerkesztője) .

*) Ezen állítás' v a l ó s á g á t  m á r  csak a z o n  körűiménv  is  i g a 
zolja, hogy Miorcroftot sem saját, sem bará tnak trő- 
ködési nem voltak kepeiek, e* tájig juttatni.

ben, épen midőn Trebeck ur *) Spitiből visszatért, 
Moorcroft olvasásul ada nékem egy vastag kötetet 
illy czímniel: ,.AIphabetum Tibetanum“, mellyben 
én Ttbetről 's a' tibeti literatura felől olly sok min- 
denfeiét találtam, hogy, miután már úgy is régóta 
kívánságom volt e’ nevezetes nyelv’ alkatszerével 
megismerkedni, Moorcroft urat, ki September’ vége 
felé Lehból Kaschmirbe utazott-el, megkértem : en- 
gedné-meg, hogy Trebeck urnái maradhassak; ez 
engem egy tudós lámával ismértetett-meg, ki a’ ti
beti es persa nyelvet jól értette s nekem azokban 
oktatást adott. Ez által és sajat gyakorlásommal 
végre mind a' két nyelvet beszélni kezdőm ‘s főleg 
a tibeti nyelvben meglehetős ismereteket szerzők. — 
Mielőtt Moorcroft ur Lehból elutazott, kívánságára 
egy,  orosz nyelven szerkesztett irományt, melly 
SzentPétervárból 1 S2 0 ki jan. 17ról költ, ’s Ren- 
schit Singhez, Pentsehab’ uralkodójához (a’ sikhek’ 
szultánjához) volt intézve, általtevék deák nyelvre» 
melly fordítást, mint nekem Moorcroft ur Kaschmirbe 
érkezte után ruondá , Kaikuttaba küldött-el. Ezen 
irományt az ó uíitársi is Mir Isset Ullah (hihetőleg 
másolatban) magának némelly utón módon megszer
ző. 2). — Kaschmirben , hová Trebeck úrral költö
zőm ’s hol a’ telet töltők, kívánat éledt bennem : a’ 
tibeti nyelvben még alaposabb ismereteket szerzeni . 
hogy így ama’ számos és rendkívül fontos munkák* ér
telmit fejtegethessem, mellyek minden tibeti nagyobb 
klastrombán megvannak. Moorcroft ur. kivel szán
dékon»’ tudatám , segített engem élelmemre szüksé
ges pénzbeli költséggel: megengedő azt is , hogy 
Ladakhba visszatérjek, sót mi több, ó engem az ot
tani Radscha’ főministerének (Kalun) , ki különös jó 
akarója volt,  ’s a‘ \  anglaia Sandkari *) lamanak is

T r e b e c k  n r  —  v a l a m i n t  D e l h i e r ,  M i r  I s s e t  O l á h  é s  
G u i h r í e  u r a k  —  M  lo r c r o f t é  fő  u t a z ó t á r s a  v o l t  's  u i á r »  
c s a k h a m a r  ő i s  é l e t P t  v e s z t é .

•  A z o n  i d ő k ö z b e n  , h o g y  M o o r c r o f t  é s  C s o r n a  u n  L a d a k h — 
b a n  m u l a t t a k , e g \ -  A g a  A o b d i  v a g y  M e h d i  n e v ű  o r o s z  
t i t k o s  ü g y v i v ő  v 3 e y  e m i s s a r i u s .  k i  t ö b b  k ö r é p - á z s i a i  f e j 
d e l e m ’ s z á m á r a  1p » e l e k e t  :s  f é n v p s  a j á n d é k o k a t  » i t t  m a -  
g a '  a l  . I a d a k b  t a r t ó m a t ! » h a  f o l y t a t o t t  ú t j á b a n  m e g h o l t ; 
a z  ő  t u i t a r s a  M o h a m m e d  F u i i a r  e l é r k e z e t t  u g y a n  L e h b e ,  
d e  —  m o n d j á k  —  h o g y  d i p l o m a t á i  ü g y e t l e n s é g e  a ; t a l  a z  
o r o s z  k a b i n e t ’  t i t k o s  t e r v e i t  e l á r u l t a .  — A ’ m i  v é l e n i é -  
r . t n c k  s z e r i n t  a '  f e l j e b b  é r i n t e t t  l e v é l ,  m e l t v  a ' S  k h - ' k ’ 
k i r á l y á h o z  K e n s c h i t  S i n g h e z  k ü l d e t e k »  e r e d e t i l e g  v a g y  
m á s o l a t b a n  e z e n  ü g y v i v ő n e k  t é v e d t  s e  ( b e v u e l  á l t . l  k e 
r ü l h e t e t t  M o o r c r o f t ’ u t i l a r s a r . a k  k e z e i b e .  B i l d  M a g
s z e r k e s z t ő j e . )

5 )  í z e n  j e l e s  v o n á s r ó l ,  ’s á l t a l á n  f o g v a  C s o r n a ’ » e g e d e l m e z -  
t e t é s i r e k  e g é s z  k ö r ü l m é n y i r ő l  t u d t u n k r a  m é g  e d d i g  s e 
h o l  s e m  t ö r t é n t  e m l í t é s ; l e g a l á b b  R i t t e r  K á r o l y ,  k i  ntin- 

,  ^ s e n t ,  a m i  M o o i c n f t t a l  n é m i l e g  é i i n t e ; b e n  á l l ,  d i c s  r«-
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ajánlott. Miután elutazásomhoz a’ szükséges előkészü
leteket megtettem , elhagyám Kaschmirt máj. 2kán 
1823 *) , hol Moorcroft urnái újólag őt hőnapot töl
töttem. — Lehben, hova jun. lsőjén szerencséin 
el vezérlett, Moorcroft ur’ és Mir Isset Allah’ leve
leit ’s ajándékit áltnyujtám Kalunnak. Ezen főmi- 
nister engem egy levél által a’ yanglai lámának aján
lott, egy utilevéllel látott-el ’s nyolcz font theevel 
ajándékozott-meg. Lehből délnyugoti irányban foly
tatott utamnak kilenczedik napján eljövék Yanglába 
’s 1823ki júniustól 1824ki octoberig Zanskarban (La
dakh’ délnyugoti tartományában) mulattam, hol ma
gam egy lama’ segedelmével a’ tibeti literatura’ 
tanulására szentelém. Ezen értelmes és ismeret-dús 
férfi’ oktatása által a’ nyelv’ grammatikáját sajátom
má tevém, és sok más tudományos kinccsel ismérked- 
tem-meg, mellyek háromszáz harmincz nagy nyom
tatott kötetben, mint minden tibeti tudományosság 
és vallás’ alapja, vannak letéve. — En ezen vastag 
munkákat ugyan azon rendben , mellyben a' nyom
tatott foglalatban följegyezve állanak, leírattam. 
Mindegyik munka tibeti és Sanskrit nyelven irt czim- 
mel kezdődik, ’s végződik a’ szerző’, fordító’ ésazom 
hely’ nevével, hol az első azt szerzé , vagy hol a’ 
fordítás kidolgoztatott. Mielőtt Zanskarból kiindu- 
l é k , abban egyeztem-meg tanítómmal a* lámával, 
hogy az 1824—1825 közti telet nála Sultanipur- 
ban - ) (Kulu tartományban) töltendem , hová az ő 
rokoni ’s két salebi főnök’ (Häuptling) hitvesei is 
minden télen eljőni szoktak ’s kiket ő meglátogatni 
kivánt; ott akarók mi azt, mit egy tibet-angol szó
könyv’ szerkesztésére Összegyűjtőnk , majd rendbe
szedni ’s kidolgozni. — Mindazáltal a’ lámának ké
sőbb foglalatosságai nem engedek meg, hogy Zans
karból elutazzék. Mivel a’ tél mindinkább közelgett, 
tehát tanácsára fölkészültem, hogy a’ himalayai hó
hegységen még a’ tél’ beérkezte előtt áltkelhessek i 
én szerencsésen eljövék Sultanipurba, ’s innét Mun- 
di n,  Sukadhin és Belaspuron keresztül utamat foly
tatva, november’ 26kán Sebathuba *) el vergődtem. * i

íes gondosságai összegyűjtött, e’ körülményről csak 
e,rv szóval srni emlékezik. (Bild. M. sz.)

i ) Tehát két hónappal korábban, mintsem pártfogója, ki on
nét csak augusztus hónapban indnlt-el Kabulba. Mi ezen 
alkalommal ama’ fontos körülményre figyelmeztetjük az 
olvasókat, hogy most, midőn Moorcroft’ kisél ótársai kö
zül már egy sem él, C i o m j ,  a’ mi  f ö 1 d i n k a z o n  
e g y e t l e n ,  ki ama’ fontos expeditio' fejéről Moorcroft- 
ró i ' mint kivel olly huzamos ideig egyiitr-élt, körii'mé- 
nyesb adatokat szolgáltatni k^pes volna- (1?. Mag. szeik.) 

2) Sultanipur vagy Sirlanpur főváros a’ Köln vagy Kulu ne
vezetű havasheg} i tartományban (Alpenan\ egyszersmind 
a’ fejdelem' székvárosa. A’ karavánkereskedőkne.k, kik 
a’ bissahiri Radscháh’ b:rtokábóI ’s a’ sikkeknek adózó 
tartományokból Ladakh , Kaschmir és Yarkanbba ű/nek 
főkereskedést,, nagy útja Sultanipuron megy keresztül.

5j Sehathu, Gherwal-IIinialayában a’ britt birtok’ (canton- 
nement) főhelye, négy német mérföldre fekszik a’ sik-

Eddig terjed azon biographiai vázlat, mellyet 
Csorna maga magáról írf. A’ Kennedy kapitányhoz 
irt levél, mellyben e’ vázlat foglalkozik, Sebathu- 
ből 1S25. jan. 28káról költ; ’s annak befejező sorai 
bizonyítják, hogy ő ,  midőn a’ britt Keletindiának 
ezen határmegyéjébe megérkezett, a’ kalkuttai kor
mánynak tudományos tekintetben, főleg a’ tibeti 
nyelv’ és literatura’ nyomozásira ajánlotta szolgálatit, 
's hogy Moorcroft urra hivatkozott, kinek nemes 
lelke- ’s jóságának — mint maga vallja — köszöni 
egész mostani létét, ’s ki őt egyszersmind a’ kal
kuttai ázsiai társaság’ titoknokának ajánlotta. A’kor
mány úgy látszik , kezdetben nem volt bajiadó Cso
rnát pártfogolni , de utóbb még is befogadó őt Kal
kuttába , hol az ottani ázsiai társaság’ gondviselése 
alatt az ő nagyterjcdelmü tudományos munkáinak 
kidolgozásával foglalkozók.

HELYEK A* LEGÚJABB UTAZÁSI MUNKÁKBÓL, 
mellyek Indiát tárgyazzák ’s mellyekben Körösi Csorna űrről 

említés van téve.
V i c t o r  J a q u e m o n t » )  1828—1832.

Se Ti i n í , Kanawarban jal. lSVén 1830.
.... En Kanumban rövid idő múlva meglátom C so 

rna S á n d o r t ,  azon nevezetes magyar különezöt, 
ki ott négy év óta „Sekander-Beg, azaz: Nagysán
dor44 nevezet alatt tartózkodik , ’s épen most készül 
ürübőr-gúnyáját ’s fekete báránybőr-sipkáját levetni 
’s előbbi nevét ismét fölvenni, hogy az általa for
dított „tibeti Encyclopüdiát az ázsiai társaságnak 
Kalkuttában bemutassa; mert a’ most élő európaiak 
közt ő azon egyetlen, ki a’ tibeti nyelvet alaposan érti.

Mnndleser , Nerbuda* partjain közép-Indiában , apr. 15kén 1832.
....Midőn Kamimban Himalayah’ vidékén mulat

tam, ugyanekkor egy tudós magyar — neve: Cso
rna de Kőrös — az itteni buddhista-klastrom’ lámái
nak társaságában a’ tibeti szókönyv és grammatika’ 
kidolgozásán fáradott. En szerencsés valék akkor egy 
templomban lakhatni, melly Tibetben az ő tudomá
nyoskincsei végett nevezetes. C sorna ur a’ fő lá
mával együtt engem gyakor Ízben meglátogata, több 
száz kötetnyi munkát mutatott-elő, mellyek a’ 
chinai tatárság’ nagy klastromában találkoznak, ’s 
idomíalan fabetűkkel nyomtatvák. E’ munkák’ egyike, 
melly mint hallóm , tibeti Encyclopädia , legalább is 
120 kötetből áll. C sorna ur körtemre e’ munkák

ff

közül igen soknak megmagyarázó czímeit — O ekkor 
dolgozatit már nagy részint bevégzé ’s Indiába ké
szült , hogy vizsgálódásinak ’s fejtegetésinek követ
kezményit oda megvigye.

sáltól az őshegység elűmrgyéiben ’s a’ rád Gorkhák1 
széke volt.

i)  Correspondence de Victor Jaquemont etc. pendant son 
voyage dans l’lude 1828—1832. Paris 1834. 2 kötet 8ad- 
rétben.
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A r c h e r  Ő r n a g y . 1)
Giarghi faluban , melly Himalayahban Kulun ha

vasi statusban fekszik , két angol mérföldre Ding- 
schahtól , meglátogatott engem máj. 11 kén 1828 egy 
lama, tanítója Körösi Csorna urnák, ki Kanawer- 
ben a’ tibeti nyelvet tanulja. Ezen lama „világlátha
tás“ végett utazott ’s Mundin és Sokiton keresztül 
egészen Sebathuig (Subatheo) *) jött. O t a n í t v á 
n y á n a k  a’ f ö l e b b  n e v e z e t t  ma g y a r  u t a 
z ó n a k  e g y  b i z o n y í t v á n y á v a l  (Certificat) 
v o l t  e l l á t v a ,  m e l l y b e n  az  m a g á t  „Se
k u n d e r  Ro o  m“ n é v v e l  í r á - a l á ,  ’s bizo
nyítja , hogy a’ lama utazást folytat, mellyre őt 
idegen országok’ láthatása ösztönzé. E’ lámának neve 
Käkä Sändscheie Pentsuk volt ’s a’ Ladhak tarto
mány’ határszélén fekvő Peddum városban született. 
Kíséretében hat vagy hét személy találkozott, kik 
közül mindegyik valóságos tatár-arczvonással birt.

A’ C A L A I S - I  F É R F I A K .
Calais franczia város Ilfdik Eduard angol király

nak, ki azt igen ohajtá hatalma alá hódítani, ke
mény ostromlás’ alkalmakor hősi merészséggel sze
gült ellen, ’s csak akkor adá-meg magát, midőn már 
a’ legsanyarubb szükség bekövetkezett ’s ez a’ to
vábbi ellenállást lehetlenné tette. Már egy é.T múlt
éi , midőn Calais’ lakosinak arról kelle gondoskodni, 
hogy a’ hatalmas ellenséggel alkudozásra lépjenek; 
azonban e z , szertelenül felboszantva , hogy tábora’ 
legjobb részét a’ város alatt veszté-el, eleinte alku
dozásról mitsem akart tudni ’s a’ polgároknak bármi 
föltételt sem engedni-meg. Azt kívánta egyenesen , 
hogy azok életre halálra adják-meg magokat, mire 
közülök egy részt halállal szándékozott büntetni, a’ 
más részt pedig arra kényszerítni ,„ hogy nagy sum
mák által váltsa-meg életét. — Azonban tanácsnoki 
előterjeszték Eduárdnak,  hogy a’ francziák illy 
kemény bánásmód által felbőszítve, könnyen azon 
gondolatra jöhetnek, hogy a’ britt foglyokon hasonló 
kegyetlenkedést űzzenek, mi által még számosabb 
áldozat fogna majd e’ hadban elesni, ’s a’ nép közt 
könnyen elégületlenség és zajongás támadhatni. — 
Azért a’ király , habár kedvetlenül, első föltételétől 
elállott, ’s azt kívánta Calais’ lakositől, hogy közü
lök hat személy födetlen fővel, nyakukon kötelet 
viselve, a’ város’ kulcsait neki adja-által, ’s e z e k  
a z t á n  m i n d n y á j o k é r t  á l d o z a t  g y a n á n t
e s s e n e k  - el.♦ * i)
i )  Tonus in Upper India and in Parts of the Himalaya 

Mountains with Accounts of the courts of the native 
princes, by Major A r c h e r ,  late Aide-de-Camp de Lord 
Combermere. London , 1833. 2 kölet.

i)  Sebathu fekvéséről lássd a’ fölebbi jegyzéket.

A’ királyi követ’ jelenlétében Calais’ főkorruá- 
nyozőja kihirdető a’ piaczra gyűlt népnek ezen föl
tételeket, ’s azon mély köz csend, melly e’ je
lentésre következett, bizonyítá, milly nagy a’ pol
gárok’ csüggedése. Félve ’s rettegve pillanta egyik 
a’ másikra, mintha némán kérdezné: hogyan lehet 
E d u a r d ’ kivánatit betölteni, ’s a’ hat férfit, kit ő 
minden lakosért áldozat gyanánt kiván , honnan te- 
remtsék-elő. Kiki megvallá magában, hogy erre kész 
hat személyt sehol sem fognak találni, és bünteljes 
ocsmány tett volna, valakit kényszerítni, hogy ma
gát a’ győző’ vérszomjának martalékul vesse. — Az 
érzékeny lelkű kormányzó nem titkolhatá-el a’ búba 
merült polgárok előtt, kik eddig olly vitézül har- 
czoltak, azon keserű érzelmeket, mellyek szivét meg- 
szállák , ’s a’ szomorú jelenés magát Eduár d ki
rálynak követét is meghatotta. Hogyan töltsék-be a’ 
győző’ tölteteit? vagy hogyan szabaduljanak-ineg ha
talmaskodó erejétől? — Éhség és szükség legfőbb 
pontra jutott; a’ város további védelemre nem volt 
képes, ámde az ellenes király’ kkánatira sem áll
hatott ; nem maradt egyéb mód tehát, mint a’ vá
ros’ falai közt elveszni, vagy a’ kapukon kirohanni 
’s egy végső csatában ellenség’ fegyverei közt hősi 
halállal hunyni-el. — Midőn végre ezen hősi eltöké- 
lés közössé lön , ’s a’ nagy tömeg végbevitelére ké
szült, melly minden esetre rablást, kínt ’s halált ho
zott volna elkerülhetlenül a’ városra , ezen végső el
választó pontban felállott E u s t a c h e  de  S t. P i 
e r r e ,  a’ városnak egyik legnemesb, tiszteit, érde
mespolgára; ő intett, ’s a’ körülállókat csendességre 
kérte. — Mindenki hallgatott. Nyugott és szilárd han
gon imígy szólamlék-meg Eustache: „Legnemesebb 
halál, a’ haza’ közjaváért halni! Hatalmas ellenség 
kívánja néhányunk’ halálát, niindnyájánakmentés e- 
é r t’s kiméltetéseért áldozatul. Távol legyen , kivá
natit visszautasítni, 's imígy sok ezernek életét, bir
tokát, jó llétét’s becsületét koczkára tenni czéitalan 
csatában , melly városunk’ szabadságát ’s szerencsé
jét nem víhatja-ki. A’ kívánt áldozatot tehát adjuk- 
meg, ’s én első vagyok, ki ezennel késznek nyilat
kozom a’ halálra , sőt boldogság tudnom azt . hogy 
honomért a’ halált szabadon választom ’s szenve
dem.“ — Itt E u s t a c h e  elhallgatott, ’s íme! — 
csudálat’ ’s megindulás’ jelei nyilatkoztak mindenfe
lől. A’ közelállók hozzá tolonganak, áltölelték , lá
baihoz borultak , ’s ruháit ’s kezeit csókkal ’s kö
nyökkel boríták-el. „Milly nagylelkűség! milly pél
dátlan önfeláldozás! milly tiszta honszeretet!“ iliy 
kiáltás hangzott ezer meg ezer ajakról.

De milly nagy a’ valódi erény’ ’s nagy példák 
hatalma ! E u s t a c h e ’ népés családjából tüstént szent
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le lk e s ü l t e i  síelőnek hozzá, ke'szek vele áldozatát
honáért ’s érdemét megosztani. J e a n  d’A ire , J a c 
ques  és P i e r r e ,  Y i s s a n t  testvérek, ’s még két 
nagylelkű férfi, kiknek nevüket a’ történet — fáj
dalom! nem nevezi, készen álltának, E u s t a c h e -  
hal a’ közjóért, a’ város’ és lakosok’ megmentheté- 
seért vértanúkká lenni. — „Jelentsétek rokonfe
leinknek, — szólt az áldozatra kész férfi-sereg, — 
hogy nyugottan megyünk értök halálra. Vigyétek- 
ineg, polgártársak, nekik végiidvözletünket, ’s sze
retetünk és becsülésünk’ tiszla érzelmeit. — ’S most 
fel! — kiáltának a’ halál’ bajnoki, — fel! hogy a’ 
vérszomjas győző megkaphassa áldozatit, ’s az el
nyomott város’ rettegő lakosi szabadságot ’s szüksé
gükben segélyt nyerjenek!“ Megölelék egymást, ’s 
bátor léptekkel a’ várkapun a’ táborba indultak. A* 
nép méltóságos csendben köveié őket, csak panasz
hangokat hallatva. Minden polgár’ szívét mély bú 
és szomorúság tölté-el. Arczaikat pedig a’ sirámok’ 
harmatja áztatá. A’ kormányzó, kinek a’ várost meg
menthetni semmi más eszköze nem maradt, mély 
megindulással követé a’ hős férfiakat, ’s a’ kapun 
E d u á r d’ követének áltadá őket. Ez a’ történteken 
rendkívül megindulva , benső részvéttel vévé a’ kö- 
nyör szavakat, mellyekkel őt a’ kormányzó arra bírni 
igyekezett, hogy a’ nagyszivü férfiakért a’ britt ki
rály előtt esedezzék.

Most megjelent előtte E u s t a c h e  de  St.  
P i e r r e  és sorsosi, és áltadák neki a’ város’ kul
csait. Nagy kiséret környezd az ellenkirályt, de min
denkit bámulat ’s megindulás fogott-el, midőn az an
gol király’ követe elbeszélő: hogy a’ férfiak — váro
sukról a’ további veszélyeket eiháritni óhajtván, s z a 
bad a k a r a t b ó l  ajánlják magokat áldozatul. —

Csak maga a’ király maradt e’ mindent megható 
jelenésnél hideg , ő pillanatra sem méltatá azon ne
mes férfiakat, kikre minden pillanat magas részvét
tel száll vala; — röviden ’s szilárd hangon paran
csoló: „Vigyétek őket halálra!“ Ekkora’ jelenvolt 
angolok’ szivében nagy ’s köz sajnálkozás gerjedett. 
Mély megindulás’ jeleivel léptek közelebb a’ király
hoz , őt az ártatlan szerencsétlenek iránt kegyele
mért kérendők; de W a l e s  h e r c z e g  őket megelő
ző. Ez atyjának a’ királynak lábaihoz borult, el
fogadott szívvel bár, de férfibangon kegyelemért es
deklők előtte. Azonban mintha jégkérget húzott vol
na a’ harag Eduárd király’ szivére, néma maradt fiá
nak, néma legidősb tábornagyainak minden kérelmire, 
néma azon mocsok iránt, melly kegyetlenségét kö
vetendő vala; — bosziísabban . mint előbb, paran

csoló : hogy a’ calaisi férfiakon minélelőbb végezzék 
a’ halálbüntetést. — Választott sorsukba méltóság
teljes megnyugvással állának ezek a’ királlyal szem 
közt, ’s így hallgatók, mi szemeik előtt törfént; 
ők nyugottan, félelem ’s rettegés’ jelei nélkül köve
tők a’ hadi-szolgákat, kik őket most elvezetek. ’S 
valóban halál vala sorsuk , ha a’ királyné ekkor tá
borban’s Eduá r dho z  közel nincs. A1 nemeslelkü 
nő, férje’ becsületét ’s a’ vérengző kegyetlenség’ 
tettét meggátoló. — Alig hallá-meg a’ tiszteletre 
méltó fejdelem-nő • ’ történteket, tüstént a’ király’ 
sátorába sietett , érzelmei’ hevültében lábaihoz ro
gyott, ’s mind azt, mit emberiség, becsület, vallás 
illy esetben parancsol, szónoki érzékeny hangon adá- 
e lő , hogy férjét olly tettől, melly nevének mocs
kot, királyi tetteinek méltó szégyent, győzelmeinek 
gyalázatot szerzendő vala, visszatartóztassa. — A’ 
király megdöbbent, midőn most nőjét, ki vezéri ’s 
fejdelmi tetteibe soha nem avatko/.ék, illy nagy buz- 
gásban szemléié, ’s minél tovább hallgató őt, annal 
tehetlenebb lón előadásinak ’s kérelminek ellenálla- 
ni. Hozzá sietett, fölemelő, karjai közé zárá, ’s 
kérte: legyen nyugott; visszavonó parancsát, ’s mi
dőn kinyilatkoztatta : hogy kérelmének ellen nem áll
hat, a’ királyné’ szabad kényére hagyá a’ calaisi 
foglyokat, — mire ez köszönet-rebegések közt tavo- 
zott-el. — „Hogy a’ calaisi makacs embereket meg
büntessem, szerettem volna, a’ királyné ne jelent 
volna meg — monda E d u á r d  a’ körötte álló udvar- 
nokokhoz; — de neki igaza van ; fejdelmi jó hí
rünket méltó haragunkban sem kell bemocskolnunk.“ 

E’ közben a’ királyné a’ calaisi nagylelkű fér-w
fiakat magához idéztető. Ok ugyan azon nyugalom ’s 
méltósággal, mellyel előbb a’ király előtt megjelen
tek, léptének elibe. Miután őket a’ királyné néhány 
pillanatig néma megindulással nézte, hirűl adá nekik, 
hogy szabadok; — megvendéglé őket, hazájok ’s 
családjaikról mulatozott velők, ’s végre elbocsátó, 
miután a’ nemes férfiak’ mindegyikének tisztelete’ ’s 
csudálata’ emlékéül ajándékot adott. — Képzelhetni 
mint fogadók polgártársaik azon férfiakat, kik készek 
valónak érettök illy nemeslelküleg meghalni.

R E J T E T T  S Z Ó .
Az egészet asszonyok közt 

Ritka a’ ki megveti —
Kőt elsőiét — kivált ha jó,

Minden varró szereti.
Utolsó hármát akárki

Bár mikép szemlélheti,
Annak kezdetét vagy végét 

Semmikép sem lelheti.
A. X.

A’ 90dik szánni rejtettszó: Ügyész.
Szerkeszti H e l m e c z 7- — Nyomtatja L ä n d e r e r
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A’ T Á V O Z Ó .  
Tározom-e? ne kérdezd;

Nehéz erre felelni; 
Távozom is ,  és nem is, — 

Oh be rósz ezt érzeni!
El nem fog —
Bár elfog

Tőlem hegy völgy rejteni v 
Oh a’ ki így távozik,

Nem tud az felejteni.

Mint lebeg majd előttem 
A’ folyó és partjai,

Hol először fogtak-el 
Szavad’ édes hangjai!

’S az a’ szép 
Angyal-kép,

Mellynek égben másai,.
’S a’ ki miatt annyi búk 

Voltak éltem’ társai!

Bájoló szép környékek!
Kedvesem’ vidékei !

És t i , annak két szemét 
Tükröző menny’ kékei !

Ti egy hív 
Ang) al-miV

Mulató vig székei !
Legyetek a’ múlt idők’

Enyhítő emlékei!

Hogyha majd a’ távolból 
Egy két sugár jó felém ,

’S gyönge fénye szomorú 
Érzeme'nnyel hat belém r 

Ó! ekkor,
Te egykor

Boldog idő! térj «lém, •
Mellyben tündér képzetim’

Szép valóját föllelem!

a z  1 83  4-ki f ö l d r e n g é s r ő l . *
Jó lenne a' legközelebb múlt hónapban (oct. 1 ők. 

reggeli 7 1/2 óra tájban) történt földrengésről theo- 
riát imi — ha az ember arról több adattal bírna. — 
Ért épen akkor utazó valék Zemplény, Ung ’s Be
regit vármegyén keresztül, ennél fogyást tehetek né
mi combinatiót; ámbár e’ körhöz képest csak rövidet.

A’ nagy természeti vész’ kitörtekor S. A. Uj- 
helyben valék — ’s osztozám az odavalókkal féle
lemben. Láttam a’ nevezetesb rongálásokat ’s kárt 

.az épületekben. Láttam a’ S á t o r  nevű hegyek’ in
gadozását, mellyet én akkor csak szemfényvesztő vagy 
is optikai játéknak, ’s nem valónak tartók — hogy 
♦. i. magam imbolyogván azt a’ hegyekre fogtam. 
Azonban haza jővén, a’ munkácsi vár’ sorsa elhiteté

velem a’ Sátorhegyek’ igazságát. Mert ezen vár 
iszonyú kősziklahegyen állván nem alapja’ repedezé- 
sinél fogva rázathatott-meg, hanem egész hegyalap
jának ingadozása miatt ’s vele együtt szenvedd a’ 
lökést. (Szegény vár! már második fatum szállá-meg 
az idén). Ha pedig a’ munkácsi várhegy, ’s követ
kezőleg a1 zeinplényi hegyek valólag ingadoztak: 
úgy mély és szörnyűnek kellett lenni a’ mostani 
földrengés’ okának, mellyre nézvést bátran tarthat
ni, hogy e’ tünet’ terjedelmihez képest szűk kör vala 
Magyarország. — Azonban ki tudja, hát ha a’ föld’ 
belsőjében szorult tűz’ (tűz, villámszer, galvanismus
v. gőz — mindegy) ereje most egyszer Magyaror
szágon nagyobb hatással próbált keresni kéményt 
(vulkánt)? hol csakugyan dolgozott is valaha; mert 
a’ Sátorhegyek’ alakja is az ő müvelménye. Sze
rencse, hogy csak néhány perczig tartott a’ kisértés 
’s nagyobb kár nélkül tovább haladott! — A’ mi 
pajkos Latorczánk Munkács körül a’ nagy tenger’ 
szerepét vevé-föl e’ rengéskor , ’s tengerként egy
mást felváltó duzzadás ’s apadással jelentkezett. 
Ugyan ezt beszélték utamban a’ Laborcza és Ung 
folyamáról is. — A’ folyamok’ hullámzata , a’ fák , 
kémények, tornyok’ ingadozti alkalmasint leírha
tók ezen rengés’ menetének irányát, hogy ez t. i. 
déléjszaki volt, mint többnyire az. Azonban, mivel 
az észrevételek mostan nem egyezők, mert többen 
más más irányban tapasztalak — magok’ az alatt 
történt imbolygásiból Ítélvén : én hajiadó vagyok ál- 
lítn i, hogy e’ mostani rengés nem volt szabályos 
irányú — t. i. déltől éjszaknak, hanem inkább, hogy 
örvénykedő forgó idomú volt az ; mert illynemü rengé
sek is történnek. De ez iránt várni kell a’ közön- 
ségesb meghatározást. Addig is minden esetre bizo
nyos annyi, hogy hintázás közben rázott is ezen 
földindulás — még pedig hatalmasan. — Az épüle
tek’ kárából Ítélve, mennyire azokat én néztenwneg, 
Zemplényben legnagyobb volt a’ rengés, melly föld 
aluli morajjal ’s oily zörgéssel, mintha vas-szekerek 
nagy teherrel mennének az utczán, ’s forgoszél-forma 
süvöltés mellett jelentkezett ’s mérgesen rázta-meg 
az épületeket, — de csak egyszer. Nevezetesen 
érezteté erejét az újhelyi gymnasium’ épületén, ’s az 
ország’ kincsét levelekben tartó Lelesz inonogtoron. 
De az ungvári várnak ’s püspöki lakhelynek sem 
kegyelmezett; a’ munkácsi urodalom’ Rákócz féle 
kastélyát is megijeszté ’s még jobban Beregszászt, 
hol harangot is kondítoít ’s kéményeket omlasztott



3 6 6

főidre. Hirlelik, hogy Szathmárban, Szabolcsban még 
veszedelmesebben dühöngött. Ugocsa, Mármaros, — 
de Verchovina’ (Karpath alatti) lakosai is irtóztatót 
besze'lnek róla — holott ezen hegyi emberek eddig 
nem is igen tudták, mi a1 földrengés.

Valljon mi lesz ebből? — vagy semmi, v. csak 
annyi , mennyi már eddig volt. — Azon csuda nagy 
hal, melly hátán tartja e’ földi világot (és maga hol 
tartózkodik?) megrázkodott mint némellyek hiszik; 
v. némelly német tudósak szerint, maga a' föld azon 
nagy csuda állat, melly bennünket szült és szoptat: 
most paroxismust szenvedvén, megrendült. — A’ 
Physika’ nyelvén szólván, a’ föld gyomrában levő 
tűz’ kiütésétől jő ezen irtóztató tünemény — vagy 
a’ villámszer’ mértékletének felzavarultától; vagy 
mások szerint , a’ benső gőzöktől., mellyek a’ kirú
gásra nyílást keresvén, olly veszélyesen hatóskodnak 
a’ föld’ benső részeiben , mint az ember’ gyomrában 
a’ görcs-szelek. További magyarázatra képtelenek 
vagyunk. — De valljon, nem a’ tavalyi sok esnzés- 
tü l, vagy az idei pogány melegtül jött-e az? Al
kalmasint. De ezek meg honnan ? Nem tudjuk. — 
Bezzeg jól esik illyenkor istent említni és ezzel nyu
galomra hozni hánykodó szivét, eszét az embernek 
— főkép ha meggondolja, hogy illy féle rázadalruak 
után. ha gyakoribbak, v. hatalmasbak, egy uj ten
ger’ kiömlése, v. vulkán' (tűzokádóhegy) megnyílása 
támadhat az országban — még pedig hány ezer lé
lek’ veszélyeztetésivei! A’ mitől ójon minket Is
ten ; ’s hála! most egyszer meg is óvott! Majd ne
vetségig furcsa volt e ’ tünetkor az, hogy az embe
rek valami bóditó szédülést kapván, bizonyos benső,, 
tulajdon bajt képzeltek magokban, holott az külső 
ás közönséges vala. Egy uracs épen akkor kávézott 
’s billenéseket kapván szobájában, azt hitte , hogy 
guta-ütés környezi a’ kávé-italtól. Egy másik nad
rágját nem huzhatá-föl ijedtében. Egy anya pedig sí
rásra fakadt, hogy többé gyermekeit meg nem látja 
’s a’ t. ’s a’ t. Dóhovics.

SIMÁND, ARAD VÁRMEGYÉBEN.
(Kirnnat Arad v á r m e g y e '  l e í r á s á b ó l ;  megfejtésül 
a/. 1833ki Társalkodó’ 46ik számában Simánd’ régi lakóji iránt 

föltett kérdésre.)
S i m á n d  hajdan A p á s n a k  is hivatott, ’s már 

rég nevezetes hely volt Z e n t - K i r á l y ’ szomszéd
ságában. Mindkettő az orodi káptalan’ birtokihoz tar
tozott ugyan: de az belőtök ama’ középkori szomorú 
időkben , midőn t. i. a’ törvények a’ személy- ’s va- 
gyonbeli bátorságot magányosak’ erószakoskodási el
len megőrizni nem mindig tudták, hol egy, hol más 
hatalmaskodó által gyakran kiforgattatott. Jelesül 
13S7ben két elékelő nemzetség’ mesterkedett e’

helységeket az orodi káptalantól eltulajdonítni, t. i. 
László erdélyi Yajda, és Lossonczy Istvánnak fijai; 
kik ellen ezért az említett káptalan, a’ váradi előtt 
protestált is. Később, u. m. 151 Óik észtben, György l 
brandenburgi márkgróf foglalá-el Siinándot erővel,
’s abban ’s több más jószágban is magát éj’ idején 
alattomban statuáltatta. — 1572ben pedig egy majd 
$00 főnyi, részint katonákból, részint valóságos lat
rokból Tokaj’ vidékén összeállott csoport, több, dulásra 
kijegyzett hely közt, különösen Simándot vévé czél- 
ba, hogy t. i. annak Sz. György naptájban esni szokott 
népes vásárát felzsákmányolja. E’ gyalázatos haramiák, 
hosszú utjokon falukat ’s városokat pusztítva, a’ sza 
bott időben el is érkeztek , és Simándra, épen midőn 
a’ vásár legjobban állott, berontván, ott az adókat'
’s vevőket nagy részint teöldösék, ’s pénzeikkel 
áruikkal tetszésük szerint megrakodtak. A’ zsákmán) 
azonban nem messze vihették ; mert Simándhoz kö 
ze l, az ekkor e’ vidéken parancsolt törökök’ fegy
veres seregével találkozván , ez őket jobbadán le
aprította, vagy elfogdo8ta ’s tőlök az elrablott hol
mikét visszavette. Az elfogottak közül 20 német lo
vast Budára küldöttek, kik o tt, mielőtt életükkel 
lakottak volna , sokféle gúnynak ’s csúfságnak vol
tak kitétetve: a’ többi fogoly pedig Konstantiná
polyban szenvedett vagy halált, vagy még annál is 
kínosabb büntetéseket. E’ rablók’ csapatjában, szé
gyenére azon időnek, nemcsak magyarok, de elékelő 
családbeli személyek is találkoztak; illyen volt töb
bek közt az ifjú D ó c z y  G e r g e l y ,  ki szinte fogva 
Konstantinápolyba küldetett, ’s ott tengerbe fojtatott.

Abból, hogy Simánd több hatalmas úri ember 
előtt olly igen kapós volt; úgy szintén vásárinak 
nagy népességéből is azt kell következtetnünk, hogy 
e’ város már a’ régi időkben igen jövedelmes , szor
galom’s kereskedés által virágzó hely lehetett. Azon
ban Oláh Miklósnál, nem kis csodálkozásunkra, ez
zel épen ellenkező leírást találunk Simándról; melly 
szerint ezen írónk’ idejében ,,e’ várost csupa vakok, 
sánták, bénák, ’s undok nyomorékok lakták; kik 
magok közé ép embert be sem bocsátottak, hanem 
éktelenségükkel dicsekedve , egy egész elvált fele- 
kezetet formáltak ; melly hogy a’ maga béna épsé
gében állandóan megmaradjon, a’ szülék csecsemőik
nek, mingyárt születésükkor, szemeiket kivájták, 
csontjaikat ’s tagjaikat kiíiczamíták ; ’s hogy ne csak 
testökre, hanem beszédökre nézve is különbözze
nek másoktól: magoknak tulajdon nyelvet kohol
tak , mellyet kivülöttük senki nem értett, ’s a’ melly 
v a k o k ’ n y e l v é n e k  neveztetett; ’s ezen csu
dálatos emberek olly privilégiummal birtak, melly 
őket minden köz terhek’ viselése alul fölmentette,
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*g egyszersmind arra szabadítá-fel, hogy kolduló 
énekléssel kereshessék élelmüket magok ’s övéik 
számára szerte az országban. Az író ezen simándi 
emberfajt, rútnak , gyalázatosnak , ’s minden kín
zásokra érdemesnek mondja ; és hogy mind e’ mel
lett is fejdelmink őket megszenvedék , azt annak tu
lajdonítja , hogy a’ fejdelmek’ gondját nagyobb dol
gok foglalák-el, vagy ezt ők illy nagy országban 
észre sem vették (!).“

Honnan vehette a’ derék Oláh Miklós ezen me
sés-színű eléadást? nem tudjuk: de annyi bizonyos, 
hogy annak valóságát csak távúiról is támogató adat
nak ( dat um) ,  se írásokban ’s oklevelekben, se 
szóbeli hagyományokban mi még eddig legkisebb nyo
mára sem akadhattunk. Nem látjuk nyomorékoktól 
vett származás’ valamelly bélyegét a’ maiglan virágzó 
Simándnak mostani magyar, oláh ’s német lakosain 
is; kik mind olly jól termett, izmos, épkézlábu em
berekből állnak, valamint a’ körülbelül levő egyéb 
helységek’ lakóji. — De, meg kell vallanunk, hogy 
a’ régi simándiakról tett föntebbi rajzolat, melly 
már magában is különös , közelebbről tekintve, több 
képtelenséget is árul-el. Ugyan is annak csak egy 
kis megfontolta után , azonnal illy kérdések ötlenek 
önként elünkbe: Hihető-e, nem egyes emberben, 
hanem egész közönségben, azon természet-elleni el
vetemültség , hogy annak minden tagja, nemcsak 
legnemesb érzéküktől, a’ szemtől, hanem kezeik’ ’s 
lábaik’ használatától is, fájdalmas .csonkítások által 
magokat megfosztani, ’s tehetetlen nyomorékokká 
változtatni akarná okon is kívánhassák?; — hogy 
a’ koldulhatás’ szabadságát ’s közterhektőli mentes
séget illy áron is megvásárolni elég ostobák lehes
senek ?; — hogy midőn másoktól élni akarnak , 
nemcsak másoknak az utat magokhoz, körükből való 
kitiltás, hanem magoknak is magokhoz, értetlen 
nyelv’ fölvétele által egészen elzárni ügyekezzenek? 
— hogy az illy szörnyű népet az uralkodás még ki
váltságos kedvezésekre méltathassa? hogy annak az 
országban létezéséről mind e’ mellett is semmit ne 
tudjon ? ’s a’ t. Mind ezekre a’ józan ész áltáljában 
nemmel  fog felelni. — Azonban, bármilly képte
lenségeknek láttassanak is ezek: olly íróról , mint 
Oláh Miklós , feltennünk még sem szabad , hogy a’ 
mit Simándról irt, azt — mint mondani szokták — 
egészen újából szopta volna. Valami kútfejének, hon
nan leirását merítette, kellett lenni: ha mingyárt az, 
ingadozó ’s nagyított közhírnél egyéb nem igen le
hetett is. Mi tehát e’ tárgyban következőleg véle
kedünk: Oláh Miklós a’ maga leírásában néma’ 
Simándon, hanem a’ S i m á n d  m e l l e t t  lakókat 
értette; mire az a c c o l a  szóval élés is nyilván mu

tat. Ezt már Kollár megjegyzé «’ helyre Bél Mátyás 
ellen, ki itt az a c c o l a  szó alatt i n c o l  át  akar ér
tetni. Ezen accolák, minden körülményt egybevetve, 
nem lehettek mások, mint S i m á n d  a l a t t  m e g 
t e l e p ü l t  s á t o r o s  c z i g á n y o k .  — Magyar- 
országban a’ czigányok magokat a’ lóik század’ ele
jén kezdvén mutatm először: igen hihető, hogy még 
Oláh Miklós’ idejében , ki az említett század’ végén 
született, nem voltak szerte ismeretesek annyira, 
hogy róluk, mint máig is megfoghatlan sajátságu 
népről, mindenféle csudálatos hir keletben ne lett 
volna; midőn felölök még nem olly rég is magunk 
sok borzasztó ’s undorító dolgot hallói tunk 's hit
tünk. Hogy olly szörnyűségek, millyeket Oláh a’ 
Simánd melléki lakókrul beszél, csak e’ népről mon
dathattak , annál hihetőbb , mert azok, ha a’ nagyí
tásból , mellybe öltöztetve lenni látszanak, kivet- 
kőztetnek : valóban mind rá illenek. A’ faluvégen 
lakás ( a c c o l a t u s ) ,  csalás, koldulás, hangicsaiás, 
máig megtartott életmódja a’ czigányoknak. Talán 
közülök né mé l l y é  k,  vagy szánakozás-gerjesztés’ 
okáért, vagy olly hangászi előítéletből, minőt a’ 
serbus köznépnél ma is uralkodni hallunk , gyerme
kiket szemük’ világától megfosztani képesek vol- 
lak: valamint szinte koldulási kinézésből magokat 
bénákká — nem  t e t t é k  ugyan, hanem azoknak 
h a z u d t á k ,  — mint ezen sok ravasz koldulót ma 
is rajt’ kaphatnánk, ha kezéről, lábáról a’ rongyo
kat letépnék. — Az, hogy illy testi lelki rútságtól 
szennyes, esürhe nép közé becsületes magyar ember 
elegyedni nem kívánt, — ’s így ők egészen külön
válva éltek tanyáikon , ’s ugyan ezért saját c z i- 
g á n y  n y e l v ü k e t  is kivülöttük más nem értette 
— igen természetes. — Köz terhektől való mentes
ségük sem szenved kétséget; mert azok alul ma is 
ki tudják és szokták ők magokat lopni akárhol is. 
Végre az is bizonyos , hogy régen néhol a’ czigá
nyok pártfogó — és kiváltságos okleveleknek való
sággal birtokában voltak; mellyeket vagy magok 
ügyesen tudtak koholni, vagy némelly könnyenhivő 
fejdelmektől, kik őket első beköltözésükkor szent 
földről jött zarándokoknak tárták, nyertek magok
nak. Illy levéllel ajándékozta-meg őket jelesül Z.ög- 
rnond királyunk is 1423ik évben. Költ ezen czi-  
g á n y  p r i v i l é g i u m  Szepesen az említett eszten
dei április 23kán ; ’s benne Zsigmond király a’ czi- 
gányoknak egész országban szabad vándorlást en
gedvén , egyszersmind őket nemcsak minden hahor- 
gattatás ellen biztosítja, hanem vétségeik’ esetiben 
sajat vajdájok’ törvényhatósága alá is rendeli. — 
Mind ezeket egybevetve, talán nem hibázunk, ha 
az Ol á h  M i k l ó s  á l t a l  l e i r t  S i má n d  -m el-
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v a l ó  s a g o  8 cz i gá-

F á b i á n  G á bo r y
m tud. társr tag.

T E R M É S Z E T -  H I S T Ó R I A I  A D A T .
A* m é h e k r ő l .

E s p a i g n e t  ur’ közleményeit, mellyek az ed
digiektől némileg eltávozó inegvigyázásokat foglalnak 
ugyan magokban, de mivel egy szemesen vizsgálódó 
’s érett tapasztalást! férfitól származnak , a’ magyar 
méhészek sem fogják talán figyelem és érdek nélkül 
olvasni. — A’ királyné , a’ dolgozó méhek ’s a’ he
rék — úgymond E. ur — magokat nemcsak nemök, 
külső alakjok, nagyságuk ’s neveltetésük, hanem 
természetük ’s eredetük által is megkülönböztetik. — 
A’ dolgozóméhek két , egymástól nyilván különböző 
rendre oszlanak : hímek ’s nőstényekre ; ennélfogvást 
4 külön fajokat v. formákat (e s p é c e s , úgymond E. 
ur, alkalmasint helytelenül) vehetni-föl. Nevezetes az, 
hogy mindegyike ezen formáknak csak e g y  nemet 
képez. így a’ királynék közt nincs bim , ’s a’ herék 
közt nőstény. Szintúgy az első rendbeli dolgos mé
hek is mind hímek , a’ másod rendbeliek mind nős
tények. E’ szerint a’ nemzés kétségkívül csak a’ kü
lön forrnak’ vegyülése (Kreuzung) által történik; hon
nan természetesen következik, hogy egyforma soha 
sem hozhat-elő magához hasonlót, ’s hogy ennél
fogvást a’ méhek korcsok. De mind e’ mellett is bír
nak tenyésztő tehetséggel. A’ dolog’ menetele röviden 
imez: A’ királyné, születésekor, semmi önformáju ’s 
fajú hí nre nem talál, azért herét választ, nőszik és 
tojik, tojományiból köz hím-méhek bűnak-ki, mel
lyek et E. ur f i a t a l  h í m e k n e k  (petits-máles) 
nevez, az ö r e g e k t ő l  (gros-máles) való megkülön
böztetés végett. — De majd a’ herék kiüzetnek; 
tőlük a’ királyné 9 —10 hónapig van megfosztva éven
ként: azonban ő nem tölti ezen időt szűzen , hanem 
a’ fi ital-hímekkel párosul, ’s nem szűnik ugyan meg 
elsőrendbeli vagy fiatal-hímeket hozni-elő, de egy- 
s/.er'smind bizonyos számú olly tojásokat rak-le, 
m ellyekből másodrendbeli, nőstény-nemű (nőstény 
dolgosméhek) búnak-kí. — Az utóbbiak nem igen 
számosak; ezek megterhesülnek ’s heréket ’s fiatal 
királynékat szaporítnak; csakhogy termékenységük 
nem ér-fel a’ királynééval; ők csak egyszer ’s ke
veset tojnak ’s aztán elhalnak. E’ méhek a’ fiatal 
hímektől külsőleg csak valamivel hegyesb hátuljok- 
kal különböznek. Midőn a’ köpüben v. kasban meg
jelennek , csupán fiatal-hímekre találnak; ezekkel 
nős/.nek s tojnak, és tojásaikbul herék kerülnek-ki.

Mihelyt e’ dolgosméhek terhben érzik magokat, azon
nal a’ kasnak egy vagy két pontján egyesülnek , ’s 
jövendő nagy magzatik’ számára igen gondosan sej
teket, kelenczéket építnek. — A’ mint a’ herék meg
jelennek , velők más fiatal nőstények párosodnak , ’« 
innét erednek a’ fiatal királynék , kiknek születése, 
végét jelenti e’ különböző tenyésztési történetek’ 
lánczának. A’ fiatal királynék nem veszteglenek so
káig; fölkeresik ők a’ heréket, hogy ama’ cselekvé
sek’ körfolyainatját újra kezdjék. Termékeny évek
ben nem ritkán történik, hogy ugyanazon királynét 
kétszer láthatni a’ párosodási munkák’ sorát meg
újítani. Ezen munkák, E. ur szerint, így következ
nek egymásra :
Kirá!yn*'\rtatal-himek\fiatal nőstények'vberék
Herék /  királyné )  — hímek /fiatal nőst./ 11 J ne-

közli dr. H. J. m. lúd. t.  t.

H I R D E T É S .
Alulirt, nagy állati-hangversenyt fog tartani, 

mellyre ezennel mindenkit illő tisztelettel meghí. 
Előadatandő darabok:

I. Egy majom egész Orchester’ kísérete mellett 
e l j á t s z a  az ,,Örökséget.“ — II, Egy szajkó 
k i t r o m b i t á l j a  a’ „titkot.“ — III. Egy tú
zok k i f ü t y ö l i  a’ „jó embert.“ — 1Y. Egy 
teve e l h e g e d ű l i  a’ „jó reményt.“ — V. 
Egy macska d o r o m b o l n i  fog. — VI. Egy 
adós, hitelezőjével duettet játszik, mellybe az 
Orchester hirtelen b e l e  v á g ,  míg végre az 
adós k i v á g j a  magát. — VII. Béfejezésül: 
Egy valaki, különös macska-musika mellett el 
fogja declamálni egy ujdon uj almanachból, a’ 
közönségnek pukkasztó nevetségére minden lyri- 
eus versét, ’s a’ majmok a’ költő’ fejére comi- 
cus fogvicsorítással egy díszes csalánkoszorót 
ültetnek.

Az egészet nagy gyertya-világítás rekeszti- 
be. N é z ő h e l y :  a’ sötétség’ közterme.

Hangolúnyi Döme ,
hangverseny-adó.

R E J T E T T S Z Ó
A’ légben magasan repül 

Az egész;
Nyír, vagdal, darabol, hogyha 

Feje vész.
Másod tagja gyors léptekkel 

Fut, szalad;
Megfordítva önmagának 

Helyet ad.
Kudelka József.

A’ 91dik számú rejtettszó: T ü k ö r .

f é l i  k ü l ö n ö s  l a k ó k a t  
ny o k n a k  t ar t j uk .

Szerkeszti H « 1 m e c z y. — Nyomtatja Lä n de r e r .



TÁRSALKODÓ
93. szám Pest, november’ 19dikén 1834.

A’ V I Z E K R Ő L .
Valamint a’ hegyek, melíyeket úgy tekinthetni 

mint az organicns földtesv* bőség-szaruját , fölötte 
hasznosak, felnyulongv an , hogy a‘ felhők’ harmatját 
magokba szijak, s ellássák a’ lábaiknál elterülő sí
kot jótékony folyamokkal, meliyek forrasit azok 
magokban foglaljak: ngy a‘ folyó\izek ‘s forrásuk 
is , meliyek a’ tengerek' kigőzölgési által támadnak, 
amazoknál nem kevésbé jótékonyak: ezek összeleg 
ismét a’ tengerhez mint nagyanyjukhoz térnek-visz- 
sza. A* tengert ngy nézhetni, mint egy nagy folyótö
meget, melly a'víznek ‘s levegőnek állandó keringése 
által szünet nélkül tisztítja a‘ gőzkört (athmosphae- 
ra), 's így azt alkalmassá teszi a’ növények 's állatok’ 
életének fentartasara : minélfogva, miután az, az egy
mástól távolabb álló országukat egymással összeköti, 
ébredésbe hozza az emberi ipart ’s műszorgalmat , ‘s 
azokat a' nyereség’ hatalmas ingere által ‘s az ön- 
haszon végett életben tartja.

Azon jelenések közt, melíyeket mi a’ tenger
víz' mozgásinál eszreveszünk , főleg megkülönbözte
tésre méltók az a p á l y  és d a g á l y .  (Ebbe und 
Flutb). E’ nevezet alatt általányosan azon rendes 
mozgást értjük, melly áltál a’ tengervíz naponként a’ 
partoknál kétszer fölemelkedik ’s lefoly. Ezen emel
kedést dagálynak, a’ lesüllyedést pedig apálynak ne
vezik. E’ tüneményeket következőleg magyarázhat
n i: 1.) Az apályt 's dagályt főleg a’ naptéritő-körök 
közt vehetni észre, ’s ez azon helyeken történik-meg, 
meliyek egy időben ugyanazon délvonalon (meri
dian) feküsznek. Az, a* naptéritő-kőrökön kivüj min
denkor gyöngébb, tavoiabb állván ott a* hely az 
egyenlítőtől (aequator), *s valamivel későbben áll- 
▼án-be; 65 fuknyi szélességnél azt már alig vehetni 
észre. 2.) Az apaly és dagály előbb beáll a' keleti 
tengerpartoknál, mintsem a' nyugotiaknál. Ott, hol 
akadaly nines, rendszerint apaly kor nyűgöt felé folv- 
le a viz. 3.) Egy s ugyanazon helyen egy hold- 
nap' lefolyása, avagy *24 óra *s 50' perez alatt négy
szer all-be az apály és dagály, azaz: inindenik két
szer, 's így tehát 50 percczel késik-el naponként. 
4.) Hold-uj ul as és töltekcr erősebb fel- ’s leszállást, 
vagy áradást 's apadást tapasztalhatni. midőn t. i. a" 
nap. hold és föld, egy 's ugyanazon egyenes vo
nalban feküsznek; gyöngébbet az első 's utolso hold- 
negyedkor, miden t. i. nap és hold 90 fokra áll egy
mástól e l, azt a' földiül tekintvén. De nem épen 
akkor van a" legnagyobb 's legkisebb apaly és dagály,

hanem csak mintegy másod napra ezen időpont után. 
5.) Az apály és dagaly legnagyobb, hold’ ujulta és töl- 
tekor, midőn éjnap-egyenlőség (aequinoctium) van. 
— Vehetni észre ezen most felhozott apályon ’s da
gályon kívül még más mozgásokat is a’ tengeren, ’s 
a’ legnevezetesbek ezek közt: a) a’ tengervíz’ ál- 
talanyos arja (Strömung) keletről nyűgöt felé, az 
egyenlítő’ közelében. E' tünemény’ fő okai: 1.) az 
apály ’s dagaly 's 2.) a’ nspteritö-körök közt ural
kodó tartós keleti szél. b) Különös helybeli áradá
sok vagy sebes folyások, meliyeknél az irány és se
besség különféle. A* tengeren több helyen vehetői 
ezeket észre, meliyek külön körülményektől látsza
nak függni, jelesül a’ tengerpartok, szigetek, fokok, 
tenger-öblök, tengerszorosak’ fekvésitől, meliyek ál
tal az altalányos áradások némi háborgatást ’s élté- 
rülést szenvednek. Vannak több helyen ellenkező 
arak is; c) örvények, meliyek közönségesen akkor 
támadnak, ha az árak vagy sebes folyások változást 
szenvednek; ezentúl tengerpartok, tengerszorosak, 
’s a' tenger’ medrének egyenetlensége áltál, ’s így te
hát kőszirtek, zátonyok, ’s csekély mélység miatt, 
’s a’ t.; d) hullám vagy habmozgások. — Egészen 
ellenkező árakat csak a’ gibraltári útnál vehetni- 
észre egymás fölött, mellynél a’ viz a’ felső ár által 
az atlanti tengerből a’ tengerszorosba, az alsó által 
pedig visszafoly. A’ tenger’ mélysége is külön he
lyen igen változó, ’s a’ legnevezetesb mélységet, 
inellyet ismerünk , Philipp kapitány mérte-nveg, mi
dőn az éjszaki gönezöl (pólus) felé utazott, hol 4689 
labnyi hosszt zsinórjára ónfüggönyt (Senkbley) köt
vén , még sem éiheté-el a’ tenger’ fenekét.

Reánk nézve , nem annyira a’ tengerek . mint
sem a’ folyóvizek fontosak , mellyel; keresztben fut
ják a’ szárazföld’ tartományit, ’s mellyeknek jó kar
ban tartásától függ kirekesztőleg nagyobb kereske
désünk ‘s- a’ haza’ boldogsága ; ezeknél fogvást kö
zelebbi vizsgalatra méltatjuk itt, egyenként ezeket.

A’ földalatti vizek’ torkolatát, forrásnak neve
zik. Mint erednek valljon a’ források, eziránt mar 
ktiiön állítások léteznek, ’s köztük legtöbb hitelt ér
demel az , melly szerint a’ forrás’ vize ugyan az, 
melly eső. hó és köd áltál a* gőzkörbnl esik-le,. 
Ezen vizet a’ hegyek’ felülete veszi magához . 's alt
hat a' külön földterületeken miod addig, mig olly 
területre akad . melly azt tovább ált nem boc.»atja. 
kt összegyűlvén a' viz, oldalaslag igyekszik magá
nak utat nyitni s kiforr. Ezen kiforrás , nevezetes
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Magasságban történhetik ugyan mar, azonban rend
szerint a’ hegy’ lábához húzódik. — Néhány physi- 
kus, destiilatiói processusnak tulajdom'tá a’ források’ 
eredetét, ’s ők olly víztartókat képzelének magok
nak a’ föld alatt, mellyeknek összekötésben kelle áll
mok a’ tengerrel. Ezek’ véleménye szerint a’ viz, föld
alatti melegség által gőz-alakban emelkedik a’ hegyek 
közt, sok repedésen ’s nyíláson keresztül, ’s minél 
magasbra ju t, annál inkább meghűl, ’s így ismét 
csepegős folyó-vizzé (tropfbar flüssig) lesz , áltszivá- 
rog a’ földön, ’s valahol kitör. Ezen érintett kigő
zölgés által veszti-el egyszersmind az sós álladék- 
részét. Dolomieu által tett vizsgálatok ’s tapasztalá
sok szerint, néhány forrás a’ vulkánok’ közelében, 
valólag földalatti kigőzölgésnek köszöni létét, melly 
azonban nem elég ok arra, hogy mindenik hasonló 
származásúnak ítéltethessék.

Állandóságra nézve , a’ források vagy tartósak, 
azaz: ollyanok, mellyek mindig majd csaknem 
egyenlő vízmennyiséggel bírnak; avagy időköziek 
(periodisch), mellyeknél a’ vízmennyiség változik. 
A’ forrás’ vize egészen sohasem tiszta, hanem in
kább idegen felolvasztott részeket hord magával. Oka 
ennek az, mivel rokonsága van a’ víznek sok más 
anyaggal, ’s az külön földterületeken foly keresztit!, 
útjában különféle anyagot olvaszt-fel, mellyeket 
ezen rétegek magokban foglalnak. Természetes te
hát, hogy vize ezen forrásoknak, mellyek nevezetes 
magasságban veszik eredeteket, tisztább szokott lenni 
»mázukénál ; különösen kevés felolvasztott szénsa- 
venyt (Kohlensäure) találhatni a’ forrás’ vizében. Ez 
okozza, hogy azon viz, melly bizonyos ideig ki volt 
a’ levegőnek téve, Íztelenné lesz, mivel az által 
eiveszté a’ szénsavanyt. — Nagyobb része a’ közön
séges forrásoknak olly vizű , mellyben szénsavanyos 
mész, gipsz, és neutrális (közép) só van felolvasztva. 
Ha olly viz, melly sok meszes részt foglal magában, 
esöppenként esik-le valahol, az ott lerakja a’ földes 
részeket. Ezen mód által lép életbe a’ földalatti üre
gekben mind azon mésztoraeg, mellyeket csejpegőkő, 
vagy Stalaetit nevezett alatt ismerünk; ezen csepe
gőkövek* alkata igen különböző, azaz: néraellyek 
oszlopokat, mások golyókat ’s a’ t. képeznek. Ha a* 
forrás viz sok idegen, felolvasztott részt hord ma
gával , azt akkor érezforrásnak nevezik; ha pedig 
egyszersmind az emberek* egészségire hasznosak, úgy 
azokat gyógyforrásoknak, vagy kutaknak szokás ne
vezni. Az utóbb érintett források közt következő 4 
osztály érdemel főleg említést: 1.) a’ savanyűvizek , 
savanyűkutak , ollyak t. i., mellyeknél uralkodó rész 
a’ szénsavany; 2.) a’ sósvizek, mellyeknél a’ külön 
savak praedominálnak, illyenek a’ keserű-vizek, az

alkali vizek ’ga’t. 3.) az aczél- és vastartalmú vizek, 
mellyekben a’ vas, vagy inkább a’ vas-oxyd felol
vasztva van a’ szénsavany áltál. Ha itt szénsavany 
az uralkodó rész, akkor ezen vizeket savanyu kutak
nak nevezik ; 4.) kénkő-vizek, azaz: ollyanok, mel- j 
lyek kénkő-vizanyag-gázt foglalnak magokban. Az 
ásványos (mineral) vizek közül soknak magasb 
ternperaturája van, hogy sem az azokat környező 
athinosphaerának , ’s illy vizeket meleg forrásoknak 
neveznek, miliyenek például a’ budai, badeni, eg
ri, carlsbadi ’s a’ t. források. Azon meleg források 
közt, mellyek főleg nevezetre méltók, tartoznak: 
az isiandi szökőkutak , ’s ezek közt különös emlí
tést érdemel az, melly délszaki Islandiaban „Gey
ser“ név alatt isméretes. Ezen forrás’ meleg vize 
40lábnyi magasságra száll,’s még följebb is ugrik; a’ 
nyílás’ átmérője, mellyen a’ viz kibuggyan, 19 lábat 
tesz. Vannak források, mellyek’ felületén tűzláng 
támadhat, ’s mellyeket ennélfogvást némellyek tűz- 
fogó forrásoknak szoktak nevezni. E’ tüneményt több 
illynemü forrásnál a’ viz-anyag-gáz okozza; mások
nál ismét naphta és kő-olaj (petroleum) úszik a’ vi
zen. Vannak végre vizek , mellyek olly sok földet és 
sós anyagot foglalnak magokban , hogy ha egy ideig 
valamelly test beléjök uiartatik, az kemény kéreg
gel huaatik-körül, melly testeket aztán kérgületeknek 
(incrustate) neveznek, magát a’ processust pedig 
kérgesülésnek (incrustatio). Ha több forrásvíz egye
sül , ez által patak támad, több patakból folyóvíz,
’s végre több folyóvízből nagy folyóvíz, vagy folyam. 
Van számos patak ’s folyóvíz, mellyek egyenesen 
esővíz, vagy felolvadt hó által erednek. Tökéletesb 
meghatározásul, mit kelljen t. i. patak, folyóvíz 
és folyam alatt érteni, következőt vebetni-fel: azon 
lefutó vizet, melly hajót hordozni nem képes, pa- i 
taknak; melly már kisebb rendű hajókat megbír, 
folyóvíznek; ’s melly végre nagy hajókat hord, fo- ! 
lyamnak nevezik. Mások azonban „folyam“ nevezetet • 
csupán azon folyóvizeknek adnak, mellyek egyene- ’ 
sen a’ tengerbe örnlenek; mások ismét csak azon 
folyóvizeknek, mellyek eredetüktől kezdve egész 
kiömlésükig ugyanazon nevezetet megtartják. — 1 
Legnagyobb folyóvizek’ számába tartoznak az ame
rikaiak. A’ de la Plata folyam’ szélessége például a* 
torkolatnál 23 geograpbiai mérföld. A’ Maranhoo, ▼. 
Amazonfolyam 700 mérföldnél is többet általfut, ’■ 
szélessége a’ torkolatnál 15 mérföld. Ezen most ne
vezett két folyam déli Amerikában van. Legnagyobb 
folyamok Európában: a* W olga, Duna és Rajna.
A’ legszélesbek közé számlálhatni a’ Tigrist, Indust, 
Dunát ’s a’ t. — Mint nevelhetni valamelly folyó- 

- tíz’ sebességét, ha annak csatornája keskenyebbre j
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hűzatik , vagy összeszorittatik , például szolgálhat a’ 
Connecticut folyam Amerikában. Ezen folyóvíz kes
keny utón halad mintegy ezer labnyira, ’s annak 
szélessége a’ nevezett helyen 15 láb. A’ folyam itt 
olly ragadós sebességű, hogy ón úszik annak felü
letén , ’s a’ töró-vasat legnagyobb erőködéssel sem 
képes az ember \izbe döfni. — Némelly víznél neve
zetes zuhatagokat, vagy cataractákat vebetni-észre, 
például Schaffhausennél a1 Rajna’ vize 80 labnyi , a’ 
Niagara’ vize pedig Amerikában 150 labnyi magas
ról omlik-le. Vannak vizek, mellyek föld alatt ‘s a’ 
hegy-üregekben vesznek-el, ’s másutt ismét napvi
lágra jutnak ; némelly folyamnál a’ tenger’ közelé
ben apályt ’s dagályt vehetni-észre; ismét vannak 
folyamok, mellyeket a’ tengerbe ömléstól kezdve, 
bizonyos távolságig még jól észrevehetői, például a’ 
Dunát annak a’ tengerbe ömlésénél; némelly folyó
víz rendes kiömléseket szül, például a’ Nílus Ae- 
gyiptusban; némellyek aranyport hordanak magok
kal, miilyenek a’ Rajna, Rhone, ’s t. egyéb.

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

M A P I  T Ö R T É N E T E K .
( L e r e l t ö r e d e ' k . )

N o v e m b e r ’ 8kán.  Alig szállék-le kocsim
ról Pestre-érkeztemkor a’ harsogó hírű Vadászkürt
nél, midőn három ismerősöm toppant-be hozzám. Az 
első egyik azon úgy nevezett játékszinbolondok kö
zül, kik szegény erszényükből bérkocsit nem fogad
hatván , sárban, esőben, ködben is mohó buzgóság- 
gal baiiagnak-fel a* budai játékszínbe. A’ másik a* 
levelező tagságért ásitozó fiatal literátorkak’ egyike, 
ki, miután némelly rejtettszót ’s egy pár szalonnái 
Magyarkát nyujtott-be a’ honi nyelv’ oltárara , olly 
fontossággal készül a’ magyar akadémia’ közgyűlé
sére , mint csallóközi vagy nyírségi nemes a’ tiszt- 
újításra. A’ harmadik egy virágporos pipere'* pillan
gó, ki előtt a’ magyar játékszin ismeretlen regio, ’s 
kiről dámáink többnyire azon kedvező ítéletet hoz- 
eák kegyesen mosolyogva, hogy „jő t á n c z o s  
ás  i g e n - i g e n  s z e r e t e t r e  mé l t ó  ember . “ 
— Az első lelkesülten adá tudtomra, hogy Budán 
„ V é r n á s z t “ játszandják, az első pályadíjt nyert 
eredeti szomorujátékot; a’ másik véghetetlen fontos 
ábrázattal jelenté, hogy a’ magyar tud. akadémia* 
közgyűlése lesz; a’ harmadik víg szökellések közt 
hivott-meg a’ városi teremben tartandó álorczás táncz- 
mulatságra, ’s mingyárt meg is monda, hol kapok 
legdivatosabb bálkeztyűket ’s ezipéket Az első sarat, 
a’ másik pelyheket, a’ harmadik pézsma-szagot ha
gyott maga után szobámban. — Tehát Budára! — 
Vérnásst, a’ lelkes elmeszüleményt gyönyörrel ol
vastam, — azon gyönyörrel, melly ai ember’ lelkét

egy eredetinek olvasásánál meg szokta lepni, egy
szersmind úgy tekintvén azt, mint színészink’ művé
szeti haladásának próbakövét, nem voltam kíváncsi
ság nélkül megtudni: minő hatása lesz annak budai 
színészink’ kezei közt. — Telegdi’ szerepét , ezen 
mély-charakterü, kitanult művész’ remekéül szolgál
ható szerepet B a r t  ha ur vállalá magara: Tanart 
a’ remetét M e g y e r i  ur , Lenkét P a r á z s ó n é  
asszony, a’ szilaj Koltát L e n d v a y ,  az érzékeny 
Bánót F á n c s y  adák-elé. — Részt vettek még az 
alárendelt szerepekben: K á n t o r n é  assz. (Brigit
ta ), K o v á e s n é  assz. (Dóra), T e l e p i  (Kuvik),
B a r a n y i  (Víd), N a g y  (Geró) és P á l y n é  assz. 
(Lucza). — Jól tudván, hogy fiatal színészetünk 
csak alig baladá-meg gyermekkorát, a’ darab’ érde
méhez mért előadást ’s föntebb művészi kifejlést nem 
is vártam, nem is kívántam, ’s teljesen elégültnek 
érzéin magam’, ha a’ szerepeket helyesen és foly
vást declaniáltatni haliám. Nem lehet Megyeri urat, 
Parázsónét, és Fáncsy urat e’ tekintetben nem di
csérnem ; ők azon rút vád’ terhe alul, melly magyar 
színészinket ’s nem méltatlanul nyomja, t  1. hogy 
nagyon a’ súgóban bizakodnak, ’s e’ miatt a’ deela- 
málás, sót az értelmes és józan eléadás’ minden tör
vényit letapodják, jelesen kivívák magokat. De ha 
ezeket dicsérem , nem lehete inás részről kellemet
lenül nem érdekeltetnem azon tökéletlenségek által, 
mellyek Bartha ur’ késziiletlenségéből származtak. 
Ot szép külsővel ’s nagyhatású , jól zengő hanggal 
ruházta-fél a’ természet, ’s ez ajándékok által Te- 
legdy’ szerepének helyesen játszhatására teljesen jo
gosítva van, ha szép természeti ajándékival stúdiu
mot és szorgalmat is párosít. Némelly állásai festőileg 
szépek valónak, ’s magok után közönséges enthusi- 
asmust vonhatók, ha hibás declamatiója ’s hangjának 
mono- vagy inkább duotoniája, melly szünetlen vagy 
tompa bassus , vagy fülsértő kiáltás kőit forog, azt 
ismét el nem rontották volna. — Lendvay ur durva 
szerepét dicséretesen játszó , de nem tőn eleget Tá
rásomnak a1 4 felv. első jelenésében, melly jól ját
szás mellett rendkívüli hatású lehet. Megyeri ur, ha 
szerepe felől nézetem nem hibás, igen hidegen ját
szott, ’s ez által szerepe’ charakterét elhibázta. Ta
nár tetszóleg hideg ugyan, de ezen úgy tetsző nyu
galom’ ktilszine alatt mélyen rejtett benső láng dúlja 
kebelét, melly itt ott elé is tör. Halála’ jelenése az 
ötödik felvonásban jó hatású volt Parázsóné asszony 
szép külsejével sok művészi tökélyt, tiszta helyes 
declamálást, helyes játszásmődot, ’s kedves hangot 
köt-össze. — Fáncsy úrral együtt játszott jelenései 
igen jól sültek-el , különösen a’ második felv. első 
jelenésében azon pillanat, midőn Lenke így  s*<I
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Bánóhoz: „Légy pappá jó Bánóm !“ — Nagyon érdek
lő volt ugyan ezen felvonás’ vége, hol a’ kóbor diák 
Kolia’ emberei előtt beszél. A’ kisebb szerepekben: 
Kantomé assz. mint apácza fejdelemasszony illő méltó
sággal jelent-meg, ’s azon vágyót ébresztő bennem,hogy 
bár szerepe ollyan lenne, mellyben művészi talentomát 
delibb fényben ragyogtathatná. Telepi ‘s Nagy ur , 
’s Kovácsné assz. helyeiken voltak. — Néző elég 
vala, de még sem t ö m ö t t ,  miilyent Kátai az „Or
leans! szűz“ előadatásakor (lássd idei Honmfivész’ 
56dik számát) Kantomé asszonynak óhajtott. Tapsot 
többen a r a t t a k .  — A’ halás közönség lelkesedés* 
eljen-ét zengé a1 koszorús költőnek, ki szegény drá
mai mezőnkre illy nemes virágokat ültet. — Nov.  
9 kén.  Ma reggel 10 órakor a’ m. tud. Akadémia' 
közgyűlésébe mentem, melly a’ t. vármegye’ gyűlés- 
termében tartatott mélt., gróf Teleky József ur’ el
nöksége alatt, ki lelkes beszéddel nvitá-meg e’ 
nemzeti örötniinnepet. — A' tolongásig megtelt kar
zat, ’s a’ hallgatóktól pezsgő terem eléggé hi/.onyitá 
az élénk részvételt, mellyet e’ dicső nemzeti Intézet 
a’ magyar közönség’ jobb részében gerjeszt; kivált 
örültem figyelmes szepnemet is pillanthatni e' nem
zeti ünnepen , kiknek érdemök annyival nagyobb , 
mennyivel unalmasbak lehetőnek rájok nézve a1 felol
vasott, föntebb nembeli tudományos értekezések, nem 
nyújtván az idén nekik a’ Belletristrika legkisebb 
lelki élvezetet. — Nov.  l ö k é n .  Tegnap estve a’ 
fényes városi tánczterembe menék, hova Lanne r*  
jelenléte farsangot varázsolt. Nincs szélesebb ’s vi
rágzóbb mezeje az emberisméretnek, ’s gazdagabb 
tára a’ mulattató jelenéseknek, mint egy bál . hol az 
élet lelkesebben él, hol annyi ragyogón öltözött em
ber páva-diszben keringve zúg, annyiféle ember-arcz 
egy rakáson, annyiféle öltözet, a’ belső ember rit
kán csaló kiiljelei. ’S ha végre betéved ide egy jám
bor alföldi magyar, ’s isten-adta ép természeti sze
meit ártatlan bámulással függeszti a’ szemüveges, 
sima-kezíyűs, selyemlábtyűs uracsokra, ’s a’ vegyes 
szinu fagylalt-tornyokra, mellyeket a’ gyöngéd ura
csok jégveremként nyelnek; illy eket látni, hason- 
lítgatni, mosolyogni — ez egy bál’ legszebb mulat
sága. — L a n n e r ’ musikája igen szép, szerzeményi 
igen jók, de én csak nem taláihatom-fel bennök azon 
élénkséget, azon igazi champagnei-szeszt, melly a’ 
genialis S t r a u s z ’ müveit annyira kedvelteti, ’s ezt 
ki nem pótolja a’ nagyobb niusikai érdem és erede
tiség, melly Lannerben lakik. De én e’ tárgyat in
kább elmellőzüni, mert erről egy bécsi szobaleány 
bizonyosan mind helyesebben, mind elmésebben ítél

ne, mint én jámbor tisza-melléki fiú. ítéljen a’ kö
zönség ! — azonban ez a’ jelen’ örvényén többnyire 
el szokta magát ragadtatni, ’s a’ P e s t  h er-eken 
beteggé tánczolja magát, az E r i n n e r u n g  an 
Pesth-en  pedig egészségét tánczolja-el. X.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Ostor-eresztve hajta négy lovat Istók kocsis, ki 

nagyságos urának holt testét Pestről S. vmgyébe 
B.—ra, hol a’ nemzetség’ sírboltja van, eltakarittás 
végett vitte, — a’ sebes hajtás’okát kiváncsilag tu
dakozza egy vele találkozó földi — „Sietnem kell — 
úgymond — jó földim! hogy nagyságos urunk* t©r 
inetésére oda érjek.44

Bizonyos együgyü szolga, ura’ kedves agarának 
megszáporodtáról e'kép tudósítja távollevő urát: „há
nyat parancsol a’ tettes ur, hogy alatta hagyjunk ?“ 
„Csak egyet“ válaszolá ura. — Kevés idő múlva a’ tet
tes asszonyság is gyermekágyba kerülvén, két egész
séges magzatot hozott a’ világra — a’ hű szolga újó
lag tudósítja urat, ’s kérdezi, ha parancsolja-e, hogy 
mind a’ kettőt meghagyják.

N. orvos, napi látogatását teve patiensénél, ki 
nyögései közt szomorún panaszolkodék. — „Higye- 
el — úgymond — kedves doctor ur! bizony rég 
meghaltam volna már , ha ez a’ kevés kis étel ’s ital 
életemet nem tartaná fen.44 Bukó Gátról.

C s u d á l a t o s  és  mé g  is i gaz .  A’ most 
uralkodó angol király azon egy személyben I , II-,
III. és IVdik Vil mos. O mint hannoverai király I. 
Vilmos, mint irlandi király II. Vilmos; mint Sb-ótzia’ 
királya III. Vilmos, ’s végre mint Anglia’ királya 
IVdik Vilmos.

Egy tartományi városban ,,a’ bűbájos vadász“ 
czímü opera adaték. A’ második felvonás’ végjelene- 
tében a’ felbő-decoratio egy coulisse-on függve ma
radt. A’ diszítvény-rendező mester erőszakosan rán- 
gatá azt , míg végre a’ felhő kettészakadt. „Mi meg 
fogunk ázni44 — monda a’ parterre-on egy ur, az ő 
deli szomszédnéjához. „Hogyhogy ?44 kérdezd ez. „Ej, 
tehát nem látja ott a’ felhőszakadást?44 — lön a’ 
felelet.

R E J T E T T S Z Ó .
Bárnrint o v a k o d o l , m e n t  r i t k á n  l / s z e s l e g é s z t ő l ,

V i s s z á n  v í z i  l a k o s ;  l e g j o b b  —  k i k i  t u d j a  —  Z a l á b a « .

S. lg. Zala 1'— bői.
A ’ 9 2 d i k  s z á m ú  r e j t e t t s z ó : I I  o  11 ó .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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AZ I S K O L A  É L E T R E  K É S Z Í T Ő  S K É P E Z Ő  
I N T É Z E T  L E G Y E N .

A’ franczia elemi oktatásban következő vonalokat 
is olvashatni az iskoláról:

Az iskola nem önmagáért, hanem az életért 
áll-fön. Mindazáltal — ’s ez eléggé csudálatos — az 
iskola és élet nem ritkán egyenest ellentétben mu
tatkozik , ’s a’ tapasztalás száz megszáz példából bi
zonyítja , hogy épen azok, kik az iskolában mint 
vezércsillagok ragyogtanak 's növendék-társaik közt 
különösen kitünteték magokat. a' koz életben mint 
megannyi jövevények jelennek-meg; ők az élet’ kö
rülményihez nem képesek simulni, ők a' társas vi
szonyokban ügyetlenséget ’s az élet’ legköznapibb 
jelenetiben sokszor vastag tudatlanságot árulnak-el, 
’s magokat mások előtt nevetség ’s gunykaczaj’ tár
gyiul teszik-ki. Ezen iskola ’s életközti ellentiség
— mint az igen gyakran a’ természetes ember-érte
lem’ nyilatkozásiban előtűnik — vajmi nagy, ’s a’ 
tapasztalás itt kénytelenül pendíteti-meg azon kér
dést : valljon az iskola szem előtt tartja-e mindig 
híven az ő magas feladását, melly abból ál l , hogy 
a’ növendék-embert az életre készítse és képezze?
— Ha mi — hogy ezen kérdésre pontosan felelhes
sünk — az iskolákra, bármilly neműek legyenek 
azok, élénkebb pillanatot vetünk, nem lehet meg 
nem vallani: hogy az iskola gyakran az élettől majd 
kisebb »»»id nagyobb mértékben különszakad; hogy 
az iskolai nevelés igen gyakran olly pályát követ, 
mellyen az életre ’s ennek jövendő foglalkozásira leg
kisebb gond ’s ügyelet sincs ; szóval: hogy az ember 
egyedül az iskola, nem pedig az életért tanít és tanúi.

Nehezen fog ugyan csak egy tanító is találkoz
ni, ki legalább ne állítaná, hogy 6 tanitvánvit az 
életre készíti ’s képezi: azonban a’ csupa állítás és 
valóságos cselekvés közt iszonyú hézag van. Menje- 
tek-bé a’ fensőbb ’s alsóbb iskolákba ’s nézzétek, 
mint fárasztják, mint gyötrik-le ott magokat holt 
szókkal és alakokkal, mellyeknek az életre nézve, 
úgy szólván, semmi jelentőségük nincs; mint gya- 

ikoroltatják ott a’ növendékeket az elvont (abstract) 
gondolkozásban , ‘s e’ mellett mint félnek az élet’ 
tárgyait a’ t^pitványok’ fogalmihoz közelebb vezet

ni ; milly fürgén ’s legkisebb megakadás nélkül 
számlálják-elő a’ gyermekek ’s ifjak az idegen föld
részek’ sajátságit; mint nevezik-meg sorban a’ haj

ítani Róma’ királyit ’s consulait, milly szajkó-módon 
tsevegnek a’ hajdani görög statusok’ politikai viszo

nyból : ámde hazájoknak mégcsak azon földgöröngyét 
sem ismerik igazán, mellyen naponként fel ’s alá 
mozognak; a’ hon’ története rájok nézve egy sötét 
tartomány, mellynek határira még soha sem lép
tek , vagy rajtok csak futólag mentek keresztül. 
Kifelé — a’ föld’ legtávolabb tőreire, a’ történet’ 
legrégibb korszakiba igazíttatnak a’ tanítványok’ pil- 
lanati, csak a’ honföld’ áldott virányira nemi A’leg
nemesebb lelki termésből, melly idegen országok ’g 
lefolyt századoktól nyujtatik, adnak nekik holmit 
csemegézni : de az anyaföld’ kincseit, korszakunk’ 
gazdagságit elzárják előttük; megismértetik velők 
a’ rég elenyészett ’s kiholt népek’ szökésit, élet
módját ’s viszonyait: ámde azon nemzetnek, melly- 
hez tartoznak, ’s azon honnak, mellynek polgárivá 
leendnek, életéről, körülményiről, szokásból, gon
dolkozás-módjáról, politikai, szellemi ’s műszorgal
mi érdekiről semmit v. igen keveset ’s azt is csak 
felszinleg hallhatnak; mert az iskolai főség azt 
tartja, hogy mind ezekről később kiki maga szerez
het magának szükséges isméreteket. Forma és szám 
nagy gonddal ’s fáradsággal vannak kidolgozva, hogy 
rajtok a’ tanítvány elmélő-tehetsége költessék-fel ’s 
gyakoroltassák: ámde forma és szám a’ tanítvány
nál igen sokszor csak elvont (abstract) lelketlen 
dolgok maradnak , ’s ő azok’ értelmit ’s jelentőségét 
az életben soha sem tanulja kellőleg ismerni. A’nö
vendék a’ természettől elidegenűl, mert mindenütt 
mesterség ’s természetlenség vészi-körül. A’ legna
gyobb mesterkélő, ’s apróságokkal bíbelődő pedant 
igen sokszor legügyesb tanítónak tartatik, ’s azon 
ifjúról, ki a’ régiek’ holt szavait jól tudja fejteget
ni, ki egy olvasásmódra nézve helyes okokat ’s el
len-okokat felhordani, ’s valamelly tárgy fölött diák 
v. görög szó-dagállyal értekezni képes, azt mondják, 
bogy genie, vagy legalább fiatal tudós; ellenben 
korpahüvelynek, víz-eszűnek tartják azt, ki gram
matikai subtilitásokon unatkozva, az olvasott tárgy
nak értelmét fontolgatni meri, ’s ki a’ helyett, hogy 
a’ régiek’ nyelvét tanulná-meg, inkább azoknak 
gondolkozásmódját igyekszik magáévá tenni.

Az imént mondottakat nem illeszthetni ugyan 
minden nyilványos képező intézetre: van kivétel is , 
de — hazánkban vajmi kevés. Hány tanító van , ki 
azt gondolja, hogy tanitványinak alapos oktatást ad, 
ha a’ legköznapibb dolgokról mesterséges fogalmakat 
’s definitiókat olt emlékezetökbe; ha fejőket úgyne
vezett ismeretek’ özönével árasztja-el ’s belőlük lel
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ketlen tudomány tárokat alkot? Hány tanító van ha
zánkban, kinek kezei közt a’ virágzó, ép természet 
száraz múmiává fonnyad, ’s a’ nyers, erőteljes élet 
holt, dísztelen csonttetemmé aszik?!

Ugyan valljuk-meg egyszer őszintén, hogy nem 
a’ Grammatika ’s Kritika’ határin való örökös kerin
gés az , melly minket a’ régiek’ szellemével barát- 
koztat-meg’s az embert szellemileg képezheti; hogy 
a’ folyvásti foglalkozás egy már elenyészett nép’ 
tudományával ’s polgárival nem nevelhet férfiakat, 
minőket a’ haza ’s jelenidő kivan; hogy holt szavak 
és száraz fogalmak nem adnak a’ serdülő polgárnak 
az életre alkalmas oktatást; hogy száraz rendszabá
lyok, hogy puszta számokkal és formulákkal játszás 
az ifjú1 keblében nem éleszhetik- a’ föntebb művelt
ség’ isteni szikráját! — Rideg szó-emberek, unal
mas szabályvadászok, szoba-bölcsek vagy beszélő 
machinák, kik iskolai hangon ’s tudálékos szóha- 
barral mindenről felülegesen fecsegni képesek, a’ 
hazának nem használhatnak , ’s az élet olly embe
rekkel mit sem nyer, kik cselekvés előtt mindaddig 
beszélnek, míg a’ kedvező pillanat elveszett. Az 
élet férfiakat kiván , kik testre ’s lélekre egyaránt 
épek ’s fejők mesterkélt nevelés által elferdítve 
nincs ; férfiakat, kik fogékony szívvel, szilárd aka
rattal, tiszta gondolkozással, világos értelemmel ’s 
józan itélő-tehetséggel bírnak; férfiakat, kik nem 
csupán idegen országokat ’s rég lefolyt századokat 
ismérnek, hanem azt is tudják, mit jelent e’ szó 
„Haza‘% ’s mik a’ jelenidő’ kivánati; férfiakat, kik 
az igaznak ’s valónak útjáról sophismák vagy ál
okoskodások által félre nem hagyják magokat csa- 
latni, kik füleiket a’ lélekisméret’ szava elől be nem 
dugják, kik tulságok’ határin örökké nem kalan
doznak “’s nézeteiket az életben nem akarják ostoba 
gőggel uralkodókká tenni; — férfiakat végre , kik 
nemcsak ékesen és szabályok szerint beszélni , ha
nem erőhatással munkálni is tudnak. Illy férfiakat 
neveljen ’s képezzen az iskola!

Az iskola egy nevelő intézet, melly az élet vé
gett alapult; az ő feladása: életképezés. Az iskola, 
szavak , jelek ’s fogalmak nélkül nem lehet, ámde 
adjon folyvásti életre-illesztés által azoknak életet. 
Az iskola gyakoroltassa növendékeit gondolkozás
ban, de ne csupán abstract vagy is elvont tárgya
kon , hanem az élet’ tárgyin ’s viszonyin történjék 
ez. Az iskola éljen formákkal és számokkal , hogy 
a’ tanítványokat az életben útba igazulni tanítsa. Ne 
ölje-meg a’ természetet holt, lelketlen analyzálás, 
rendszerezés ’s bonczolás által, hanem a’ tanítvá
nyok nak szabályszerű oktatás-móddal nyissa-fel a’ 
természet’ titkait. Ne csupán ismeretekkel — ha

mingyárt az életre hasznosak volnának is — gazda
gítsa az ifjúságot, hanem e z t  magába az életbe is 
vezesse-bé.

Szótudomány az iskolának minden esetre szük
séges: ámde szó és jel az élettel köttessék-össze. 
Grammatika és Kritika szintúgy mellőzhetlen része 
az iskolai tanulmánynak: ámde azok csak kulcs gya
nánt szolgáljanak egy idegen gondolat-világhoz. A’ 
görög ’s római classicusok’ olvasása a’ tudós iskolák
ban szükséges : ámde nemcsak azért kell azokat ol
vasni, hogy olvastassanak, hanem a’ régiek’ szelle
mébe valólag be is kell hatni ’s a’ hajdankort mindig 
a’jelenre alkalmazni tudni. Hát i  a’ gyermeknek’s if
júnak pillanatit az életről elvonjátok; ha ti őt szók 
’s jelek, formák ’s fogalmakban egy mesterkélt élet
hez szoktatjátok : úgy megölitek benne a’ való élet 
’s mesterkéletlen természet iránt érzőtehetségit ’s fo
gékonyságát ; ’s épen olly nehéz az ifjúban azt vi
szont föléleszteni, a’ milly nehéz egy már eltörpült, 
görbe fát ismét nyúlánkká ’s egyenessé növeszteni.

F. Jetzeney Osv.

A’ V I Z E K R Ő L .  (Folytatás.)
Azon álló-vizek, mellyek nagy kiterjedésüek 

’s a’ tengerrel nem állnak összeköttetésben , nagy tó 
(See), vagy földtenger (Landsee) nevet viselnek. 
Ha illy nagy tó’ nevezetes kerületű, azt akkor bel
tengernek (Binnenmeer) nevezik. Illy földtengerekbe 
ollykor nagy folyóvizek szakadnak, ’s ezek közt az, 
melly főleg említést érdemel, a’ caspiumi tenger. 

, Ezen most nevezett földtengerbe számos folyó ömlik 
’s azok közt a’ Wolga is, — Europa’ legnagyobb 
folyamja. Ezen tengernek nincs látható lefolyása , ’s 
mind a’ mellett sem látszik annak felülete emelked
ni. Hová juthat tehát ezen iszonyú víztömeg? Azt 
vélik sokan , hogy az szinte annyi vizet veszt el ki
gőzölgése által, mennyit magához vesz, vagy nyer. 
Mások ismét úgy vélekesznek , hogy az , földalatti 
csatornák által összekötésben áll. A’ czirknitzi nagy 
tó is Krainban igen nevezetes, ennek vize ollykor 
julius és augusztus hónapokban kezd apadni, szünet 
nélkül esik, ’s így mintegy 25 nap’ lefolyta alatt 
egész medre szárazán fekszik. Most már rajta fű 
kezd nőni, ’s a’ lakosok azt közönségesen kölessel 
vetik-be, mellyet a’ viz’ visszatérte előtt még le is 
aratnak, Ezután a’ viz lassanként több lyukon ki 
kezd buzogni, ’s néhányból azonnal halak is usznak- 
k i, sőt még fekete vizimadarak is. Alig telik el 24 
óra, már ismét töltve van a’ nagy tó. Megtörténik 
így , hogy egy ’s ugyan azon évben ezen érintett 
nagy tó’ fenekén halásznak, vetnek, aratnak, va
dásznak is , mivel azon idő alatt, míg a’ vetések áll
nak , nyulak is tévednek oda.
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Azon víztartókat, mellyeknél nincs a’ víznek le
folyása, ’s mellyek’ vize a’ közzé kevert földesrészek 
által jobbadán elveszté folyóságát, mocsároknak vagy 
posványoknak nevezik. A’ valóságos mocsárokat két 
osztályra vehetni: az elsők közé tartoznak azok, 
mellyek’ vize főkép homokos és agyagos részekkel 
kevervék ; a’ másodikhoz pedig azok, mellyek gyeptő
zeget (Torf) foglalnak magokban. A ’ torfák t. i. el
rothadt , vagy megbüzhödött külön posvány-növény’ 
gyökeriből állnak, mellyeket ollykor a’ földcsipa 
(Erdharz) is áltjár. A’ torfa szénné hagyja magát 
változtatni, mellyet aztán külön haszonra fordít
hatni. Találhatni gyakran más földterületek (Flötz) 
közt kiszáradt torfa-területeketis ; azonban a’ legtöbb 
tőzegföld’ nedves és posványos. Magyar hazánkban a’ 
legnagyobb posványok közé számlálhatni az allibu- 
nári, illancsi, versetzi ’s a’ fejér mocsárt közel 
a’ Begának a’ Tiszába ömlésénél, Titel mellett.

Mindezeket előre bocsátván, nem lesz talán egé
szen fölösleg a’ Dunáról, magyar hazánk’ legnagyobb 
folyamáról, históriai tekintetben legalább mellesleg 
valamit érinteni, mellynek rendszeres alapok szerinti 
szabályoztatása már több ízben szigorú vitatások’ 
tárgya lön ; melly fölséges folyamon már eddig is 
számos terhelt hajón kivül, 3 csinos szerkezetű gőz
hajónk rendesen fel- ’s alájár, minden akadályt ügye
sen kikerülve , ’s mellyen keresztül idővel állóhidat 
is reményiünk, ’s dicsekedhetünk is már, hogy Po
zsony’ környékén, jelesül Dévény és Vének közt a’ 
Duna olly szabályzat alá vétetett, melly a’ legne- 
vezetesb folyam-szabályozások közé tartozik, ’s Eu
ropa’ bármilly folyamánál készült munkákkal bizton 
mérközhetik. Ezen Duna, mellyről most tevénk em
lítést, a’ legnagyobb folyamok’ egyike Európában, 
sőt a’ régi világban is csak a’ Ganges és Indus mnlá 
felül. A’ Duna mint nagyszerű folyam isméretes volt 
m ára’ régi Görögöknél ’s Romaiaknál, részint Ister, 
részint Danubius nevet viselt; e’ nemzetek’ föld- 
leírói egyedül a’ hely’meghatározásában nem egyez- 
nek-meg, hol lesz t. i. Isterré a’ Danubius; ’s ez an
nak oka, hogy e’ két nevezet, synonym gyanánt 
vétetett-föl a’ költészek által. Bárha a’ Duna-neve- 
zetre nézve eltávoznak is egymástól a’ szerzők , ab
ban még is jobbadán megegyeznek, hogy az a’ kelti 
szótól do n a , azaz: két folyóvíztől veszi származá
sát, ’s ezen állítás hitelesnek látszik ; mivel a’ Duna 
valóban két folyóból áll, t. i. a’ Brigach és Brege 
folyóvizekből. Az első folyam a’ badeni nhgségben , 
Donau-Eschingen nevű mváros fölött éjszaknyugoton 
az úgy nevezett Schwarzwaldban, St. Georgentől 
nyugotilag veszi eredetét; a’ másik hasonlag Schwarz- 
waldban jő nap elé, csakhogy az elsőnél még nyugo-

tibblag , es sokkal magasb hegy-háton; ezen két fo
lyó vegre Donau-Eschingen alatt egyesül, ’s azon fo
lyamot kepezik, mellyet mi Dunának nev ezünk. 
Mind azon folyóvizek közt, mellyek Európát keresztül 
futják, a’ Duna azon egyetlen , melly a’ föld’ járásá
val öszhangzólag, csaknem egészen keletszakra iga
zítja méltóságos folyását, ’s ugyan ezen okból neki 
a’ régiek napmakacskodó nevezetet adtak. Ezen fo
lyam Donau-Eschingentől egész Bécsig rendesen kö
veti az európai havasi-hegylánczot (Alpenkette) dél- 
nyugotról éjszakkeletnek, Becstől déldélkeletnek tart 
Belgrád felé, innen végre kelet-éjszakkeletnek, míg 
a’ feketetengeTbe szakad. így halad e’ fölséges fo
lyam több mint 400 mérföldet; útját a’ badeni nagy- 
hgségen, W ürtembergen, ’s Bajorországon, az Ens 
(Oenus) fölötti ’s alatti Ausztrián, Magyarország és 
Slavonia’ nagyTe'szén ’s a’ katonai határszéleken ve
szi keresztül, megérinti Serviát, a’ bánsági katonai 
határszéleket, Bolgár ’s Oláhországot, Moldáviát’s 
Besszarábiát; egyedül az austriai birodalomban, 140 
mérföldet halad. — A’ Duna hat torkolaton dűl a’ 
fekete tengerbe ; ’s ezek nevei: Peuee, Nara, Custo- 
ma, Calastoma, Pseudostoma, Bornostoma és Spi- 
rostoma , melly folyamot a’ kifolyástól a’ tengerbe 
számolva , még 10 mérföldre is észrevehetői, a’ viz 
megtartván édességét. Azon földszin, hol a’ Duna 
ered, 10 ezer lábbal fekszik magasabban a’ fekete 
tenger’ víztükrénél, ’s mennyire légmérő (baromet- 
Tum) által ki lehete tanulni, Ingolstadttól egész Re- 
gensburgig 110 párisi lábat tesz a’ folyam’ esése ; in
nen kezdve Niederaltaichig 150 lábat, ’s e’ helytől 
Bécsig 476', Bécstől Budáig 77 lábat, ’s így Ingol
stadttól Budáig 813 párisi lábat.

A’ mi a’ Duna’ szélességét ’s mélységét illeti , 
az fölötte változó. A’ szélesség némelly helyen alig 
60 lépésnyi, más helyen már 100 lépésre nő, itt ott 
600 lépés, sőtt több is , jelesül ott, hol szigetek 
vannak , ’s a’ folyam több ágra oszlik-fel; a’ mély
ség 4 —30' láb közt változik. Donau-Eschingentől, 
kezdve egészen a’ torkolatig 100 folyóvíznél többet 
fölvesz, mellyek közt mintegy 40 hajózható. Az 
éjszaki, vagy a’ bal partoknál, következő folyóvizek 
a’ legnevezetesbek : a’ Lauter, Blau, Wernicz, Schüt
ter, Altmühl, Regen, Kinsach , Schwarzach , Hz, 
Kamp, March,  ̂ág , Garan , Ipoly, Tisza, Schyl, 
Olt (Alnta), Sereth , Pruth; a’ déli vagy jobb par
ton : Osterach, T\ esternach, Iller, Güns, Lech, Ilm, 
Isar, Yils, Inn , Traun, Enns, Yps, Erlach, Tras- 
sen, Lajta, Rába, Dráva, Száva, Iskra , Ostra, 
Jantra, Lom. — Útjában számtalan nagyobb ’s ki
sebb terjedelmű szigetet képez a’ Duna, me’Iyek kö
zül néhányat emberek is laknak , például a’ buda-
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pest melletti Csepel- vagy Ráczkevi szigetet, melly- 
nek hossza 5 1/2 mérföld , ’s melly néhány helyen 
egy mérföld széles. E: sziget’ laptérén van, Ráczkeve 
mezővároson kivül még 7 falu és 2 puszta. E’ szige
tet azelőtt menyasszonyi ajándékul nyerek a’ ma
gyar királynék. Azonban valamint a’ Duna’ medrét, 
úgy ezen szigetek’ alkatát is gyakran megváltoztat
ják az árvizek ’s jégtoriatok. Mind azon táj , melly 
Duna’ mentében fekszik, igen bájos és regényes. A’ 
Duna örvényt (Strudel, W irbel) képez Linz alatt 
Greinburg várkastély mellett, mellyet azonban kö
rülhajózás által elkerülhetni.

A’Dunán, mint tudjuk, talp- és hajókkal járnak 
fel és alá. A’ talpakon-járás bátorságos ugyan, de 
lassan haladhatni előre , ’s a’ következőktől csupán 
nagyságra nézve különbözik ; a’ teherszállító hajók 
sokfélék ’s külön nevezet alatt isméretesek. Ezen 
hajók puha fából szerkesztvék, fenekök lapos; sem 
a’ kötelek, sem magok a’ hajók nincsenek bekátrá
nyozva, ’s a’ romlás ellen csupán nyiredékes széne- 
zés vagy égetés (Verkohlung) által vannak bátorsá- 
gosítva. Ezeknél 1, 2 vagy 4 kormánylapátot láthat
ni, mellyek közül mindenik a’ folyóvízbe messze ki
ér; ezen folyamon nem ismérnek vitorlákat. A’ sós
hajók’ hossza közönségesen 136—146' láb,  mellye- 
ket 2000 mázsával terhelnek-meg, ’s mellyeket csu
pán ellenhajózásnál (Gegenfahrt) használnak. — A’ 
kompok háromfélék, ’s ezek közt a’ nagyok 50— 
5S' labnyi hosszúk, a’ középszerűk 40—45', a’ kicsi
nyek 30 — 36/ labnyiak. Az elsőkön hintákat’s kocsi
kat száliítnak által, az utolsókon lovakat eresztenek- 
le. Ezen hajók igen laposak , egyenesek és szélesek.

(Vége következik ) A'. IJ.

KIVÉHEZTETÉS A’ PERZSÁKNÁL.
Midőn megállapodunk — így ír egy utazó — 

tömérdek nézőtül Játám magam’ bérekesztve, a’ 
körnek közepén , földből csinált töltésen, egy réz- 
jnozsár állott ’s mellette a’ földbe egy gyujtóvessző 
volt szúrva, égő kanóttal. A’ mussuktsik e’ vesztő

alkat’ két oldalán sorba helyezők magokat, ’s nekem 
nem kis fáradságba került, a’ látásra kedvező ál
láspontot nyerni. Miután helyet foglaltam , körülte
kintők ’s Iátám az igazság’ szolgáit a’ körbe lépni, 
melly, fölvételökre csak sűrű ütlegek által tágult- 
meg. Két poroszló közt jött a’ halálra ítélt rab-asz- 
szony. O tetőtül talpig feketén volt öltözve ’s e’ gyász
ruha még arczát is elfödé. Lépése bátor ’s magatar
tása méltóságos vala ; ő gyakor Ízben szólt azon eu- 
nuchhoz , ki őt kiséré , de a’ nézők közt uralkodott 
nagy zaj miatt e’ beszédből semmit sem hallhatók.

Midőn a’ körhez közelgett, a’ zaj csilapult ’s midőn 
a’ mozsárhoz ért, halotti csönd álla-bé. A’ porosz
lók a’ mozsár elibe vezeték a’ rabnőt ’s ő nem resz
ketett; ő nem szólt, nem esdeklett kegyelemért; 
egy átkos szó sem lebbent-ki ajakin, sőt még nem 
is sírt; parancsolák neki, hogy térdeljen-le ’s hajtsa 
mellét a’ mozsár’ torka fölé — ’s ő úgy cselekvők. 
Kezeit két külön karóhoz kötözték, mellyek kétláb- 
nyira egymástól földbe valának ásva; még ekkor sem 
nyilványita legkisebb félelmet vagy irtózatot. O fe
jét a’ mozsárra fektette és sorsát olly lelki szilárd
sággal várá, melly még egy katonát is méltó álmél- 
kodásra bírhat vala. Végre jel adaték. az égő kanót 
emelkedett, mindig alább szállott az, ’s azon pilla
natban, mellyben a’ gyujtóport már már érintő, hall
ható irtózat futá végig a’ sokaságot. A’ gyujtópor 
fellobbant — kínos szünet — a’ nézők’ melléből 
nyögő hang kele — a’ füst szét oszlott — ’s a’ mo
zsár el nem sült. A’ szerencsétlen fölemelő fejét, 
hogy lássa: mi történt. Gyönge reménysugár éled 
vala keblemben; ez talán, gondolám, mesterfogás 
életét megmenteni; de csalatkoztam. A’ gyujtólyukra 
ismét por tölteték ’s az égő kanót ismét emelkedett. 
A’ szerencsétlen áldozat még egyszer lehajtá fejét a’ 
kemény vánkosra, ’s ajakin egy gyönge fohász nyo- 
imíla-ki, mintha lelke lebbent volna-el. Alig történt 
ez, ’s ím a’ mozsár elsül, ’s a’ gomolygó füst min
dent elrejt szemeim elől. Midőn lassan ismét kide
rült, milly iszonyú ’s lélek-rendítő jelenést láték ! 
A’ karókrul két , testetlen, fekete kar fiiggött-Ie 
’s innét néhány lépésre hevertek az elpörzsölt ’s széj- 
jelzuzott lábszárok. A’ fejnek ’s deréknak még nyo
ma sem volt; ruhájából itt ott egy maradékrongy 
vala minden , a’ mit találni lehete. Most a’ kezek a’ 
karókrul leoldattak , két asszony a’ vesztőtérre ro
hant, megragadd azokat, leple alá rejtő ’s elsietett 
a’ hárembe , megmutatni, hogy az igazság’ parancsai 
végrehajtattak.

M A G Y A R K A .
„Ugyan derék embert adtam Kendteknek bíróul“ 

— mond — lelkész’ ’s jegyző’ jelenlétében az ura
dalmi tiszt a’ törvénybirónak. „Mór az igaz, Exactor 
uram — felel ez — mostani bírónknak több esze 
van mindnyájunknál.“ Ö rv é n y t.

R E J T E T T S Z Ó .
Baj nevének a’ kezdete ,
Az fordítva végezete —
Derék ügyvéd, jó böltész 
’S jó kritikus az egész.

K o c tr ú l  E n d r e f fy ,

A’ 93dik számú rejtettszó: Kár.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Lä n d e r e r .
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N É H Á N Y  S ZÓ A’ D I N A - H A J Ó Z Á S  KÖ R Ű  L.
(Folytatás. Lássd a’ Társalkodó SSdik szániá..)

VII.
Orsóra, november* 19. 1834.

Mig Oláhországban nézéin magam körül, és aztán 
a’ suppaneki vesztegházban tíz nap zárva ülék, hol 
több gyanuszínesek közt egy Olahországban idejét 
vesztette franczia is volt, ki honunkat a’ világ leg
első országának mondá — pióczak dolgában; addig 
Vásárhelyi Pál , mélyen tisztelt fenséges Nádorunk 
bölcs választása következésében az idelenti dunai 
munkák feje. Berszaszkatui kezdve vagy ezer embert 
állított a’ Dana medrebe , és a’ gőzhajókra nézve 
olly kedvetlen vízállás áltál felette kedveltetvén, leg
alább is annyi sziklat puskázott ki , mellyel Pestnek 
minden utczáit bátran kétszer is ki lehetne kövezni; 
minek kara nem volna nagy. Es annyira mutatkozik 
ezen időt h isznált munkáknak foganatja, sikere, hogy 
azon eléggé nem örülhetni. Ugyanis alig nőtt a1 víz 
egy láb ’s hat ujnyit, és már l e h e t e  — mert azóta 
megint nagyon apadt — olly helyeken menni hajók
nak, hol a’ végbevitt munkák előtt három, sőt né- 
inelly sziklásb helyen öt lábbal is magasb víz kellett 
volna hajózhatásra: ’s ezen túl a’ folyam kavargasa 
’s kő-okozta ide oda csapdozása is jobbadán meg
szűnvén , határtalanul bátrabb lön a’ fel és alá. Mi 
pedig erkölcsi haszna e’ diadalnak — mellyet remél- 
Iem nyomban mások követendnek, mig élőnkbe tű
nik az egész — az még sokkal felülmúlja a’ techni
kait. Mint mindenütt, úgy itt is számnélküli a’ rövid-, 
látó ’s minden újítás és javitástul rettegő ; mi okbul 
sok idevaló (!) eddigelé — ha nem szólt is, legalább 
fogai közt mormolván — kancsal szemmel nézte mun
káinkat *s attul félt “Majd elveszti a’ nép kenyerét” 
t. i. azt, mije ritkán van, minthogy itt még akkor is, 
ha nincs szárazság és néha egy kis eső is esik , in
kább csak ‘tengerivel é l ; a’ könnyített közlekedések 
azonban felnyiták e’ dicső osztály szemeit, ’s kezdi 
most látni része “Mennyivel jobb ha szünetlen dol
gozhat- ’s dolgozik a’ nép, de szünetlen eszik i s , 
mint ha szünetlen heverni kénytelen , ’s rendszerint 
— míg garasa tart — szünetlen iszik is, mi által 
mind az, mind a’ haza, mind az emberiség veszt, ’s tán 
csak a’ kádár ’s csapiár nyer.”

Az említett jósikerü munkák legfőbb haszna te
hát — jóllehet technikai is nagy — némi káros elő
ítéletek eltörlése ; mert ezek valóban veszedelmesbek 
és erősben állják az előmenetek útját, mint akármelly 
szírt, szoros vagy zuhatag.

Nem kevéssé járult illy “Előitélők” egy kismeg- 
pintására azon ut tökéletes kipuska/.ása i s . melly 
Plaviseviczátul kezdve Orsováig 4 hegyet viszen fe
jén , minél fogva sok helyen, ha oldalvást nem jő 
az eső, ernyőül is szolgaihat, ’s melly, áteilenében, a’ 
még dicsőségesen mutatkozó Traján utjara mosoly» 
gani mármár szépen kezd. ’S pedig, mert lassanként 
átlátni kénytelen a’ nagyobb rész, azaz: a’ gyalogoló 
— mivel eddig csak gyalogoknak készülhetett el, és 
azok is kénytelenek még mászni itt ott — hogy jobb 
az egyenes mint a’ görbe u t , ‘t. i. ha nem adósság- 
toronyba és hasonló helyekre vezet az.’

Moldovátul Cserneczig továbbá olly folyam-map
pa készült, millyes tán sehol sincs, és e’ tájban ötven 
sőt száz év alatt sem készülhete, ha az idő annyira 
nem kedvezett volna; mert ezen tizennégy mérföld-- 
nyi vonatban nincs szírt — ’s pedig van, van né- 
hányka — melly rendszerint viztül fedve az idén 
magát barátságosan be- vagy inkább ki nem muta- 
tá. Minek haszna noha csak nemleges, mivel jót köz
vetlen nem szül, de illyest csak az által okoz, hogy 
roszat távolít, gőzhajóinkra nézve még is kiszámít- 
haílan. ’S ugyan: közönséges hajó rendszerint csak 
a’ vízfolytával halad, és így igen lassan; evező és 
még vitorla is aránylag lassan hajtja; és ekkép ha 
kőnek megy is, arrul vagy lecsúszik, egyet fordul 
’s odébb úszik , vagy szép halkan ül rá , mintha pi
henni akarna, ’s a’ haj nem nagy: holott a’gőzhajó 
sebes haladtában, ha előtte nem térnek ki, vagy tör 
vagy törik, 's így hajótörésünk könnyen megesheték 
’s tán mikor legkevésbé képzelők , ha az idei vízál
lást mappáink tökéletesítésére nem használjuk vala.

Mintegy hat héttel ezelőtt például egy londoni 
ügyvéd vetődvén ide, ki egy kis szellőztetés vé
gett szünidejét e’ kanyaratra használd '“Anglíabul a’ 
Rajnán fel Frankfurtig , Pozsonyig szárazon , onnan 
vízen Konstantinápolyon át Marseiileig ’s Parisnak 
ismét haza”, ’s ki szinte a’ legkisebb vízálláskor 
Moldovátul vízen uszék ide kis csolnakban, az Izlás 
közepén megakadt. Es mi volt az egész baj ? semmi 
más, hanem hogy midőn ő a’ “Nil mirari” elvnél 
fogva ennél ’s későbbi bajainál is mindig így szólott 
“Ezt előre láttam ; erre el valék készülve” kiszállt, 
néhány hajóslegény a’ csolnakot útja folytatására éb
resztendő , és minden viszály nélkül itt termett a’ 
Britt, mint “előre látta, ’s rá el vala készülve.” 
Már gőzhajón okvetetlen több, és tán olly nagy is
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lehetett  volna a’ baj , melly még az angol ügyved
“előrelátását és elkészültét” is felülhaladá.

Mi okbul nem is köszönhetjük eléggé a’ Gond
viselésnek , melly sokszor éppen azon utakon vezet 
javunkhoz, mellyek nekünk emberi rövidlátásunknál 
fogva legviszásbaknak látszanak , hogy az idén an
nyira félrevoná a1 Duna medrének leplegit. Nem volt 
az ugyan a’ gőzhajói vállalatnak nagy hasznára ideig- 
óráig. de a’ körülményeknek egy pillanatot se vesztő 
használtával annál inkább van minden veszély eltá- 
vosztása által biztosítva jövendő sikere , és ezzel 
mind azon jó következés, melly könnyebb és bátrabb 
közösülésekbül ered okvetlen.

A‘ Vaskapu is legnagyobb szabatossággal ki van 
mérve, ki van tapogatva, és több terv áltáljában 
készen “ mikép lehetne az akadályon diadalmaskod
ni” minth ogy többféle módon lehet.

Argó pedig, miután még az nap szabadult fel 
az algurgradi zátonyrul, mikor én hagyám e l , ’s né
hány zátonyt még sarkalván Zibru Palánkaig foly
tató útját, ismét visszatért, Zsidosticzán, szorosan 
a’ Vaskapu alatt telelendő. Fáradhatlan kapitánya, 
Lehmann János, zimonyi f i, az idei vízállóstul se
gítve, annyira javító az oláh-török Duna eddigi map
páit , hogy ezen esetet is az egész vállalat sikerelte- 
tésire nézve nem kis nyereségnek tekinthetjük.

Minden előkészület meg van téve továbbá a’ 
megkezdett munkák logikai folytatására , úgy hogy 
mindünnen mindinkább biztosítatik a1 dunai jövendő.

Mi azonban e’ felséges folyam egykori legvaló
dibb használásáért még határtalanul erősben kezes
kedik , mint az eddig felhordottak , az mélyen tisz
telt kormányunknak e’ tárgyban is mutatott irántunki 
gondja , meliynek következésében néhány nap előtt 
egy török udvari biztos érkezett ide “ velem minden 
akadályt személyesen megvizsgálandó.”

Valamint az egészséges, talpra esett elv előbb 
utóbb minden csalképzeteken győz, és a’ világ, le
gyen bár csak egyetlen egy sugára is meggyujtva , 
elvégre a’ legnagyobb sötétséget is eloszlatja, úgy 
e’ vidéken is mind inkább fog a’ megszokott elfo
gultságok penészein diadalmaskodni a’ józanság.

Se nekünk se az Oláhoknak, Zimonyon innen 
említésre méltó kereskedésünk a’ Dunán soha nem 
volt és most sincs, de mind az, mi valá és van,  ki- 
rekesztőleg a’ Török kezében létezett és létez. Ha 
tehát akármilly akadály fordult legyen és forduljon 
is az alsó-dunai hajózásban elő , az sokkal károsabb 
volt és károsb a’ Töröknek mint nekünk. Ez tagad- 
batlan. És még is századokig tudott pangó systemá- 
jában vesztegleni a’ nélkül, hogy ez eszébe jutott 
volna, sót a’ Vaskaput, az akadaiyok legnagyobbi

kát nem kárnak nézte, hanem inkább ‘nemzeti léte 
erős kezeséül tekinté, valamint a’ Balkán ormait.
Egy hegyet, és egy kaput!

Háborúban, igaz, lehet iily akadályoknak haszna, 
mint régi időkben az ellenség visszatartása végett 
néha fél országok elpusztítása is használt — ha il- 
lyes, az egészet tekintvén, haszonnak neveztethetik — 
de csak olly népeknél, mellyeknek nem egészség, 
egyetértés és nemzeti szellem fő erejük. Ha azonban 
minden nemzet is vehetné háború idejében illy aka
dályok hasznát, még az sem menthetné fentartásuk 
ürügyet; mert háború nem rendes állapotja a’ nem
zeteknek — kivált mostani időkben — hanem csak 
kivétel az általányos szabálybul. És azért századokig 
zsibbasztva tartani a’ közösülések ereit, hogy bizo
nyos időkben azokon olly könnyen he ne üthessen 
az ellenség: a’ csalképzetek legnagyobbika. Meliy
nek megczáfolására azonban felette kedvezőleg mun- 
kálódott a’ szigetváriak *) és tópartiaknál az idei 
szárazság, és a’ török biztos is lehető legjobb idő
ben jött.

Több hónapja , mióta nagyobb ’s megterhelt ha
jó se fel se alá nem mehet a’ Vaskapun ; minden ke
reskedés elgázolva, kalmár és hajós kétségben. Ezt 
tapasztalta nem egyszer; de most figyelmeztetve — 
mi egy kis különbséget kivált Töröknél tán tehet — 
sok uj-orsovai lakos, és ezt találta a’ csudálkozni 
eléggé nem tudott török biztos. ’S így a’ Vaskapu 
léte már nagy veszélyben van ; mert illy nézetek 
előbb utóbbi haszna mulhatlan, minthogy haszon után 
eseng az emberi nem ; és ha itt ott a’ kincsek for- 
rásit meg nem nyitja tüstént, koránsem azok becs
mérlése miatt vesztegel, hanem mert nem látja. De 
legyen csak egyszer kimutatva kincs, lesz akkor kéz 
elég,melly emelje, bármilly mélységben fekügyék is az.

Lehetetlen is azért, hogy a’ török udvar, melly 
várak építésére , t. i. akadályok tételére annyi mil
liókat költött, ’s mint néhány évvel ezelőtt láttuk, 
nem felettei haszonnal, reformatiói szellemében végre 
néhány száz ezret ne költsön viszont valami akadály 
elhárítására nagy haszonnal, kivált ha nyugoti szom
szédságában t. i. nálunk czélirányos munkásság által, 
meliynek sikerét latja, egy kis versenygésre fel is 
rázatik.

Kereskedésünk sehova sincs, mert az a’ kis, 
rossz utakoni hurczolása ’s meg-megakadása áruink
nak, és azon néhány gabonahajó és gőzös , melly 
Dunánkat ússza, valóban olly csekély mozgás, hogy

#j A d a k a l e s z i  =  s z i g e t  vár a  néven nevezi a'Tű
rök á’ mi Ó-Orsovinkon fél órányival alább a’ Duna kö
zepén fekvő és az ő birtokában levő Uj-Orsovát.
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arra nyelvtudományi szigorúság szerint inkább a* der
medés mint kereskedés neve illik.

Szinte mindent kell tehat e’ részben még akar
nunk és alkotnunk. De mit mélyen tisztelt kormá
nyunk legnagyobb gondja\al segít elő, és szeretett 
Nádorunk közvetlen pártol s irányoz, annak csak 
sikere lehet, ha a" Nemzet is megteszi, mi a'Nemzeté.

tir. Széchényi István.

A V I Z E K R Ő L .
(Vége.)

i*. Azon számos akadaly közé. mellyek a’ Dunán- 
hajozast itt ott, nagyobb, kisebb mértékben gátol
ják, méltán számlálhatni a' partok’ leszakulása ál
tal , a’ viz* medrére lerakott ágleveles magas fakat, 
tókeket, elhagyott rnalomkarokat, ’s jelesül a’ ha- 
jo-nialmokat. Minél inkább apad a’ Duna’ vize , an
nál számosabb az akadaly, ’s épen akkor a’ hajó- 
malmok’ helyének akaratos megváltoztatása áltál, 
főkép ha nincsenek számukra váltó-karok (W echsel- 
stecken) kijelölve, ollykor oily rendetlenségek tá
madnak . mellyek miatt az emberek’ élete . üres és 
terhes hajok legnagyobb ves/elynek kitétetvék, és 
pedig nemcsak a le, hanem fölfelé hajózásnál is. Nagy 
tévelygés azt képzelni, hogy egy ’s ugyanazon he
lyen , a* viz’ külön állásinál egyenló-forgásuak a’ 
malomkerekek, ’s hogy ott, hol nevezetes a’ folyam’ 
mélysége . ’s hol malomkarok a’ hajózás’ veszélyez- 
tetese nélkül állhatnak, jobban forognak a’ kerekek, 
mint sem másutt, hol annak ahozkepesti mélysége 
csekély. Alkalmam volt illy malmok’ áhhelyezteté- 
sinel tapasztalni , hogy 2' labnyi magas víznél null 
felett a* budai vizmérték szerint azon helyen, hol 
a malmok rendes karóikon állanak, ’s hol még null 
alatt is 12' lab a Duna" mélysége, a’ malomkerekek 
csaknem egészen megszűntek forogni ; ellenben más 
helyen, hol az akkori vízállásnál annak mélysége, 
a* viz‘ tükrétől számítva, csak 4' volt, ’s hol még 
szükséges lón a' kerekeket a' rombolás’ gátlatául 
emelni, u ellyet a'keréklapátok eleinte tapasztaltak, 
ezek élénkül forogtak, ’s ott tehát sok lisztet őr- 
löttek ; de mihelyt a’ viz ismét 5' labra null felett 
szallt-fel, a molnárok összesen elhagyók ezen he
lyet s vissza; értek karójikhoz, mivel ezen ideigleni 
helyen nem forogtak már olly élénkén a’ kerekek , 
amott ellenben gyorsan vegzék körfutásikat. Ha sza
bad tetszésükre hagynék malmosinknak. oda he
lyezni malmaikat, hol ók mindig a’ legjobb vizet ta
láljak , s megengednok nekik, bogv csupán horgo
nyokra ái'itsak malmaikat, azonnal megszűnnék a" 
bajosa*, s egyik szerencsétlenség a’ másikat érne; 
emberek vetítenék éltüket, hajok s malmok egv-

más áltál összeromboltatva, a’ sötét mélységbe süU 
lyednének , ’s mas hajoknak is sirjokat készítnék.

Azon nagy-terjedelmű munkák, mellyek az úgy 
nevezett Kazánnál, jelesül Plawischeviczától Dubova 
felé a" magyarorszagi dunaparton eddigelé elkezdet
tek ’s folytattatnak, valóban a’ haza’ dicsőségét ne- 
velendik. „Vaskapu“ nevezet alatt azon veszélyes he
lyeket értik a’ Dunán mintegy órányira Orsóvá alatt, 
Servia és Olahország közt, hol azon kősziklák közt, 
mellyek a'Duna’ egész medrén keresztül érnek ’s hol 
a’ Duna’ szélessége 600—700 ölet tesz, a’ hajók 
csak legnagyobb veszéllyel mehetnek által. Ha egy
kor ezen kőszirteken a’ Duna’ ágyán, annak egész 
hosszában , mellyek azonban már a’ törökföldön fe- 
küsznek a’ Trajan hid’ romjaival együtt, mintegy 
12 ölnyi széles csatorna nyittatík-meg, mellyen aztán 
a’ hajok legbatorságosabban járhatnak fel- ’s alá ; 
a' Dunán le\ő hajózás sokkal nagyobb virágzásba 
jutandhat.

Nem lesz talán érdektelen, most egy mellékes 
tekintetet azon mostoha esetekre is vetni, mellyeket 
ollykor a’ Duna’ feldagadása ’s kiömlése szül. Útnak 
eredvén a’ Dunát békozó ’s elborító jég Ausztriában 
januar’ 30kán 1799, felakadt ’s megállt Prandstadt 
és Neudegg helységeknél: a’ Duna’ medre a’ neve
zett helységeken felül egész Aschau és Landshaggig, 
mintegy két órányi távolságra, úgy megtöltetett jég
gel, hogy két felől ki kelle törni a’ viznek, meliy 
által a’ felső és alsó Landshagg , Weidet, Hofham. 
Andorf, Mühldorf, Ach, Au, Yocking, Goidwördt, 
Hagenau, Fridlau, felső és alsó Schaden, Alto, 
Taubenbrunn , Yhn , Trattwörth , Efferding , Rafel- 
ding ’s a’ t. helységeket nem csupán viz boritá-el, 
hanem ezen nevezett falukban háztetőkig nyulának 
a’ jégtoriatok, annyira, hogy a’ boldogtalan lako
sok egyszerre minden külső közösülés és segélytől 
eiszakasztva szemlélek magokat, ’s kénytelenek vol
tak menedéket a’ házak’ tetején ’s magas fákon ke
resni. — Midőn gróf Auersberg, az akkori tartomá
nyi kormányzó, ezen gyászos hirt vette, tüstént egy 
statustiszt’ társaságában gyalog ment (kocsin az ut 
járhatlan leven) Teldkirchenbe , hogy onnan a do
log’ állapotjárói meggyőződhessék ’s boldogtalan em
bertársinak számára rögtönös segélyt rendelhessen. 
Est tájon érkezék oda, ’s felhágván az egyház tor
nyára , nem csupán a’ vízzel ’s jéggel néhány órá
nyira elborított tájékot láthatá , hanem halhatta is a’ 
távúiról hangzó keserves sikoltást és siránkozást. A’ 
gróf azonnal hajósokat ’s csolnakokat rendelt azon 
h?lyre, ‘s mindent elkövetett, mi által megszabadít
hassa a’ szerencsétleneket. Nagy üggyel s bájjá; 
lehetett csak előteremteni néhány hajót, ’s még is
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annyira kedvezett a’ szerencse, hogy 3ad napra már
mintegy 90 személyt ragadtak-ki a’ halál’ körmei kö
zül, kik éhség s hideg miatt csaknem egészen meg 
voltak mereviilve. A’ lelkes kormányzó, ki onnan 
estve Linzbe tért-vissza, más nap újólag Feldkir- 
chenbe sietett, ’s mindenütt jelen volt, hol a’ veszély 
legnagyobbnak mutatkozott, ’s noha néhányszor a’ jég 
betörvén alatta, félig vízbe szakadozott is, még sem 
távozott e’ gyászos helyről előbb, míg mindnyájának 
élete nem volt bátorságban; az így menekültek’ 
száma 300-at tőn. Csak 4 személyt nyert a’ halál 
áldozatul; ezek közt egy anya volt két gyermekével 
’s egy férfi; de annál kevésb házi állat, úgymint: 
ló , tehén, juh, sörtvés mentheték éltüket, mellyek 
részint vízbe fuladtak, részint pedig a’ padlásokon 
éhség által vesztenak-el. — Tudva van, hogy lS30ki 
martzius Isőjén Bécs várost iniliy borzasztó vízözön 
rohanó-meg, e’ napon —1— 17' — 6/y — O'7' mutatott 
a’ bécsi vízmérő (Pegel) a’ Duna-csatornában, ’s hogy 
a’ nevezett hónap’ 19ikén Buda és Pest testvérváros 
nem ok nélkül volt aggódásban, elöntvén már az 
árvíz néhány külső várost, melly napon 4-21' —
7" — 0"' mutatott a’ budai vízmérő. De nem csupán 
a’ két testvérvárost fenyegető a’ nagy veszély, min
denütt egész Duna’ mentében csattogtató ostorát: a’ 
lakosok sok helyen elhagyák lakjaikat, ’s máshol 
kerestek ideigleni szállást. De félre illy borzasztó 
képekkel , millyeket épen nem nehéz, fölös számban 
felhozni! tekintsük-meg inkább a’ vizet egyéb jó ’s 
hasznos tulajdonira nézve, mellyre legtöbb szük
ségünk van. —

Valóban feltűnő ’s különös a’ viz’ állása a' hév
anyaghoz (WärmestofF) képest. Ennek gyíilemi (ag- 
gregat) állapotja azon hév-anyag’ mennyiségétől függ, 
melly a’ vízzel chemice van összekötve, ’s melly vagy 
merevült, vagy csepegős, vagy pedig rugalmas-folyásu 
(elastischflüssig). Az olvadó jég ’s forróviz’ mérsék
leteit, miután azok egyenlő körülmények közt ugyan 
azok maradnak, álló (fix)pontoknak vevék-fel az egye
ző hévmérők’ scaláinál. A’ viz megfagy, vagy jobban 
mondva: a’ jég olvadni kezd null-(o) foknál Reau
mur’ scalája szerint, vagy 32° lépcsőnél Fah
renheit’ fokmértéke szerint; — forrni kezd a’ viz - 
•f* 80 fokon Reaumur, vagy -f- 212 fokon Fahren
heit szerint. Forrásnál a’ viznek, úgy nevezett ön
kéntes elpárolgása (Verdünsten) a’ levegőben, csak 
az által különbözteti magát az elgőzolgéstől (Verdam
pfen) , hogy amannál egyedül a’ viz’ felszínén , en
nél pedig még annak belsejében is gőzök támadnak.
A\’ szabados elpárolgás tehát a’ felület’ nagyságától

zy. —

’s a’ hygrometrumi állapottól függ, a’ forrás pedig 
a’ légmérői (barometrum) állástól. A’ viznek fagyás- 
és forráspontját jelesül a más sub»tantiakkaji ösz- 
szeköttetés eszközli. Azon viz, melly idegen anyag
részeket, például felolvasztott sókat, savanyokat, al
koholt, ’s a’ t. foglal magában, kevés kivétel mel
lett annal mélyebb temperaturat kíván a’ megfagyás- 
ra, minél több van ezen anyagok közül felolvasztva 
benne , ’s akkor is egyedül csak a’ viz fagy-meg , 
az idegen anyagok pedig vagy elválasztatnak , vagy 
a’ még hátra maradt vízzel concentráltabb felolvadást 
(Auflösung) képeznek. Ezen alapulnak azon módok: 
sert, eczetet, ’s t. eff., fagyás által concentrálni. — 
Valamint minden más test, úgy a’ viz is kiterjesz
tetik hévség által, azon kivétellel, hogy annak leg
nagyobb tömöttsége -+-3/5° reaumuri fokon van, ’s 
ezen ponttól számolva, kiterjed valamint a’ megme- 
legités , úgy a’ meghűtés által. Midőn az csepegős 
alkatba megyen által, ollykor közép állapotot vesz- 
nek-fel a’ vízgőzök , mellyek kis hólyagocskákban 
látszanak állani, ’s mellyek levegő vagy vízgőzzel 
telvék , ’s kod vagy felhő ne\e/.et alatt ismeretesek. 
A’ viz’ specificai (fajlagi) nehézségét választók annak 
legnagyobb tömöttsége’ allapotjaban egységnek, azaz : 
mint egy, a’ specificai nehézségek' legtermészetesb 
összehasonlító pontját más csepegős és kemény tes
tekre nézve, ’s azt =  lOOOre tevék; mellynél fog- 
vást a’ vas’ specificai nehézsége c  7207—7788, a’ 
kénesőé null foknál == 13,599; az öntött ezüsté =  
10,474; a’ vert ezüsté =  10,609 ; az aranyé =  19,200 
—19,650, ’s végre a’ platináé =  19,265—21,359, 
’s a’ t. A’ viz 770szer nehezebb mint sem az a h- 
mosphaerai levegő , ’s egy bécsi köbhüvelknyi viz 
2506 gránt nyom legnagyobb tömörségénél. Ezentúl 
a’ viz’ hév-eapacitását, ’s annak hévvezető-tehetségét 
választak összehasonlító pontnak más testek’ ugyan 
azon tulajdonságira nézve , ’s azt =  10,000 tevék.

A’ viz nem jő csupán a’ 8 aggregat-formában 
elő, hanem még az erezek, állatok ’s növények’ or
szágában is olly gyakran mutatkozik , hogy azt mint 
legközönségesb földi testet tekinthetni. Megmerevült 
alkatban, áltmenő jégkérget (Eiskruste) képez a’ 
viz, téli hónapokon által a’ mérsékelt égövek alatt, 
örökké tartó jégtömegeket pedig a’ földsarki tájakon, 
’s így a’ mi világtájunkban szünetet hoz a’ növény
zetbe, sőt még néhány állat’ életébe is. Csepegő 
állapotban a’ viz , mint tengert képzelvén azt, vál
tozó mélységgel, 2/3 részét borítja-el földünk’ fe
lületének, számtalan helyen foly-ki a’ földből, össze
gyűl kutak, patakok, folyóvizek, folyamok ’s tenge
rekben ; minden organicus testnek álladék-részeit 
(Bestandtheile) teszi. A’ v iz, szükséges része ath- 
mosphaeránknak rugalmas-folyós alkatban. Azon víz
mennyiséget , mellyet az athmosphaera egyszerre 
magában tart, mintegy ezer billió bécsi mázsára te
hetni. Novak Dániel.

R E J T E T T S Z Ó
A’ szigorú télben két végsőm gyötreni nem fog,

Nyár’ szép napjaiban hogyha követted egészt.
S. lg. Zd a  V—íől.  

tV 94dik számú rejtettszó: Baj z a .

Szerkeszti H e l m e e Nyomtatja Län de r e r .
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L A N D E R  1 U C H \ R D ’ H A L Á L A ,  
éa az afrikai  föl f edezó- ut azások.

L a n d e r  Richard es társai béevezének Brass- 
Riverbe ’s különös jó kedvvel haladtak a‘ folyón föl
felé. Két vagy három néger-hangász volt velők a’ 
hajón, kik,  ha a’ napi munkák megszűntek, földi
jeiket hangszereik által mulatak, ’s ezek e’ különös 
hangok mellett énekeltek ’s tánczoltak ; azon kevés 
számú angol pedig, kik a’ társasághoz tartoztak, a’ 
folyam’ partján horgászattal tölté az időt. Illy mulat
ságos foglalkozások közt, nappal a’ folyón fölevezve, 
éjjel pedig munkától pihenve, közelgének Richard 
és társai lassan a’ Nigerhez, a’ nélkül, hogy ve
szélyre gondolnának, vagy veszélyek eüen esak el 
is látnák magokat. Midőn már csekély térköz vá
lasztó őket a’ torkolattól, szemközt jött velők Ja
cket király , Boy királynak rokona , — egyik ama’ 
szívtelen , vad-természetű főnökök (Häuptling) kö
zül , kik Brass-River’ partjain egy darab mocsáros 
tartományon uralkodnak. Utazóink tisztesen üdvözlők 
ezen embert, ’s dohányt és rumot nyújtanak neki 
ajándékul. O barátságtalan mormogással fogadá-el 
azt, és szemei gonoszul villogtak, midőn nemzete’ 
nyelvén e’ szavakat mondotta : ,,A’ fejér ember most 
egyszer einem jut Eboe-ba." — E’ szavak’ értelmét 
egy néger tüstént megfejté Landernek: ki azonban 
e’ josolatra nem ügyelt, hanem csak olly üres fe- 
nyegetó szóknak hitte, mellyeket a’ főnök’ száján 
szemtelenség és gonosz akarat röpite-ki. Mindaz- 
által csakhamar áltlátta Lander, iszonyú tévedését, 
de már késő volt a’ fenyegető veszély elől mene- 
kedni. Midőn már mintegy 60—70 mérföldnyi utat 
tőnek fölfelé a’ tartomány’ belsejébe, az utazók egy 
szigethez jövőnek, hol a* nagy komp csekély viz 
miatt fenakadt. A’ fák és bokrok mögött, mellyek- 
kel e’ sziget ’s átellenben a’ folyam’ két partja el 
vannak borítva, több csapat benszűlött lesben állott, 
’s midőn most zátonyra ért a’ hajó, s a’ szerencsét
len legénység azt mélyebb vízbe iparkodott vontatni, 
utazóinkat a’ sűrűből egyszerre élénk ’s huzamos pus
ka-tűz köszönte. Lander a’ benszülöttek’ őszinteségé
ben ’s gálád cselektől ment gondolkozásukban olly 
erős  bizodalmát helyezett, hogy eleinte semmikép 
sem akará hinni, hogy azon öldöklő tűz, melly ót 
körülczikázá, más lehessen, mint eljövetére tett 
űdvözleti lövések. Mindazáltal a’ Krumok, kik a’ 
kompba ugranak ’s mellette megsebesültén leestek, 
csakhamar kiragadák ót e’ tévedésből ’s bizonyítak
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nemcsak azon nagy veszélyt, melly ót illy váratla
nul körülvevő, hanem a’ menekhetés’ nehézségét is. 
Kísérő-társait szó ’s tagjelek által felbátorítván. 
végre védelemre készült, ’s tarsinak hangos és kö- 
zönös felkiáltása meggyőzé ót arról, hogy érzelmi
ben osztoznak ’s példáját követni kívánjak. Azalatt 
a négerek közül többet, kik merészek valónak 
a’sűrűből elónyomulni. az angolok agyonlőttek ; ha
nem Landert is, épen midőn a’ komp’ fenekéről töl
tést akara fölvenni, egy puska-golyó ágyékon sujtá. 
O ingadozott ugyan, de el nem dőlt, ’s embereit to
vább is férfias hangon ellenállasra buzdító. Mivel 
azonban látta, hogy a’ lőpor nem sokára elfogy ’s 
ó maga is tetemesen van megsebesítve, hogy krómjai
nak bátorsága csökkenni kezd , ’s az ellenség’ pus- 
katüze nemcsak nem szűnik, sót folyvást elénkebb 
lesz : tehát azon volt, hogy a’ közelfekvó kisebb kom
pot elérhesse, ez lévén egyetlen mód — legalább 
a’ meztelen életet megmenthetni. Azok tehát . kik 
még éltének, minden vagyonukat odabagyak , a'fo
lyóba ugranak , ’s legtöbb közülök — mind a’ mel
lett, hogy a’ folyam’ árja rendkívül sebes volt — 
elérők szerencsésen czéljokat. Mihelyt a’ bokrok 
közt lappangó négerek ezt észrevevék , tüstént vad 
rivalgással előtörőnek, a’ fák’ sűrű lombjaitól elrej
tett csolnakokba szökdöstek, ‘s álmélatos gyorsaság
gal törtek a’ futamlok’ nyomába , mialatt tömérdek 
nép iszonyú kiáltozások ’s dühös taglejtések közt 
tánczolt-el parthosszant. A’ krumok ezen alkalommal 
is megőrzők azon jó hírt ‘s véleményt, mellyet föl
dijeik a’ külnépek’ emlékezetében visszahagytanak. 
A’ futamlók’ élete csak ezek’ erejétől ’s ügyességétől 
függött, ’s ók a’ kis kompon példátlan gyorsasággal 
eveztek tova. A’ négerek négy óráig üzek őket, ’s a’ 
szegény Lander ezen egész idő alatt, fosztva minden 
fegyvertől ’s lőszertől, az ellenség’ leghevesebb pus- 
katüzének ’s gúnyainak volt kitéve. E' futamlás köz
ben egy esetet nem ballgathatni-el. Egy T... nevű fe
jér ember, ki az ijedség miatt már félholt vala, vo
nakodott az ellenségre lőni, mellyet a’ komptól már 
csak egy evező-lapát’ hossza választott-el: ó töltött 
puskáját kezében tartva, egyenesen állott a’ kompban 
*s jelek által kérte a’ négereket, vennék ót fogolyul, 
csak életét ne bántsák. Míg ó illy nyulszivűleg es- 
deklett, egy óngolyó szájába repült ’s a’ nyomorú 
vitéz , holtan omlott földre. A’ kompnak többi em
bere a’ legnagyobb hidegvérűségnek ’s elszánásnak 
adó jeleit. A’ futamlók szerencsésen! megszabadultak
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üldözőik e lő l, ’s midőn ezek ve'gre a’ további haj- 
hászással felhagytak, fölemelkedett Lander a’ komp
ban, támogatva társitől, ’s elleneinek láttára öröm
mel forgatta feje fölött kalapját; azután elájult ’s a’ 
kifolyt vér miatt odalankadva, a’ mellette állók’ kar
jai közé omlott. Midőn azután nem sokára ismét esz
méletre tért, Moore ur, egy fiatal angol sebész, ki 
neki a’ folyón-fölmentében kísérője volt ’s az egész 
utazás alatt példás viseletét bizonyíta, értesíté őt se
bének veszedelméről; a’ golyót nem lehete kihúzni, 
és Lander csakhamar meggyőződött, hogy halandó 
pályafutásának vége. Midőn ama’ felindult állapot, 
mellybe e’ komor meggyőződés elméjét hozá, azon 
bágyadságnak, melly rendszerint heves benső zaj- 
longásokra következik, ismét engedett, a’ legkíno
sabb fájdalmak vevék körül ’s ő azokat több óráig 
férfiúi szilárdsággal tűrte. Ezen időtül fogva többé 
nem ülhetett egyenesen , ágyában meg nem fordul
hatott, sőt még tollat sem foghatott kezébe. Míg ő 
illy keserves állapotban a’ folyón aláment, mellyen 
még tegnap egészen más érzések közt haladott fölfe
lé , a’ legszomorítóbb gondolatokban merengett lel
ke ; ő sokat beszélt nőjéről, kedves gyermekiről, 
barátiról ’s meghiúsult reményiről. Ezek reá nézve 
igen gyászos és sötét pillanatok valának; azonban 
természeti ébrültsége csakhamar szétüzé ismét e’ bxís 
képeket; ő megbocsátott ellenséginek, a’ Minden
hatónak kezeibe ajánlá magát, ’s lelke a’ religionak 
elveiben keresett vigasztalást. Landernek, Fernando- 
Po-ba megérkezte és halála a’ hírlapokból eléggé 
tudva van.

E’ kegyetlen ’s orozva tett megtámadás’ okairól 
különfélék a’ vélemények. Némellyek azt hiszik, 
hogy a’ benszülötteket e’ gálád or-tettre a’ portugáli 
’s délamerikai rabszolgakereskedők lázíták-fel, kik 
e’ tartományban nagy befolyást gyakorlanak ’s ér
dekeiket a’ britt alattvalóknak ’s kézmüveknek az 
országba-eresztetés által kétségkívül nagy veszély
nek láták kitétetve. Mások ismét azt gondolják, hogy 
a’ benszülöttek e’ megtámadás által boszút akartak 
állni egy városukért, mellyet az „Alburkah“ nevű 
gőzhajó’ emberei Atta-ba tett utolsó utazásukkor 
elégettek. Ismét mások azt hiszik: Brass’ lakosai 
félvén, hogy a’ belföldi néppel folytatott jövedelmes 
szállító kereskedésük egészen megsemmisül, ha meg- 
engedendik, hogy az angolok hasonló kereskedést 
nyissanak: ennélfogvást Bonny’ lakosival, kiknek 
érdekeit szintúgy veszély fenyegeté, összeszövetkez
tek, ’s hogy ezen emberek azon táj’ lakosival, hol 
a’ megtámadás történt, egyesülten a’ fegyvertelen 
angolokat kitörleszteni titkon elhatározák. De bármi 
szolgált is okúi , annyi bizonyos, hogy a’ megtáma

dás nem rögtönös, hanem finom ravaszsággal előre 
kidolgozva volt, ’s hogy e’ harczban a’ brassi és 
bonnyi lakosok’ csolnakjai egyaránt részt vevének. 
Mindazok , kiknek alkalmuk volt a’ brassi és bonnyi 
lakosok’ charakterét, gálád ravaszfogásit ’s telhetet
len rablásvágyát ismerni tanulni, a’ feljebb érintett 
állítások közül az utolsót tartják leghihetőbbnek ’s 
azt vélik, hogy Boy király — bármi nagy vonzó
dást szinlett is Lander iránt ’s bármi búsnak tetteté 
is magát, midőn barátját ’s jóltevőjet halálosan meg
sebesültnek látta — még is titkon czimborált, ’s 
befolyásával oda dolgozott, hogy e’ catastrophét ro
konával a’ gonosz Jacket királlyal, ki azt előre meg
mondotta, egyesülten czélra juttassa. Mivel Boy 
király minden korábbi fölfelé tett hajózás’ alkalmikor 
hajiadó volt az utasokat kisérni ’s épen most vona
kodott makacsul — a’ társasághoz csatlakozni: te
hát azon gyanú , hogy ő a’, Ländert ’s társait fe
nyegető veszélyről értesítve vo lt, csak annál ala
posabb lesz.

Az afrikai fölfenező-utazások’ története, szeren
csétlenség ’s halálos esetekre nézve gazdagabb, mint 
akármellyik más. Az angol és portugáli kereskedő 
társaságnak legelső gyenge próbálatitól kezdve mind
azon számos expeditióig, mellyeket az afrikai társa
ság és britt kormány létesített, legfölebb is két vagy 
három utazó élé-tul fáradozásinak következésit; de 
egyetlen egyet sem nevezhetni, ki második utjából 
visszatért volna. Caillé és John Lander élnek még, 
noha nem lesz csuda, ha ők elődjeik’ példájit követ
vén, egyszersmind azok’ sorsában osztozandnak. Ezen 
kedvetlen kinézések’ daczára is mindig találkoztak 
férfiak, kik illy vállalatok végett hajóra keltek. En
nélfogvást nem könnyen szolgálhat valami az ember’ 
fáradatlan búvár-szelleméről meggyőzőbb bizonyságul, 
mint azon rettenhetlenség, mellyel e’ tövises ösvényre 
’g martyrhalálra folyvást uj meg uj vágytársak ajánl
koznak. — L e d y a r d  nevű angol volt első, ki nem 
sokára a’ britt-afrikai társaság’ felállta után felfödő- 
zésekre küldetett. O augusztusban 1788. Kairóba jött 
’s kevés idő múlva meghalt. — Ennek legközelebbi 
követctársa L u c a s  ur volt, ki miután csekély föld
tért beutazott, visszatért Tripolisba ’s az egész vál
lalattal felhagyott. — Utána H o u g h t o n  őrnagy, 
britt consul Marokkóban, következett, ki Gambiából a* 
Nigerbe akart hajózni. Ot a’ maurusok (mórok) a’ nagy 
sivatag pusztában kirablák, emberi segély nélkül ha- 
gyák a’ földön , ’s 1791ben az éhség és lankadség 
megölte. — A’ negyedik utazó a’ híres M u n g o  
P a r k  volt, ki első utazását 1795ben kezdé-el ’s
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története eléggé isméretes. O három-évi távoliét
után szerencsésen visszatért Angliába. Második és
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szerencsétlen utazásához 1805ben fogott. Számos ki- 
sérőtársait az afrikai éghajlat’ kártékony befolyása 
jobbadán mind elölé, ’s midőn novemberben 1805 
egy kompba szállott, bogy a’ Niger folyamon leha
józzon , azon 38 európai közül, kik vele Angliából 
kiindultak , már csak öt vala életben ’s ezek is be
tegek. E’ pillanattól fogva semmit sem lehete többé 
ezen utazó felől hallani; míg végre Denham és Clap- 
perton , halálának közelebbi körülményit kinyomoz- 
haták. — A’ társaság ezalatt uj utazókat külde Af
rikába; t. i. H o r n e m a n n t ,  ki 1810dik évben egy 
városban a’ Niger mellett megbetegedett ’s meghalt; 
és N i c h o l s - t ,  ki utazását a’ benini öbölből akará 
elkezdeni ’s ott láznyavalyában életét rekeszté. Egy 
R ö n t g e n  nevű német !809ben hasonló szerencse
vei indult útra; ó Mogadore-ig jött, de e’ helytói 
néhány mérföldre , tovább-utaztában agyon veretett. 
Ezeket követék R i l e y  és A d a m s ,  két amerikai; 
’s mindketten afrikai rabszolgaságba jutának. — A’ 
britt kormány’ expeditióji sem voltak szerencsésbek, 
mint mellyeket az afrikai társaság kiküldött. 18l6ban 
egy nagy expeditio készült ’s két felekezetre oszta
tott, egyiknek feladása volt: a’ Niger folyamon le, 
’s a’ másiknak: a’ Congón felhajózni; az utóbbit 
T u c k e y kapitány ’s az elsőt P e d d i e őrnagy ve
zérlé. A’ congo-expeditionak tisztei csaknem mind
nyájan elhaltak; a’ kapitány, a’ zoolog, füvésztudós 
és geolog, kik kisérőtársai valának, egymás után 
éltüket veszték. A’ másik osztálynak sem volt ked
vezőbb szerencséje; P e d d i e  őrnagy első halt-meg; 
tőle a’ vezérletet C a m p b e l l  ezredes vevé-által 
’s nem sokára ő is elhunyt; a’ harmadik hajó vezér 
S t o c k o e  hadnagy leve, ki két elődjét csak né
hány nappal élé-túl. Azok , kik még életben marad
tak , 1817dik év’ végén ismét visszatértek. — A’ 
legközelebbi expeditict R i t c h i e  és L y o n  urak 
vezérlők. Az első meghalt Fezzanban ’s csak az 
utóbbi tért szerencsésen vissza. L a i n g  őrnagy és 
G ay kapitány kevéssel azelőtt a’ tartomány’ bel- 
részeibe rövid kirándulásokat tőnek, ’s nekik a’ sze
rencse legalább annyiban kedvezett, hogy embervesz
teség nélkül tértenek vissza. — D e n h a m  és C 1 ap
p o r t o n ’ fontos expeditiói, kikhez dr. Oudeney és 
Toole ur is csatlakoztak, valának most legközeleb- 
biek e’ vállalatok’ lánczsorában. Az ő első utazásuk’ 
naplója eléggé isméretes. Toole ur és dr. Oudeney 
ez útban meghaltak. C l a p p e r t o n t  második útjá
ban Morrison dr. és Pearce kapitány kísérek. Lander 
Richard — az ő szolgájuk — volt azon egyetlen, 
ki az expeditio’ emberei közül életben maradt, a’ 
többi egymás után elhalt. — L a i n g  őrnagy vezérle 
azután egy másik expeditiót ’s ő meggyilkoltatott a’

sivatag pusztában. — C a i 11 é franczia volt az utol
só , ki Lander testvéreket az ő e lső’s dús-következ- 
ményü utazásukban közvetlen megelőzte. O 182Sban 
visszatért. Lander testvérek lS31ben végzek első 
utazásukat ’s a’ második ut Lander Richard’ nevét is 
a’ halottak’ nagy jegyzékébe íratta. Ha az ember e’ 
jegyzéket álttekinti, ’s látja: milly kevesen tértek 
szerencsésen vissza: nem lehet eléggé csudálkozni 
ama’ vas állhatatosságon , melly folyvást e’ vállala
tok’ ujultában mutatkozik.

AZ E R É N Y E K ’ V Á N D O R L Á S A .
(Allegória.)

Száműzetvén néhány erény, mennyei lakjok- 
ba tértenek-vissza, boldogabb időkre várandók. — 
Azonban a’ boldogabb idők kissé késkedvén , eltö
kélek földünkön ismét megjelenni, próbát teen- 
dőleg: valljon nem volna-e lehetséges a1 szép hon’ 
valnmelly részében tartós lakhelyet nyerniök ? — 
....... alatt szállottak-le a’ Kegyesek, ’s legott a’ va
rosba készültek menni, midőn a’ H áz a f is  ág az 
O k o s s á g g a l  kezet-fogva előléptek ’s társikat hat
hatós szavaik által meggyőzek a’ felől, hogy hirtelen 
megjelenések ott a’ készületlen jelenlevők közt kön
nyen zavart gerjeszthetne; mellynél fogvást sok czi- 
vódás után (tehát magok az erények sem egyetér
tők) végre azt határozó a’ szótöbbség, hogy a’ Du
nán egy kis séta-hajózást tevén, további cselekvé
seik’ rendét útközben áílapitandják-meg.

Naszádra ült tehát az egész társaság, ’s az 
O k o s s á g  a’ kormányt, a’ H a z a f i s á g és R á- 
t őrs ág pedig az evezőket foglalván-el, épen el- 
akarának a’ partról indulni, midőn egy rongyokba 
burkolt sápadt asszony-alak — minőt nálunk nein 
ritkaság látni — éhes siró gyermekét fonnyadt üres 
melléhez szorítván, zokogó hangon segédeimért es- 
dekelve, közelített a’ mármár elevező naszádhoz. 
A’ K ö n y ö r ü  l e i e s s é g  azonnal egy húszast nyujta 
neki, mire az I g a z s á g ,  társának kezét megragad
ván feddő hangon így szólt: „Az egekért! — mit 
művelsz? Nem olvastad, hogy a’ könnyelmüleg szórt 
adakozás tunyaságnak, ez pedig minden rossznak 
kútfeje. T e , erény? — valóban szégyenlek társasá
godban lenni. — Jó asszony, távozzék kend, ’s ke
ressen munkát; — de még is várjon, itt van, vegye 
ezen Írást ’s vigye a’ kórházba, gyermeke’ számára 
egy tányér levest kap majd annak előmutatására, ha 
be tudja bizonyítni, hogy valóban joga van feleba
rátinak szánakozó részvételére.“ — A’ K ö n y ö r ü -  
l e t  e s s é g  szive megindult e’ keménységen ’s tit
kon a’ sanyargó asszony’ kezébe nyorná a’ húszast. 
A’ T a k a r é k o s s á g  ’s N a g y l e l k ű s é g  ezt lát
ván, az első felsohajtott: „Minő megbocsáthatlan
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pazérlás ! húszast is , levest is! ele'g lett volna egy 
a’ kettő közül.“ — „Egy a’ kettő közül ? — is
métlő a’ N a g y l e l k ű s é g  — szégyeneid magad,— 
ítéletem szerint hat húszast ’s ha e’ honban szemet 
nem szúrna, a’ köznép iránt kegyes IV. Henrik’ kíván
taként, levesében főtt-tyukot is kellett volna a’ sze
rencsétlen anyának adni.“ — így az első óra-negye- 
det czivódás közt tölték az említett Erények, miben 
alkalmasint a’ többi is részt vett volna ; de a’ B á- 
t o r s á g  azt tanácsié , hagyjanak-fel a’ sok hiába
való ’s czélhoz nem vezető üres szóvitával, lépje- 
nek-ki a’ szárazra ’s végezzék a’ dolgot r ö v i d e n  
de e l h a t á r z ó l a g  fegyverrel. Most láták csak ál
tal az Erények : miliy káros következményeket szül
hetne helytelen czivódásuk, ’s minthogy a’ N a g y 
l e l k ű s é g  első nyujtá kezét engesztelésre , a’ bé
ke csakhamar helyre állott ’s elég vidámon folytató 
a’ kis társaság elkezdett útját.

Azonban nem sokára terhes fellegek boriták-el 
az eget ’s távúiról tompa moraj ’s dörgés jelenték 
az égi háború’ közelgését. Az O k o s s á g  — uj ka
lapja lévén — félt az esőtül ’s a’ parton kivánt me
nedéket keresni; a’ B á t o r s á g  ellenben daczolni 
akart a’ szélvész’ dühével; de végre csakugyan a’ 
szótöbbség győzvén, a’ part felé tártának. Egy, másik 
szinte partra törekvő naszád meg akarván őket előz
ni, olly erősen ütközők hozzájuk, hogy a’ K ö n y ö 
rül  e t e s s é g vízbe esett, melly azonban szerencsére 
csak övig ért. Az ellen-naszádban ült társaság több
nyire csintalan e l  é k e l ő  fiatalságból állván, ka- 
czagva ’s gúnnyal mutogatott az Erényekre, régi 
szabású öltözetük ’s m a g y a r  nyelven beszélésök 
miatt, a l r e n d ü e k n e k  tartván azokat. A’ B á t o r- 
g á g ,  bajuszát mérgesen pödörgetve, kardját kérésé 
’s épen a’ kaczagók’ szemtelenségét indult megbün
tetni, midőn az A l á z a t o s s á g  hirtelen átszökvén 
a’ gunyolókhoz, szelíden mosolygva nyujtá ajkait 
békitő csókra. Az idegenek, megilletődten annyi szi
ves nyájasságtól, hibájukon bánkodást érezve, bocsá
natot kértek a’ megsértett Erényektől , ’s a’ B á- 
t őrs ág — nem lévén oktalan verekedő — nyugodt- 
nak látszólag dugá ugyan kardját hüvelyébe , de még 
is komoly szemekkel nézett az A l á z a t o s s á g r a ,  
mivel erejét ’s vitézségét ki nem mutatható miatta. 
Kedvetlenség borítá-el aztán az egész Erény-társaság’ 
homlokát ’s az eső’ megszűntével így folytatók to
vábbi utjokat.

Nem akarom szives olvasómat azon apró patvar- 
gúsokkal untatni, mellyekkel az Erények bosszú
ságukat enyhítők, ’s elhallgatom a’ J ó z a n s á g ’ ke-

serü szavait, esnem említem mérges nyilait, mellye- 
ket a’ divatozó fény ’s tobzódásra íjazott. Elég le
gyen csak azt mondanom, hogy a’ dél beérkezvén, 
az egész társaság ismét partra szállt ’s egy nyilvá- 
nyos kertbe sietett ebédelni. Előre ment a’ Mé r 
t é k l e t e s s é g  az eledelek’ megrendelése miatt; a’ 
V e n d é g s z e r e t e t  pedig a’ kertben sétált ’s né
hány ifjút—  kiket soványságuk ’s kopott ruháikról 
ítélve — csakhamar költészeknek ismert, barátságo
san ebédre hitt. — Le nem Írhatom , minő arcczal 
nézte az Okosság ’s Mértékletesség társaságuk’ vé
letlen szaporodtál A’ V e n d é g s z e r e t e t  azon
ban örömtül sugárzó szemekkel parancsolt tokajit és 
champagneit, mintha menyekzőjét ülte volna a’ vi
lággal. A’Takarékosság, Mértékletesség ’s Józanság 
elsápulának mérgökben; a’ S z e r é n y s é g  pedig pi
rulva süté-le szemeit a’ vidulásra hevült költők’ tré
fáira. Az elsőket kaján irigységről, az utóbbit pedig 
helytelen szemérmeskedésről vádolván a’Vendégsze
retet, újra bort ’s csemegéket parancsolt. Az órák 
eltűntek. — Végre az Erények bosszús hallgatás közt 
tértek-vissza naszádjokhoz , csak a’ Nagylelkűség ’s 
Takarékosság czivódott a’ fogadós’ hosszú árjegyzéke 
fölött. A’ köz elégiiletlenség még nagyobb fokra há
gott , midőn egy mellettük elsuhanó naszádban vígan 
láttak mulatozni egy nagy társaságot néhány — e’ 
J ó k e d v ’ vezérlése alatt álló — Vétek’ társaságában, 
’s kénytelenek valónak meggyőződni, hogy még az 
Erények sem lehetnek vig egyetértésben a’ Jókedv’ 
jelenléte nélkül.

Béestveledvén partra szállónak az Erények, ’s az 
Okosság fontos tekintettel így szólt: „drága kedves 
barátim! csekély belátásom szerint, mindaddig egye
netlenségben’s hasztalan czivódásban töltendjük szel
lemi létünket, mig az emberi társaságtól olly szoros 
elkülönzésben maradunk. Békétlen elvonult életmó
dunk által mindig gyűlöltebbek leszünk. Jól tudhat
játok , hogy népszerűségünket rég elvesztvén, már 
csak holmi régi bölcselkedési, nem  olvasott mun
kákban lelhet jülc- fel nevünket. A’ K ö n y ö r ü l e t e s 
s é  g’ neve látszik ugyan még némelly jótékony in
tézetek’ kapui fölött, de mit ér a’ puszta név! — A* 
fösvény is rólam beszél ugyan, és szabályiéira hivat
kozik, midőn pénztárát a’ szegény szűkölködő előtt 
becsukja ; de mind e’ mellett még is csak vad-álla
tokhoz hasonlítunk, kiket bámulni mindenki szeret, 
de egyszesmind rettegve kerül. Az én javaslatom te
hát ez: szélyedjünk-el az egész országban, csatolja 
magát kiki közülünk egy egy halandóhoz, maradjon 
nála egy évig , annak lefolyta után pedig gyüljünk- 
össze ugyan ezen helyen, ’s beszéljük-el kalandin- 
kat.“ — Itt az O k o s s á g  elhallgatott ’s a’ többi 
Erény örömmelfogadá-el javaslatát, egyedül a’ T a 
k a r é k o s s á g  irtózott annak kivitelétől, minthogy 
az utazási költségtől rendkívül rettegett. —

fVége következik.) N. I.
R E J T E T T S Z Ó

Őt betű ’s két szótag, mellynek ke't elseje vagy Te, 
Összeleg eggy állat-, vége pedig vagyok Én.

F. A.
A’ 95dik számú rejtettszó: Méh.

Nyomtatja Lä n de r e r .
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A’ S Z E G É N Y E K  I R I . A N D B A N .
C o b b e t  ázó  leveleiben, mellyeket mezei jó

szágára , Surreyb e , John Marschall nevű szolgájához 
irt, következő eredeti vonásokkal fösti az irlandi 
nép’ nyom orúságát:

I. L e v e l .  Dublinből sept. 3kán. Én ma reggel 
itt Dublinban több mint ezer dolgozó embert — fér
fit, asszonyt, gyerkőczét ’s leányzót láttam, és va
lamennyi ruhadarab testükön nem ért öszvesen an
nyit, mint azon vászonköntös, mellyben kend dol
gozni jár; pedig kendnek felesége van és nyolcz 
gyermeke, kik közül 7 még dologra nem is alkalmas. 
Én láttám enszemeimmel azon eledelt, melly egy 
r o p p a n t  é p ü I e tben e’ szegény emberek1 számara 
készíttetik. A1 főzelék-hulladékok, az árpaliszt, mos
lék,  savó és iró, mellyeket György naponként ott
hon az anyasörtések’ és malaczkák’ számára össze
töltöget , oiiy étek , mellyből hogy egy kanálnyit 
kaphassanak , e’ nyomoru emberek közül száz meg- 
száz, térdein fogna csúszkálni. Marschall! kend tud
ja , milly keményen feddém-meg szombaton, mielőtt 
elindulék, Tom Denmant ’s a’ kis Barrat-et ’s a’ 
kend’ saját fiát Dicket, hogy a’ házi sörtések’ fek
vését tisztítatlan hagyták, ’s milly keményen paran- 
csoltam-meg Györgynek , hogy minden szombaton az 
ólat tisztítsa ki ’s a’ sörtéseknek fris szalmából ké
szítsen almot. O milly boldognak fogná magát e’ vá
rosban ezer meg ezer ember tartani, ha azon silány 
alom, mellyen sörtésink nyugszahak , övék lehetne ! 
Ma reggel egy özvegyasszonyt láték négy gyerme
kével azon helyen, hol az éjszakát töltötték, t. i. 
á g y o k o n .  György emlékezik, mint kötém szivére, 
hogy az anyasörtéseket ’s malaczokat ’s a’ két szo
pós borjút, míg távol leszek, tisztán tartsa ’s rajok 
illő gondot viseljen. És lássa kend Marschall, e’ sze
gény özvegy ’s négy apró gyermeke olly szalmaszó- 
radékon háltak, melly .huszadrésznyire sem olly szé
les , mint mellyet mi egy sértésnek ’s apró fiainak 
szoktunk készíteni; — és ha én hazatértemkor látni 
fogom — a’ mit föl nem teszek — hogy két borjúm 
alatt a’ szalma olly ronda és törekes , mint az volt, 
mellyen az özvegy és gyermekei feküttek : akkor 
Györgyöt elcsapom a’ háztól, mint tisztátalan ’s ke
gyetlen suhanczot. És lássa kend, Dublinban sok 
ezer ember illy dísztelen almon éjszakáz. Kend és 
Thurvill, és valamennyi munkásom magok készítik a’ 
sörtés-ólakat palló-deszkaból, karókbul és gályák
ból , ’s mivel kendeknek nincs elég szalmájok, hogy

1 8 3 4 .

belőle sörtésiknek almot készítsenek: tehát a’ községtől 
szereznek páfrányt ’s aszúfüvet (avart). De vegye kend- 
tek ezt szivére! én láttam Thurvill’ sörtés-ólát ugyan
azon napon, mellyen elindultam, ’s én ünnepélyesen 
nyilatkoztatom-ki egész Anglia ’s Irland előtt, hogy 
Thurvill’ két sörtése jobb szállással bír, hogy tízszer 
jobb élelme van és százszor tisztábban tartatik, mint 
sok ezer emberteremtés Dublinban — egy városban 
t. i . , melly utczák, nyilvanyos helyek ’s épületekre 
nézve olly szép, mint akármellyik e’ világon.

II. Le v é l .  Dublinből, sept. lOkén. Marschall! 
utóbbi levelemben megírtam kendnek, mint regge
liznek az itteni szegények, most azt irom-Ie, mint 
ebédelnek. Én elmenék a’ szegények’ tápláló-intéze
tébe ’s a’ felügyelő urak nekem mindent megmutat
tak. Mintegy 3000 ember tápláltatik itten, ’s ha így 
nem táplaltatnának, tehát vagy az éhség ölné-meg 
őket, vagy kénytelenek volnának lopni és rabolni. 
Én élő szemeimmel láttam e’ déli vendégséget. Egy 
nagy hosszú teremben legalább is 500 asszony volt 
jelen; mindegyiknek kezében egy tálka, ’s e’ tálká
ban néhány burgonya összecsomoszoltan, mint kend- 
tek szokták összecsomoszlani ’s liszttel keverni sér
téseik’ számára. E’ szegények egymásután a’ terem’ 
egyik végébe mennek, hol az arra rendelt szemé
lyek egy nagy katlanból, meszelyes czinmértékkel 
a’ burgonyát kimerítik ’s a’ tálkába töltik. E’ nyo
moré kotyvasszál a’ szegények aztán félre húzódnak 
’s a’ teremben á l l v a  megeszik azt. Ki részét megevé, 
eltávozik ’s helyet enged másoknak. Mintegy 300 
személy állott még az udvartéren várakozva , míg a’ 
sor reá kerül. Továbbá láték mintegy száz kis leány
zót egy i s k o l á b a n ,  ’s ugyanannyi fiúgyermeket 
egy másikban ; egynek sem volt czipéje sem haris
nyája , ’s a’ gyerkőczék’ testén még ümög sem. Ar- 
czuk sápadt volt, ’s mind a’ két száz öszvesen nem 
bírt annyi pirossággal, mennyivel a’ kend’ piros
pozsgás gyerkőczéje, ki Dodman’ földjére szokott ki
járni , hogy ott madarak ellen a’ répavetést őrizze. 
Marschall! e’ gyerkőcze az ő kenyér-, sajt- és sza
lonna-dús táskájával — ez jár az i g a z i  i s k o l á 
ba;  belőle és Tom Deckmanből és a’ kis Barratt- 
ből izmos , tenyerestalpas emberek válandnak , mii
lyenek apáik; ők jól fognak élni ’s jó ruhát viselni, 
egyszersmind becsültetni, miképen apáik, ’s boldogak 
lesznek azon sorsban, mellyet nekik Isten kijelelt 
vala. Egy másik helyen ismét egy nagy csapat 
asszonyt láték hivalkodva ülni, mindegyik egy cse



3 8 6

csemőt tarta karjain. Ők sorban ültek , ’s hihetőleg 
burgonya-étkökre várakoztak. Néhány közülök fiatal 
volt ’s a’ terme'szettől kellemes arczvonásokkal meg- 
áldatva, de az éhség, czondrák e's piszok rém-ala
kokká rútítá őket. Testükön a’ ruha csupa rongy és 
czondra; és pedig nem ollyan rongy, miilyent kend 
nevez annak; nem olly czondra, minőt kend a’ kol
dusokon ’s czigányasszonyokon lát, kik Tarnhamben 
a’ komlót segítik gyűjteni: hanem százszor undokabb 
rongy és czondra, mint a’ minőt kend valaha veréb- 
ijesztó-váz gyanánt kertekben és vetéseken sövényre 
vagy póznára felaggatva látott. Es Marschall! illy 
sorsra akarják a’ skótziai csavargók (Vagabund) An
gliában a’ munkások’ nőjeit ’s gyermekeit is leala
csonyítani , midőn a’ parliament előtt arról fecseg
nek , hogy kendteket mindnyáját nevelni készek. — 
O Marschall! e’ csavargók kendteknek k ö n y v e 
ke t  akarnak adni, ’s érte elragadnia’ k e n y e r e t  
és húst .  —

(Vége következik.)

AZ E R É N Y E K ’ V Á N D O R L Á S A .
(Vége.)

A’ N a g y l e l k ű s é g  ’s H a z a f i s á g , — mint 
legmunkásb erények — azonnal útnak indultak ; az 
I g a z s á g  követé őket, de csak l a s s ú  lépések
kel, mert beteges állapotban ’s épen orvosi kéz alatt 
volt. Legkevésbé haladt-előre a’ K ö n y ö r ü l e t e s -  
s é g ,  igen sok embernek lévén útközben vigasztalá
sara szüksége; — a’ T a k a r é k o s s á g  pedig még 
csak másnap indult-el a’ gőzhajóval, legolcsóbbnak 
tartván az azon utazást. A’ B á t o r s á g  egy kocsiba 
ugrott, mellyben egy házaspár ülvén csak, elég hely 
volt. A’ S z e r é n y s é g  földre szegzett szemekkel 
sietett előre, ’s csak sorompjainál veté azokat fé
lénken az ég felé , ’s reszketve lépett-be a’ város
ba, rettegvén a’ falukon tanyázó had verő Mars’ aga- 
rász- ’s vad fiaitól.

A’ viszontalálkozásra kitűzött év elmúlt, ’s az 
Erények ugyanott, hol ezen határozást tevék, egybe 
gyültenek; — majd mindnyájan egyszerre jelentek- 
m eg; csak a’ T a k a r é k o s s á g  késett kévéssé, 
mivel költség kímélés végett gyalog járt. Bámulva 
néztek egymásra az Erények ’s csudálák a’ rajtok 
történt iszonyú változást. Kedvetlenek voltak mind
nyájan , azonfelül sápadtak és soványak ’s elégület- 
lenség nézett besüllyedt szemeikből.

„Igen tisztelt kedves N a g y l e l k ű s é g ! 44 — 
sohajta az O k o s s á g ,  — „Ön távozott-el közülünk 
e lső , tehát legyen kalandjai’ elbeszélésiben is el
ső.44 —• „Tudják tehát Kegyetek — szólt a’ N a g y 
l e l k ű s é g  — hogy én csak néhány mérföldre in
nen telepedém-le egy kis mezővárosban, ’s hogy la

kásomat egy szép kellemes fiatal nő’ szivében ve- 
vém, kit az ablaknál megpillantván, nem győztem 
kecsein álmélkodni. Férje, egy szegény lovaghad
nagy, mellette állott ’s örömtül sugárzó szemekkel 
nézett a’ szép, csak hat hetes nőnek mosolygó kék 
szemeibe. Alig foglalám-el uj lakhelyemet, tüstént 
azt vevém észre, hogy többnyire csak szegények’ 
keblében rejtezik az igaz szerelem, hogy jó volna 
ha mi Erények is részt vehetnénk a’ házasság’ édes 
örömiben, ’s hogy csak vétkes rágalom mondhatja 
a’ férfiakat állhatatlanoknak; mert az egész világ
ban nincs hüségesb és tisztább szerelem , mint azon 
férfiaké — kik csak hat hét óta házasok. — Más 
nap délelőtt, midőn épen Himfy’ szerelmeit olvasná 
a’ szép nő, lassú kopogás hallatszott ’s egy ifjú alá
zatos léptekkel közelíte, egy csinosan kötött arany 
metszetű könyvecskét tartván kezeiben, ’s akadozó 
hangon kéré elméjének ezen első szüleményét ke
gyes pártolásra méltatni. Általam felbuzdit>a elfo
gadd a’ szép nő a’ könyvecskét ’s húsz pengő fo
rintot nyújtott az ifjú költésznek, szegénységgel 
mentegetvén ajándéka’ csekélységét. A’ költő el lé
vén ragadtatva ezen példátlan bőkezűség által, öröm
mel távozott-el; a’ hadnagy pedig borús homlokkal 
lépett-be ’s bosszúsan veté magát egy székre. — 
„.Ismét egy átkozott árjegyzék ! — szóla , egy fél- 
iv papirost mérgesen asztalra vetvén — és meg kell 
fizetnem tüstént , mert ha az ezredes megtudja —
ú g y ------ ; ugyan édes lelkem, kérlek, add ide azon
húsz pengő forintot, mellyeket tegnap gondviselé
sedre bizíam.’” — ,,A’ húsz forintot? — kérdé a’ 
nő pirulva — boesáss-meg kedves férjem, egy ifjú 
költész’ fölsegélésére adtam.44 „.Micsoda? — kiáltott 
a’ hadnagy magán kívül — semmiért annyi pénzt 
veszfegetni-el, az szörnyűség! ’S micsoda könyv az? 
— „Okok44 átkozott czim ! okom volna ezen okok 
miatt elválni Kegyedtől rossz asszony ! mert meg 
vagyok gyaláztatva, ha ezen árjegyzéket tüstént ki 
nem fizetem. Ha illy hasztalanságokra akar pénzt fe- 
csérleni, úgy nem egy szegény hadnagyot kellett 
volna férjéül választania.’” Ezen szavak után, még 
egy mérges pillantást vetvén a’ szegény zokogó asz- 
szonyra, káromkodva veté csákóját fejére ’s eltávo
zott. Nem akarok Kegyeteknek terhökre lenni a’ két 
házas’ czivódásainak részletes előadásával, csak an
nyit legyen szabad mondanom , hogy munkálódásom 
által az előbb olly boldog pár csakhamar tönkre jn 
to tt, a’ hadnagy játékos leve, ’s végre kétségbees
vén nője pazarlási miatt — mert így nevezé a’ bal
gatag, munkálódásomat — főbe lőtte magát. Mélyen 
megilletődve e’ szerencsétlen eseten, elhagyóm la
kásomat azon meggyőződéssel: hogy bármiily derék
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’s dicséretre méltó Erény vagyok i s , még is egy 
szegény lovaghadnagy’ szivében csak kárt szülhet 
jelenlétem.“

Az Erények udvarisan jelenték sajnálkozásukat 
a’ N a g y l e l k ű s é g n e k ;  ’s az O k o s s á g  az 
I g a z s á g h o z  fordulván i'gy szólott: „Kegyed tu
dom nem arthat senkinek , kérem tehát, beszélje- 
e l , kit boldogított jelenlétével?“ — Az I g a z s á g  
komolyan rázá fejét ’s homlokát redókbe szedvén, 
lassú hangon felele : „Én fajdalommal valék kénytelen 
tapasztalni, hogy nem tanácsos mindenütt megjelennem 
’s hogy igazság-létemre is igaztalanságra vezérelhe
tem az embereket. De hallják rövid vázlatban viszon- 
tagságimat. Tudván, hogy a’ műveltebb világban rit
kán *s akkor is csak leplezetten szabad megjelennem, 
a’ távol Indiába hajóztam , hol nem sokára egy igen 
bölcs és tisztelt Brainin’ keblében vevém lakásomat. 
Az ezen országban létező különféle nép-osztályok 
rendkívül bosszantanak, mert meg nem foghattam: 
mi joggal lehet egy hasonló anyagból készült embert 
a’ másiknál alacsonyabb helyzetbe taszítni ? ’S hogy 
valaki már születésekor fényes gazdagságra emeltes
sék ; vagy pedig megvetett szegénységre legyen kár
hoztatva ? — Első foglalatosságom volt a’ szegény 
Páriákat érdemetlen gyászos sorsukból megszabadítni. 
Braminom sugallásomtól buzdítva , védeni kezdé az 
elnyomott Páriák’ földre tiprott jogait, fontos okok
kal támogatá azon állítását, hogy a’ Paria minden 
esetre megérdemli legalább felét azon tiszteletnek, 
mellyel a’ tehenek ’s e g y é b  szarvas marhák tetéz- 
tetnek. Gondolják csak Kegyetek, mi lett ezen igaz
ságos állításnak következése? A’ bölcs Bramin meg- 
ragadtatott a’ több, sötétség-szerető Bráma’ szolgái
tól ’s mint isten káromló az oltáron porrá égetteték; 
én pedig iszonyodva siettem ide , határozatunkat tel- 
jesitni.“

„Mi engem illet — szólta’ K ö n y ö r ü l e t e s -  
8 é g ,  kérdést sem várván, — én elég gondolatlanul 
egy nagy városba menék ’s egy öreg ’s gazdag öz- 
Tegy’ keblében ütém-fel sátoromat. Ingerlésimre az 
öregnek fukarsága csakhamar elenyészett ’s bezzeg 
jó dolgnk lett a’ külvárosi dologkerülő rongyos nap- 
lopóknak í Mindennap kikocsizott a’ könyörületessé 
lett asszony a’ külvárosokba ’s teli kézzel osztogató 
ajándékit; minek dologtalanság, részegség, erkölcs
telenség . ’s különféle undok nyavalya lőnek gyászos 
következményei. — Alig várhatóm az esztendő’ vé
gét, hogy munkálódásoni’ színhelyéről leléphessek.“

„Én falura mentem — kiálta a’ V e n d é g s z e 
r e t e t  — egy gazdag birtokoshoz, ’s csak azért ha
gy ám őt e l, mivel tegnapelőtt evék meg éhes szom
szédjai at ólsó telkének árat.“

„Már most rajtam a’ sor — monda a’ B á t o r- 
s á g kedvetlenül — ’s hogy sorsom nem volt ked
vezőbb mint a’ Kegyeteké, ezennel hallani fogják. 
Egy kocsiban foglalók helyet, mellyben egy fiatal 
alrendé tisztviselő utazott nőjével rendeltetése’ he
lyére. Megtetszvén az ifjúnak lelkes beszéde ’s mű
veltsége, legott szivébe roppenék ; de képzeljek csak ; 
mi lett ennek következése? — Az ifjú, előjaroinak 
bátran kimondá az igazat, — és kenyerét elveszt
vén, most érdemetlen nyomorúságban sínylődik.“

Az Erények’ különböző véleményit előadni igen 
hosszadalmas volna, azért elmellőzvén azokat, hagy
juk & S z e r é n y s é g e t  szólni történetiről.

„Tudva lesz Kegyetek előtt — így kezdé sze
mérmesen — hogy menék ’s valami jó háznál 
mint társalkodó kívánók szolgálatot nyerni. Egy 
egész évnegyedet tölték sikeretlen keresésben , —- 
mindenünnen gúnyosan üztek-el. A’ férendő dámak 
szánakodó mosollyal utasítónak a’ konyhába, itt pe
dig a’ cselédek esküvéssel bizonyítók : hogy nem lát
tak még soha azon házakban, hol szolgálni szeren
cséjük volt. Mas próbát kivánván tenni, több Íróhoz 
‘s költőhöz mentem; de ezeknél még rosszabbul jár
tam — a’ mint távúiról megláttak , azonnal bezárák 
ajtóikat előttem ; egy fiatal költész azonban még is 
könyörült rajtam ’s befogadott szivébe. Ez egy jám
bor, ép-elméjü ’s tanult ifjú volt, egyedül a’ dicsvágy 
borita némi homályt egyéb szép tulajdonira. En tehát 
ezen hibát legyőzni ügyekezvén, ha valamelly köny
vet akart közre bocsátani, elhitetem vele , hogy az 
nem érdemli a’ nyomtatást, ’s ezt addig folytatám, 
mig végre a’ dicsvágy általam legyőzetve , kényte
len volt eltávozni az ifjú’ kebléből, ki annak eltá
vozta után csakhamar megunván életét, egy kolostor’ 
magányába vonult ’s kétségbesésból a’ mértéktelen 
ivás’ áldozatja lett.“

„Mi tehát még is legszerencsésbek valónk — 
szólt a" H a z a f i s á g ,  derült arcczal lépvén az O k o s 
s á g g a l  karöltve, az Erények’ körébe — í gy , a’ 
mint itt látnak Kegyetek, karöltve ballagánk a" Du
na’ habmosta partjain lefelé, ’s messze haladtunk a’ 
nélkül, hogy valaki a’ halandók közül hajiadó lett 
volna szállást adni keblében. Egykor délfelé megál
lapodván, egy iszonyú szikla-tömeget látónk a" Duna’ 
közepén, melly a’ merész hajósokat végveszéllyel fe- 
nyegeté. Hajótöredékek forogtak a’ tátongó örvény’ 
felületén, a’ szikla’ tetején pedig egy borzasztó szörny 
állott villogó tüzes fegyverrel ’s kaczagó a’ szeren
csétlen hajósok’ keserves jajait. E l ő í t é l e t  a’ neve 
ezen szörnynek , ’s nem találkozott senki , a’ ki az
zal szembeszállni merészlett volna. Végre egy férfiút 
látónk közelgeni, — szilárd elszántság ’s méltóság üle
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uragas homlokán, hő lelkesüléstől ragyogó szemei tü
zes nyilakat leveliének az őrt-álló szörnyre !s min
den késedelem ’s halogatás nélkül, hozza fogott a* 
szirttömeg’ ’s előítélet’ szétrontásához. — Mi 
azonnal eltökélve, mindketten egyszerre röpülénk a’ 
nagy hazafi’ dobogó keblébe , hol szellemünk úgy is 
már rég uralkodott. Az elkezdett munka felette ter
hes volt, mert az előítélet számlálhatlan köveket gör- 
dite az állhatatos küzdő’ lába elibe ; de hasztalan, — 
szellemem’ erejétől ihletve minden nehézséget legyő
zött a’ buzgó hazafi, ’s diadalmasan véghez vitt mun
kája után örökké zöldelő borostyán körzé örömtül 
sugárzó homlokát. — Mi most ismét visszatérünk 
hozzá ’s javaslatunk az , hogy kövessenek Kegyetek 
minket; mert itt olly halandóra nem találandnak, ki 
úgy tisztelné Kegyeteket, mint ő.“

Az Erények minden tétovázás nélkül örömmel 
álltának a’ H a z a  f i s á g  ’s O k o s s á g ’ javasla
tára. Útnak indultak tüstént ’s rövid idő múlva ál
landó lakhelyet foglalónak a’ nagy hazafinak egye
dül a’ valódi jó- ’s hasznosért lobogva lángoló szi
vében. Kugy Ignúcz.

SZIPPANATKÁK EGY TRÉFA-SZELENCZÉBÓL.
Egy, felső emeletben lakó, agg hajadonka igen 

szeretett felülről az utczára lehajolni. Egy estve, épen 
midőn a’ betegeskedő leány’ háziorvosa az ablak alatt 
elsétálna, igen lehajtó fejét az ablakból. „Meghűli ma
gát , kisasszony!“ fenyegető az orvos. — ..Dehogy 
— szólt a’ 'negyvenes — míg az ember f i a t a l ,  
addig semmi sem árt.“ — „No , no — felszólt az 
orvos mosolyogva — melly rózsa lehajladozik, kö
zel áll a’ h e r v a d á s h o z . “

K...án az iskolai törvények keményen tilalmaz
ván a’ játékszinbe-menetelt, egy tanuló, vendégba
jusszal járogatott oda; és hogy semraikép ne árul- 
tassék el, testvérbátyja mindig mellette ült vagy állt 
’s tens-uri czímmel ajándékozható meg. Történetből 
egy estve tanítója épen melléje állt; — bátyja erő
sen szórta egy ideig a’ tens-uri czi'met, míglen egy 
szinész" játéka annyira elragadó , hogy a’ tanuló’ 
igaz nevét száján kiszöktette. „Jőjön csak tens ur 
egy kevéssé félre — szólt a’ tanító a’ scholasticus- 
hoz, ’s miután gyöngéden megrázta a’ vendég-ba
juszt, halkan imezt súgta fülébe: És tudja tens-ur 
a’ holnapra feladott p o e s i s t ?“

„Úgy e kedves fiam , csak mindig nagyobb em
ber előtted K a n t ,  mint K r u g ? “ — szólt egy ol
vasott apa, reményteljes fiához. — „Bizony — mond 
vállvonítva ’s együgyűen a’ szálas legény — ezen 
urakról életemben még semmit sem hallottam ; azon
ban nehezen hinném, hogy bármellyik is n a g y o b b  
volna , mint én.“

Az n...i gyermekek’ próbatételén áltadá az isko
lamester, sajat liauak az ó testamentumot, illy kér
déssel: „Hol fekszik itt Es z t e r ? ” — „Itt — fe
lele a’ gyermek — sehol sem fekszik Eszter néni
kém ; de ha itt fekünnék is , már illyenkor rég föl
kelt volna.“

Egy elkényeztetett urficskának megigéré N* 
ur , hogy neki selyembogarakat hozand. „De előbb 
mondja-meg ám — szólt a’ zseni — milly színű se
lyemből csinálják a z o k a t  a’ b o g a r a k a t ? “

„Hallotta-e komám-asszony — szólt egy pa
raszt , fiatal szomszédnéjahoz — milly szépen hege
dűi az uraság’ kisebb fiacskája?“ — „Jaj , még az 
semmi — felelt a’ menyecske — de azt ám gyö
nyörűség még h a l l g a t n i ,  ha az öregebbik f e s t ! “

Gyöngyüsy Imre.

A’ SZERELEM’ ’S HÁZAS ÉLET’ SZÓKÖNYVÉBÓL.
K i n c s :  sok ás fáradva kincset ’s gyakran csak 

üszőkre akad. — L é g  m é r ő j e  a’ házasságnak szo
kás szerint változón all. Ha esőre mutat, szükség, 
hogy minél előbb verőfényre emeltessék-fel, mielőtt, 
mint történni szók, fagyra esnék alá. — L e v é l 
í rás  a’ szépnemre nézve igen szaraz foglalkozás; de 
a’ szív’ ügyében kivételt szenved ’s legnagyobb gyö
nyör’ szerzője. Mint nevezzük e’ leveleket? — sze
relmieknek. — M á g n e s :  az egész természetben 
legerősb , a’ szerelemé. Meg kell azonban jegye/.ni, 
hogy minden mágnest táplálni kell, hogy erejét el ne 
veszítse. — N y i l a k :  Ámor’ tegzéből sebesítenek 
ugyan, de édességeik felülmúlják a’ fájdalmat. — 
Ö l e l k e z é s e k :  a’ szerelem’ ’s házas élet’ fontos 
következményinek előpostái, — Ö r ö m e t  ad az 
egész házas élet , ha szeretet és erény köti össze a’ 
sziveket. — Ö r ö k :  a’ szerelem’ nyelvében tesz 
néhány órát — napot — legfeljebb hetet, kivált ha 
örök hűség’ bizonyítékáról van a’ szó. — P a r a n c s :  
ha a’ házas feleknek kivánataik parancsokká fajul- 
nak-el , akkora’ házasság ur és rabszolga közti vi
szonnyá változik. — P e n e l o p e  1 OS ostromlói’ da
czára is megtartó szüzességét. — P i h e n é s :  leg- 
édesb és legszebb pihenést a’ nap’ fárasztó munkai
tól lel a’ férj este gyöngéd hitvese’ karjaiban. De 
azt mondják, hogy némelly férj pihenés végett kény
telen felesége’ karjait odahagyni. — P o s t a p a p i 
ros :  finom mint a’ leánycsel, szerelmi levelekre 
igen alkalmatos. — R e n d k í v ü l i  p o s t a :  visz a 
házasságba ’s csigaposta czipel-ki abból. — S á r 
k á n y :  a’ természeti históriában már csak mesés ál
latok’ czitne alatt fordul elő,  de a’ házasságban nem 
egy győződik-meg élénken léte felől. — S o k  s z ó 
ró zás :  része a’ számvetésnek ’s kedvencz tanul
mánya hymennek. —  Ltgetfy Andor.

R E J T E T T S Z Ó .
Élő nemzet első részem, az erdős vidékeken,
Most közös ügyben fáradoz, az országos székeken.
Másod részem Duna-, Tisza-, ’s más folyamszel s part között 
Áll avagy leng ’s bizton vezet, a1 daczos habok fölött. 
Mindkét részem város. A r i !  te könnyen nugfejtheled 
Mert a’ tájék, hol fekszik, az Ermellék , hazád neked.

J Bandi.
A’ 96dik számú rejtettszó : T e h é n .

Szerkeszti II * 1 Nyomtatja Lä n de r e r .
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TÁRSALKODÓ.
Pest. december' 6ükán

A’ S Z E G E X Y F . K  ISI .  A N D  BAN.
(Teje.)

ü l. L e v e l .  Kilkennyból oct. isójéről. Dublin 
iáé mintegy 70 angol mérföld. Egész utamban fölsé- 
ges szántóföldeket latiam, igen kévés helyet kivéve, 
es meg itt is jobb minőségű a' föld . mintsem hatá
runk' nagyobb részé Surreyben: ámde azok. kik e‘ 
szép. tenuekery földeket művelik, legsanyarubb 
szegénységben élnék. Mihelyt hazajövök, egyik dol
gom az lesz. hogy a' miket láttam, egy kis könyvbe 
foglaljam-össze. — Dublinből ideutaxtaniban egy kis 
varoson jövek keresztül, hol epen lóvásár tartatott. 
Ha szemmértékem nem csalt. legalább is 2000 ló 
volt együtt: nem mondhatom ugyan, hogy nagy lo
vak. de azt bizton állíthatom. h *gy valamennyi közt 
sem találkozott egy silány vagy nyomorék. — "s n 
e* tartományban al'aianf gva még egv silány lovat, 
tenenet. ökröt, juh <t. sörtést . ludat és ^ukot sem 
láttam. Csapán a' férfiak ’s asszonyok — és pedig 
a' dolgozó férfiak ’> a>s7 rv:k — a n ?;■ r‘ en eló 
teremtmények . kik itt ebesnek "s fáznak. Itt Kil
kenny városban . nie'ly szép folyóvíz mellett épült, 
*■ gyönyörű fekvéssel bír, *s több mint 20.G00 la
kost számlái, két egyesület van. 's ez a' szegények’ 
gyaruolitasara pénzt gyűjtöget. De a’ nyomorgók’ 
szama olly nagy, a' munkabér olly csekély. ‘s az 
Ínség olly ir^oxtató , hogy ezen egyesületek kénvte- 
lenek lőnek, a segélyt mindazoktól megtagadni, 
k ik  m ég k o l d u l n i  k é p e s e k ,  ngv szinte azok
tól is , kik a' legrosszabb burgonyából 24 órában 
•gyszer magoknak eledelt ke-zi hetnek. EsMvrehall! 
— jól vigyázzon kend. mit mondok — illy szo
morú állapotra fognak kendtek -mindnyájan, gyer
mekeik- 's Bankáikkal együtt jutni, ha kö’elessegü- 
ket elmulasztják kend'ek , 's vecletäl kérelmeket 
Bem adnak a’ par lament hör. Ha az angol szegenyi- 
törvények elnyomatnak, iliven Jeerd a kendtek’ 
sorsa. Megtekintvén e variban a’ nép* allapotjat, 
kirandulek tegnap a' por-vidékre is. hogv ott a’ nap
számosak *s paca-'tok' helyzetével megismerkedjem. 
Egy faluba jövék. meilyben mintegy 70—80 báx el
szórtan fekszik. Azon epüle'ek . mellveket hazaknak 
□ evezek, többnyire tíz Tagy tizenkét négyszeg-lab 
nagyságúak: a falak mintegy 9 labnyi magasok, 
durva köbül vannak rakva *s bemazolva agyaggal: 
semmi padlás, faragatlan gerendák, behintve régi 
rothadt szalmával : Hlyének a’ födelek. Néhánynak 
itt &tt egy üveg-ablaka vau, — kicsinyke, rniat azon

kalap, mellyet kend szokott viselni: a' többin alta- 
lánfogva semmi üveg-ablak sincsen, hanem egy vagy 
két lyuk van a' falba vagva, egy labnyi hosszú ’s 
négy vagy öt njnyi szeles: az eszterha csupán föld: 
semmi kémény vagy kürtő, hanem egy lyuk van 
hagyva a’ födélnek egyik végeben. hogy a’ füst ki
szállhasson , meüy a’ nyomora viskóknak egyik fala 
mellett az égő tűzről felgomolyg: hideg időben a‘ 
szegény, rongyollott, félmeztelen teremtések bedug
jak e" lyukat. hogy a’ viskó’ belsejében visszatart
hassak a‘ füstöt, melly óbet. mint hiszik, a’ meg- 
fagyastól cja-meg. A* tüzelő-szer tőzeg, minőt mi 
otthon asank; fahasábnak, galynak. rőzsének itt 
hiresir-cs: az emberek holmi szaraz gyomot ‘s aszú- 
füvet gyűjtögetnek, ebből eiesztenek tüzet, hogy 
mellette burgonyájukat megfőzhessek. Lly viskót a’ 
íöldesur mintegy 4 f »nt sterlingen ei ittet-IÖl , ‘s a’ 
nyomora lakók neki évenkint 30 shilling — 2 fontig 
ácetnek házbért; ’s illy viskó mellett nemcsak kert, 
nemcsak egy talpalatnyi föld, de még annyi hely 
sincs, rnelly árnyékszékül szolgálhatna... Mi a'házi 
bútort iile’i . van iily viskóban egy vasbogrács, egy 
gyalulatlan asztal . vagy asztal helyeit két kőre egy 
deszka fektetve, kövek ülésül, vagy hasonlokép 
deszkák, raellyek egy körül a‘ másikig nyúlnak. Ez 
a‘ parasztnak minden szoba esz köze "s ingó-java. Mind- 
aráltal találhatni minden viskóban egy malaczot; ez 
a’ háznéppel együtt eszik, ’s rendszerint vele azon 
egv helyen alszik is. A' burgonya-étek egy hamozat- 
lan fuzveszőkbfil font kosárban adatik-fel. A’ háznép 
ezen kosár körül letelepszik ‘s a* burgonyát újaival 
szedi-ki; a‘ malacz is helyet foglal a- körben, nem 
varja , míg járandó részét kiosztják , hanem több- 
nvire velők eszik azon egy tálból: a* porcsaladnak 
e* négvlabn tagja a" házban tetszése szerint ki és 
bejár. A’ háznép összeszorongva alszik szaraz paréjon 
vagy holmi rísz szalmán ‘s izéken. a‘ nyomora haj
léknak egv zngaban. ‘s a’ malacznak is hasonló agya 
van egy másik sarokban. A* malacz illy pórcsaladnál 
főszerepet játszik ; azt mindenkor eladjak, hogy ará
ból a* h á z h e l y - a d ó t  l e f i z e t h e s s é k ;  rnelly 
haznép ezt meg nem teheti, azt viskójából elkerge
tik. hogy szabad ég alatt elvesszen . mint már sok 
ezerrel megtörtént: mert itt szegényi-törvény nincs, 
melly éltüket ótalmazná.

IY. L e v é l .  Waterford, oct. Ckán. Marschall! 
Egyik levelemben megígérem kendnek . bogy más 
alkalommal a‘ földbérlókrűi iruk majd valamit.  ̂au
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itt a" tartományban néhány tehetős földbérlő, ’s ezek 
bírnak pajtákkal és cséplő-machinákkal is; de a’ 
nagyobb résznek pajtája nincs. Ok kévéiket apró 
boglyákba gyűjtik, mellyek ritkán betakarlak; így 
bánnak a’ szénával is. Ok szűk ’s nyomorít kuny
hóikban csépelnek , ’s mivel lapátjok nincs, tehát a’ 
világ’ négy szelére bízzák a’ szórás’ gondját. A’ ga
bonát azután zsákokba szedik ’s rozzant talyigákon 
tova viszik 's eladjak a’ gabonakereskedőknek , kik 
azt többnyire Angliába szállitják-által. A’ földbérlő 
és családja félig meztelen jár, vagy testét éktelen 
czondrákkai takarja. Nekik van gabonájok, árpájok, 
zabjuk , vajuk és sörtésiik nagy bőségben : de mind 
ebből — kivevőn egy kevés zablisztet — mitsem 
tarthatnak-vissza éleimül. Burgonya egyetlen láplá- 
lékjok. Óhajtom , hogy községünkben a’ földbérlők 
látnak azon sorstársukat, kit én a1 szép ‘s termé
keny Kilkenny grófságban láttam. Ruházata egy 
rongy-foszlany volt, mellyet derékon szalmakötéllel 
szoritott-össze : czombjai meztelenek, lábain semmi 
saru, testén semmi iimög, fejét ocsmány rongydarab 
fedé, minőt kend még kocsislovának nyerge alatt 
sem szenvedne-meg. A’ földbirtokos ur többnyire 
csak egy embernek adja-által földjeit, ’s ez azokat 
ismét kis darabokban másoknak osztja-ki haszonbér
ben ; ’s ezen egy ember aztán a’ szerencsétlen al-, 
vagy másod-bérlőktül mindent elfoglal. Ha a’ skótziai 
csavargóknak (Vagabund) czéljok sikerül ’s kendteket 
az irlandiakkal közös állapotra hozhatják : úgy be- 
széije-el kend toliam után a’ surreyi földbérlőknek 
előre azon szép ‘s kényelmes helyzetet, melly rajok 
várakozik. Nyalka feleségeik nem fognak jövendő
ben kalapot, nem süveget, nem fejkötőt viselni; 
hanem esős időben csupán egy kévéről leoldott ol
csó szalmakötés diszesitendi fejőket. A’ s?ép W est, 
Faggoten ’s Heathorn leányasszonyok tetőtüí talpig 
el fognak változni ; lábaiktól a’ czipe és harisnya bú
csút vesz, karcsú testűket czondrákból szőtt szivár
vány-köntös födözendi; az űmögviselés is egészen 
kijő majd divatból ’s hajfürteiken egy szelekkel 
enyelgő szalina-csomócska pompázand ! — Marschall! 
én most több mint 180 angol mérföldet utaztam-be 
Irlandban; voltam a’ dublini, wicklowi , kildarei, 
carloivi, kilkennyi és ivaterfordi grófságokban; ko
rábbi éveimben beutazóm Anglia’ minden grófi me
gyéit 's néhányban többszer is valék ; tartózkodtam 
az amerikai egyesült statusok’ legszebb részeiben: 
— és itt mondom kendnek isten és egész világ előtt, 
hogy mióta élek , soha sem utaztam még 50 mér- 
földnyi határon végig, mcllynek általán véve olly 
jó földje lett volna, mint azon ISO mérföldnyi tér
nek,  mellyet e' tartományban járék-be. Anglia’ né-

melly részein talán jobb a’ föld; de ha az ember
egyikét a’ másikkal összeveti , tehát jóságra az ir- 
landihoz koránsem hasonlíthat: ’s képzeljük most ide 
az éhen haló népet! És mind ennek egyetlen oka 
csak az, mivel nincs törvény, melly a’ dolgozó em
bernek munkája’ gyümölcsiből illő részt juttatna. 
Ki'kennyből Waterfordba folytatott utunkban én és 
barátom (O Higgins ur) postakocsin, Mullinavet nevű 
városkán menénk keresztül, hol épen szarvasmarha-, 
sörtés- és gyümölcsvásár tartatott. Mintegy 4000 
személy lehetett jelen ; — legalább is 7 holdnyi föld
tér volt elborítva a’ leggyönyörűbb gőböly és sőre- 
marhával, ’s a’ város’ utczáin széltiben mintegy 2000 
szép hízott sörtés hevert; kocsinkat e’ nagy sörtés- 
tábor feltartéztatá, ’s mi nem indulhatánk tovább, 
míg az emberséges hajcsárok a’ sörtések’ egy részét 
az útból félre nem térítek. Ez volt ám fölséges lát
vány reám nézve, ki egész éltemben sem láttam 
még 30 hízott sörtést egy csapatban; ’s milly nehéz 
volt mindegyik! — Ah! de e’ szép látványnál fel
forrott a’ vér ereimben, ha tovább gondolkozóm. 
Legnagyobb része azoknak, kik e’ sértéseket fölne
velek ’s hizlalók, még csak ízelni sem kap soha egy 
falatot e’ húsból, sőt még hulladékiból sem ; ők rosz- 
szabbul élnek, mint a’ sörtések, mert számukra egy 
falatnyi tésztát se mernek gyúrni azon lisztből, mel
lyel a’ sörtéseket hizlalják. A’ kövér sörtések leö- 
letnek , húsokat megszárítják , füstölik vagy besóz
zák ’s külföldre viszik eladni, hogy imígy a’ föld- 
birtokosaknak járandó bérletpénzt kiteremtsék, kik 
azután azt London, Bath,  Paris és Rómában, vagy 
más mulatóhelyeken elpazérolják, — míg a’ sze
gény pórember az éhség’ vad kinjai közt eleped. — 
Es ezen sors jövend Angliára i s ! Én kendnek itt 
még egy dolgot beszélek-el, mellyből átláthatja, mi 
volna a’ dolgozó osztályok’ sorsa Angliában , ha ott 
szegényi-adók nem léteznének. Itt , valamint An
gliában, különfaju burgonya tenyésztetik; legroszabb 
fajú az úgynevezett disznóburgonya (Eumpenkartof- 
feln.) Ha férfiak ’s asszonyok napszámban 0 pence 
(18 kr.) fizetésért ’s tartásért, jobb-fajú burgonyát 
ásnak, tehát ebből enniök nem szabad, hanem egy 
más földre küldetnek , hogy ott élelmükre disznó
burgonyát szedjenek. 'S ez azlán annyit tesz, mint 
nekik tartást adni! Ezen leírt tettleges dologbul 
eléggé megismerheti kend , mit akarnak a’ skótziai 
csavargók , midőn kendteket silányabb táplálékra 
igyekszenek szorítani. — Reményiem, jól folynak 
a’ kendtek’ dolgai, és hogy senki sem fog kendtek 
közül többé kertjében csak egy burgonyát is ter
meszteni, vagy házába vinni! Ha valaki csak egy 
burgonyát is viszcn házába , kivei én ha talán egy
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ludat vagy szopós malaczot kívánna hizlalni: úgy 
Dean urnák mar meg van parancsolva, hogy azt tüs
tént a* szolgalatból bocsassa-el. Terem kendtek* 
szamara nyári eleimül elég borsó és bab. van télre 
sárija es fejérrépa. van czekla, s egész esztendőn 
áltál káposzta: ezenkívül mindig a'legjobb kenyér s 
hozza szalonna is . hurka is. Ha kendtek még ezen 
átkozott gyökér (a' burgonya) után is vágyódnák, 
melly nélkül Irland soha sem került volna e' mostani 
nvomorú állapotra. 's melly áltál a' kenyér a' dolgozó 
ember’ házából kiszoritatott: ha mondom, kendtek 
még ezen silány étekhez is ragaszkodnak: úgy elme
hetnek isten* neveben, a’ hova tetszik ‘s hol azt 
megszerezhetni gondoljak: de soha mig é l, burgo
nyát meg nem szenved házában *s haza körül a‘ kend
tek’ ura és baratja Cobbett W illiam.

I B R A H I M  L S R O X O L A N E . * )
Egr gazdag, *s mi több, f i a t a l  kereskedő^ 

kit szabad legyen Ibrahimnak neveznünk, szereié 
szomszédja* leányát, ‘s azt feleségül is vévé- De a* 
szeszélyes menyecske, kitol férjé vak szerelmében 
semmit meg nem tagadhatott, két re*id e* alatt el- 
tékozla minden vagyonát, ’s holmi kicsapongasi» al 
ót kétségbeesésre juttató. elannyira. hogy a' sze
génységhez szokni nem tudó férj egyszer kőtelet vá
sárlóit, ‘s az erdőbe ment, ott boldogtalan eleiét 
erőszakos háláljál végeseadá. — L ’ko/ben elótalala 
egy csudalatos. külfóldi-öltőzetS aggastyánt. ki ma
gát indiai braminnek allita, ’s Ibrahimmal beszédbe 
bocsátkozván, annak bizodalmát meg tudá nyerni. *s 
szomorú szándékának niegvailasara fakaszt«. ..Jo fiú! 
— így szolt hozzá — kar illy csekélységért min- 
gyart a* halait hinod segítségül: én nyujthatok ne
ked eszközt, mellynek bölcs hasznalataval könnyen 
ki fogsz vergődni rósz sorsodbul. Bírok egy titok
kal. mellynek erejével lelkem akarmelly holt ember 
vagy allat’ testébe atköltözhetik, ‘s mivel szánom 
szerencsétlen sors dat, téged is arra megtaníilak. 
A* titok csak néhány sző* kimondásába! all (itt el- 
■onda néhány san^krit-szot). 'g ha nem hiszesz sza
vamnak. jer velem ezen pásztorknnyhóhoz, hol azon
nal egy holt bárány* testebe megyek-altal: de mint
hogy bárány-létemre a* varazs-szokat többé ki nem 
ejthetem, elebb becsületedre ígérd meg nekem, hogy 
öt [erez múlva j <bb kezeddel a’ baranv’, bal ke
zeddel pedig az én volt testemnek nyelvét érintve, 
te fogod azokat helyettem kimondani, melly megle- 
vén. lelkem ismét eióLber.i testembe térend-vissza.”

Ki az  „ E z e r  e r y  i s m e r i ,  annak S7ük*»;£te!*n
m o n d a n u n k .  h « e y  n r r é t  r é v e  n t n  k i s  r l b r u r b i n s k  
a l a p - c j z m e j e  ( d e  r é m  fo g la l  í ja )  , m«,ll)b<*l e ^ y é h ir  nl  
C a s t e l l i  i* e s y  d e r t k  k i s  n é m e t  k ö l t e m n y t  k é s z í t e t t .

— Ibrahim álmélkodék ; ó az Ígéretet megtevé. "s 
a‘ csudalatos próba valóban meglőn ; a’ bűbajos előbb 
báránnyá, azutan ismét önmagává vált. Ibrahim el- 
hanyta a" kötelet "s mindenfele tervekbe elmerülten 
haza tért. — Legelső, mit otthon hallott, az volt, 
hogy a’ varos es tartomány* kormányzója megholt. 
Legottan felvillant lelkeben egy gondolat, ’s mivel 
se nnti rosszat nem látott benne, egy me gho l t nak  
jogaiba lépni, a* var felé tolongó nép közé kevered
vén , bement a" halotti terembe, hol a’ kimultnak 
ritka szépségű özvegye, annak holt tetemire hajol
va . siránkozott. Ibrahim nem késett sokat a* Sans
krit-formula« al *s azonnal teste holtan összerogyott, 
a' kormányzó ellenben uira fölelevenült karjaival a’ 
szép hölgyet körülfogva, ’s annak eleinte ugyan 
nagy rémültére , aztan pedig még nagyobb örömére 
ta; ra állott. Ibrahim’ testét, kit a’ tolongásban elá- 
jultnak gondoltak, a* teremből elvivek, ‘s felesége,
— nincs tudva, mi nagy banattal. — eltemettefé. — 
Mi a’ krrmanvzónét iüeti. ez. csudalkozott ugyan ké
véssé . hogy férje, rövid halálos álma által emlekező 
tehetseget annyira elveszthető , hogy a’ hazban egy 
kulcsra sem tudott ismerni ’s több efféle; — de 
mivel ez ót ismét oily forrón, sőt még forróbban sze
rette, mint egybekelésük után következett első nap
jaiban , ama* tüneményen nem igen tőré fejét, ’s 
Ibrahim barátunk egy par évig boldog életet élt.

Egyszer Ibrahim egy rövid utazásból hazatérvén, 
szive’ szeretettjét könybe borulva talaita , ’s volt is 
oka ra, mert kedvencze, a' kis majom, halva fe- 
kiitt előtte. A* jószivü Ibrahim sokáig nem nézhető 
imádott nőjenek könyzáporat, ’s kissé hebehurgyán 
megismerteié ót titkával . egyszersmind arra ajanl- 
knzek . hogy egy orara a’ majmocska’ testébe búvik, 
oliy világos kikötéssel ruindazaltal, hogy az asszony  
a' brainin’ oktatasa szerint, egy óra múlva ót onnan 
S7.abad:tsa-ki , ‘s régi emberi testebe állitsa-vissza.
— A bámuló nő’ szemelattara megtörtént a" csuda, 
’s a’ kis majom mozogni kezde és hízelegni. De 
csakhamar oka volt Ibrahimnak szelességét megbán
ni. Az. assz.ony, lángoló elpirulással ’s legnagyobb 
benső felháborodással tudósíttatv an most, hogy idegen 
bitorló, szíve* titkaiban mert gazolni, tüstént eltö- 
kélé magaban. hogy e’ vakmerőségért bosszút álland. 
Eloesengeté szobaleanyat ’s szinlett megilletódéssel 
jelenté neki. hogy urat hirtelen a* guta megütötte, 
aztan pedig legnagyobb hidegvérüséggel megtón min
den rendeléi-t, annak eltemettetése iránt.

A' majommá vált Ibrahim ezt eleinte tréfának 
▼évé, de minden hi/elgésinek ’s néma könyőrgési- 
nek daczára is , a’ temetés csakugyan véghez ment. 
Még Ekkor is azzal vígasztala niagat, hogy uralko-
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dónéja majd tán szebb vagy ifjabb emberi testbe köl
tözteti , de mint borzadott-el, midőn az asszony egy 
napon a’ kis majmot áltadta a’ s/.obuleánynak, hogy 
azt tüstént veresse agyon. — A ’ leány, ki a’ titokba 
avatva nem volt, mindezekből semmit sem érthe
tett; de mivel a’ majmot ő is kedvelte, addig ostrom- 
lotta az asszonyt könyörgésivei, míg ez a’ halálos 
Ítéletet örök számkivetésre változtatá. A’ titok , így 
gondolkozott magaban, senki előtt sincs tudva, Ibra
him pedig mostani alköntösében, azt többé senki 
előtt sem födözheti fel , — ’s így tökéletes bátor
ságban hivé magát.

A’ leány eladá a’ majmot egy külföldi kereske
dőnek , ’s ettől a’ szép H o x o l a n e ’ kezébe ke
rült, ki őt gondosan apolgatá. Ibrahim uj pártfogója 
iránt legforróbb halara gerjedett, ’s igyekezett is 
azt minden módon kinyilatkoztatni; csak abban törte 
sokáig hasztalanul fejét : mikép lehessen őt titkával 
megismértetni. Utoljára eszébe jutott, hogy bar meg
tagadta is a" természet a’ majmoktól a’ szólástehet
séget , még is ügyes kezekkel látta őket e l, a* mit 
tehat szóval ki nem mondhat, azt talán felírhatja. E* 
gondolaton megörülvén nagyot ugrott , 's mihelyt 
szert tehetett plajbászra , egy darab papirosra felirá 
egész történetét, noha nem minden baj nélkül, ’s neni 
épen felette csinosan, de még is ol vashatólag , ’s azt 
szép asszonyának nyujtá-be. — Mint ámult el a’ jó 
szűz! Eleintenem akará elhinni, de most értesíttetvén 
a’ plajbász (hata) által, hogy nem nagyobb csoda, más* 
testébe átköltözni, mint m a j m o t  í rni  l á t n i ,  
mingyárt próbára kelt,  ‘s Ibrahim’ lelkét egy meg
fojtott galamb" testebe költöztető. Szeretett volna ő 
abban maradni , de mint galamb írni nem tudott, ‘s 
i'zy  kénytelen volt, bármiíiy undorodva is, ismét 
majommá lenni , hogy jóltevőjévei legalább értekez- 
hessék mindaddig, míg alkalom jö \end ismét emberré
alakulnia.

Azonban llixoiane napról napra jobban megis
merkedett Ibrahim’ lelki tulajdonival , ’s azon ér
dek, mellyet benne csudás története gerjesztett va!at 
idővel tiszta szeretetté vált. Néhány hónap múlva , 
megholt egy szép, 2 2  esztendős ifjú, szüleinek egyet
len magzatja , ’s egy hatalmas nemzetiségnek utolsó 
ivadéka. R'xolane elment annak szüléihez, 's a' meg
holtnak feltámasztatását igéié. Ilihetlennek látszott 
az ígéret’ teljesülése , de a’ siker megszégyenítő a’ 
kétkedőket, és Hoxolane lón Ibrahim’ szerencsés 
nőjévé. Nem olvassuk minda/.áltai , hogy Ibrahim 
ezentúl, nőjének kedv eskedőlejí , még egyszer má
jon ha bútt volna. /Vz-íVsy Sumutl.

VÁRATLAN JELENÉS A1 BRÜNNI SZÍNHÁZBAN.
(L^'éltiiredék Bibimből. — Óvásul.)

Az estvét, ha reggeltől fogva dolgoztam, játék
színben szokom tölteni, ’s ez, barátimon kívül, egyet-I  
len mulatságom. Azonban egy érzékeny eset a’ szín
házba-menéstől is több napra elkedvetlenített. — 
Ö r d ö g  Kö bé r t  (Köbért der Teufel) híres daljáték 
adatván, henne egy jelenésnek kellett előjőni, melly- I 
nel fogvást az ö r d ö g-k e r i n g ő t (Teufels-Walzer) > 
fent a’ nagyvilágitó’ (Luster) nyílásánál valának ének- I 
lendők. Egyszerre (a’ közönség’ szemei mind a’ ját- 1 
szókon fiiggének) erős üveg-zörrenés hallatszik ! — ' 
’S én, ki épen akkor föltekiníék , egy embert Iá- | 
tok — a’ mondott nyílásból az említett világítóra es- 1 
ni; ő ennek lánczaiba megfogódzik (fővel bukott ala), I 
az üvegeket lábaival széjjelveri — 's az egész j 
színházat a’ nézőkkel együtt olajjal fecskendi-össze; 1  
mire ezek szétoszolván , a’ veszedelem’ sorsosa a’ 1 
páholyok’ ’s karzat’ sikoitási közt a’ füldszinre (par- [ 
térré) zuhan-le ! — Rémülés fogja-el az egész kö- ! 
zönséget! K u n e r t n é  (szin-énekesné), ki épen a’ , 
szinen volt, a’ leesőt férjének tartván, összeroskad. 1 
A’ kárpit lefordul! — A’ leesett azonban meg sem : 
motszant. — En ’s mindnyájan holtnak hívők őt. — 
Két ember azután megfogja ’s kiviszi; az orvosok • 
megvizsgálják ; ’s — — néhány csekélyebb zúzáson t 
(contusion) kívül, semmi baja! — — Ezt csakugyan j 
szörnyű szerencsének mondhatni; — mert valami 6 
öinyi magasról pottyant-le — ’s nincs baja !! — Jó, | 
hogy a’ dolog illy kimenetelt vön , különben az úgy 
is hires daljáték , még nevezetesb lett volna azon 
eset által: hogy Köbért az ördög, egy embert vitt
el ! ’s valljon nem lett volna é igaz ? —

G r.  S e r é n y i  G abor .

B G Y V E L G E K .
Kóma’ környékén nem rég egy háznak talpkó- 

tételéhez a’ föld felásatván, egy kémlevélre akadtak, 
mellyel Cicero egykor Catilinat a’ respublica’ ellen
ségét nyomozta. A’ leírásból kitetszik , hogy Catili- 
nának jobb labán h é t  na g y  t y ú k s z e m  volt. 
Megbecsülhetlen oklevél az óság-buvárokra nézve !

Egy magyarhoni ásványtudós azon észrevételt 
tévé, hogy a’ Saphi r ,  ha több éviglen komlós-ser- 
ben hevert, színét megváltoztatja ’s mocskos-sárgát 
játszik , következőleg becsét elveszti.

R E J T E T T S Z Ó
Néf;v «1*5 nem nyert Zs gnmndnak alatta kegyelmet.

Nő elveszti egeszt, hogyha kulacsba tekint.
A’ 97<iik számú rejtettszó : S z é k e I y h í d.

Srerkeszti H » 1 tu e c r. y. — Nyomtatja L i n d e r e r
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használ, a’ gyermekek mellé külön gyámatyák ren
deltetnek. — A’ helybeli lelkész az iskolás-korú 
gyermekekről, a’ tanító pedig azoknak iskolába-já-

A ’ M E G V E T E T T  S Z E R E T Ő .

Z ö l d  z a n ó t o n  e g y  k i s  e'rnél  

A ’ s z e l í d  h o l d v i l á g g a l

N é z t e m  , m ik e 'n t  ű z i  a ’ h a b  

J á t é k á t  e g y  v i r á g g a l !  —•

M i g  e r ő s b e n  r á  r o h a n  , —

’ S  —  a ’ n ő v é n } k e  o d a  v a n ! !  —

N é v t e l e n  T e !  ( í g y  m a g a m b a n )

J á t é k o d  i s  i l l y  v a la  1 —

J á l s z t á l ,  j á t s z t á l  s z e r e l m e m m e l ,

M i g  —  j á t é k o d  m e g c s a l a !  —

N e m  é r t e d  é r z e l m e m e t  —  —

’ S  ö s s z e d ú l t a d  t e l k e m e t ! !

’S  n é z t e m  r o m b o l ó  j á t é k á t  

A '  p a t a k n a k  t o v á b b  i s .

B á r  k e b l e m e t  s z a g g a t á  a z  —

M i n t  m e z ü n k e t  a ’ t ö v i s !  —

Ú g y  ü l  é k  ö r ö m t e l  en  ; -----------

N e m  s z e r e t n i  k é p t e l e n  ! !  —

É s  s z a k í t é k  e g y  v i r á g o t . ----------

( N e f e l e j t s n e k  n e v e z i k )

’ S  k ö z z é  l ö k v é n  a ’ h a b o k n a k ,

S z ó l é k :  m e n j ,  h o l  ő  l a k i k !  —

M o n d d :  a t t u l  v a g y  k ü l d e t v e ,

A ’ k i  m e g  v a n  v e t t e t v e ! ! !  —
G r . S e r é n y i  G . B rü n n b ő l.

N É P O K T A T Á S  P O R O S Z O R S Z Á G B A N .

A’ Jelenkor’ lS33dik évi 8Sik számában figyel
messé tétetett az olvasó közönség, tek. K u b i n y i  
t ' e r e n c z  ur’, nógrádi főszolgabírónak Boroszlóba, 
a’ német tudósok’ gyűlésében részvétül utaztára, 
egyszersmind szerény bizodalommal szólíttatott-fel a’ 
tisztelt Hazafi utazási tapasztalatinak közrebocsátá
sára, miben e’korig hivatalbeli bokros foglalatosságok 
által gátoltaték. I vubi ny i  F e r e n c z  ur utaztában, 
a’ dolog’ velejébe ható figyelmét szemesen terjeszté- 
ki azon intézetek’ minden oldalú megvizsgálására, 
mellyek Poroszországban a’ nép’ alsó osztálya’ ok
tatását tárgyazzák : — miokért ismertetésül tüzzük- 
ki a’ kezdő oktatás felőli törvényeket, annak tár
gyait ’s kormányoztatását. —

A’ szülék kötelesek gyermekeiket 7 esztendős 
koruktól 14kig iskolába járatni ’s ezután is legalább 
egy évig vasárnapi katechisatiókra küldeni; otthoni 
taníttatás csak különös óvások mellett engedtetik- 
meg. E’ rendelésnek ellenszegülő szülék előbb meg
intetnek, később a’ politia által pénz-, tömlocz- vagy 
közmunka-büntetéssel fenyíttetnek, köz segedelmek- 
’s hivatalokban nem részesülhetnek , ’s ha ez  sem

résükről különös, minden 14 nap alatt az iskolai elöl
járóságnak bemutatandó névjegyzéket köteles vinni.
— A’ tanítás’ órái úgy osztatnak-fel, hogy szegé
nyebb állapotú gyermekeknek még szüléik’ segíté
sére is maradjon némi idejök. Vagyontalanabbak ta
nulási eszközök ’s ruhával segittetnek. — Vasárnap 
délutáni isteni-tisztelet’ végével testgyakorlatok tar
tatnak. — Minden község, terjedelméhez képest, 
bizonyos nemű iskolát köteles állítani; tehetleneb- 
bek azonban, ha laposon 1/2 , hegyes vidéken pedig 
1/4  mföldnél nincsenek távolabb egymástól, egy kö
zös iskolát tarthatnak. Hlyet, kölcsönös megegye
zéssel , állíthatnak különböző vallásfelekezetek is. — 
A’ tanítók’ fizetése nem egyenlő ; a’ minimum a’ la
kosoknak vagyon-kÖrnyületeik szerint határoztatik-el. 
Mindennemű iskolai szükség ’s a’ szolgálatban agg- 
ságuk vagy más viszontagságok által elalkalmatlanult 
tanítók’ nyugpénze i s , hol más érték nincs , az is
kolai adóbul fizettetnek, melly a’ házi gazdákra, 
legyenek bár gyermekeik vagy sem, tehetségeikhez 
aránylag vettetik-ki. Azonkívül nagyobb ösztönül 
kap a’ tanító növendékitől fejenként is bizonyos , az 
elöljáróság által meghatározott tanitáspénzt. Mind
ezen iskolai fizetések’ beszedésiről a’ földbirtokosak
ból ’s házi gazdákból álló , helybeli iskolai egyesü
let (Landschul-Verein) gondoskodik. — A’ magá
nyos alapítványok rendeltetésük’ szoros értelme alul 
semmi szin alatt nem vonathatnak-ki. — Ha a’ fen- 
álló jövedelmek a’ kezdő iskola’ felállítására ’s más 
egyéb szükségekre elégtelenek, az iskolai adóbul 
födöztetnek; tehetlenebb községek pedig a’ kerületi 
kormány által segittetnek. — Minden iskola mellett 
zöldség-, fanevelés- vagy méhtartásra használható 
kertnek, ’s egy. homokkal meghordott térnek kell 
lenni, hol a’ gyermekek testgyakorlatokat űzhesse
nek. — Hol különböző vallásu iskolák vannak , ott 
minden házigazda csak vallása’ iskolájára tartozik 
adózni. — Iskolába a’ növendékek minden vallás-te
kintet nélkül fogadtatnak-be, de a’ vailásban-okta- 
tásra az illető egyházi elöljáróságok ügyelnek. — 
Különös könyvek a’ tanításra meghatározva nincse
nek ; minden tanítónak a’ legczélirányosb eszközöket 
szabad használnia, de a’ szülék is szabadok az ok
tatás’ rendszerét figyelemben tartani. — A’ fiuk nyil- 
ványosan, a’ leányok csak a’ tanító e's szülék előtt
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adnak próbatételeket. — Kezdő iskolákban a’ taní
tás’ tárgyai imezek: 1. vallás; 2. német nyelv, ’s 
hol más az anyai, ez is azzal együtt; 3. földmérés’ 
és rajzolás’ elemei; 4. számvetés; 5. természettudo
mány’ és földleírás’ elemei; világ’ és különöseaPo- 
roszország’ történetei; 6. éneklés; 7. írás- és test
gyakorlatok; ,8. legegyszerűbb kézi-munkák ’s né- 
melly útmutatások a’ mezei munkában.

Iskolai tárgyakban első törvényhatóság az úgy 
nevezett iskolai elöljáróság, melly az egyházi gyám- 
nok- (patronus) pap- és község’ elöljáróiból ’s az 
iskolai egyesület által 4 évre választandó ’s tarto
mánybeli kormány által helybenhagyatandó egykét 
házi-gazdából áll. Ezen elöljáróság, melly nagyobb 
városokban a’ körülményekhez alkalmazva több vál
toztatással van felállítva, minden 3 hónapban bizo
nyos napon köteles összejőni ’s a’ fenforgó tárgyak
ról tanácskozni. A’ kerületi törvényhatóságot az úgy
nevezett iskolai felvigyázók teszik ’s rendszerint 
egyházi személyek ; az evang. iskolákra superinten- 
densek, a’ katolikusokéira esperesek rendeltetnek 
a’ kormány’ részéről, kik az iskolákat vizsgálni, ál
lapotukról minden félesztendőben az elöljáróságtól 
tudósítást venni ’s a’ fenforgó szükség iránt az illető 
kormányszéket értesítni tartoznak; azonban vallásbeli 
tárgyakról csak az illető egyházi elöljárósággal ér
tekeznek.

Mi a’ kezdő tanítók’ kimüveltetését ’s hivatalra al
kalmaztatását illeti: minden kerületben minden vallás
felekezet’ számára tanítói nevelőintézet van felállít
va , azonban a’ kath. és evangélikusok közöset is al
kothatnak, miokért protestáns növendékeknek katho- 
likus nevelők ’s viszont adathatnak. Hlyen tanítói 
nevelő-intézetnek középszerű városokban kell lennie,, 
nehogy az ifjak veszedelmesebb csábításoknak legye
nek kitéve. Egy intézetben legfeljebb 60 vagy 70 nö
vendék lehet. A’ befogadtatandó tanuló 16—IS. esz
tendősnél korosabb nem lehet ’s a’ kezdő pályát tö
kéletesen kellett megfutnia. — A’ tanítás’ tárgyai 
ezek: 1. vallás’ és szent írás’ magyarázata; 2. né
met nyelv és stylus-gyakorlatok; 3. mennyiség- és 
föláméréstudemány; 4 .  világ’ történetei, természeti 
história, földleírás: 5. hangászat, éneklés; 6. rajzo
lás és írás ; 7. nevelés- és oktatástudomány, egyházi 
szolgálat, kertművelés, fanevelés ’e a ’ t. —

A’ tanulási pálya 3 esztendő ; két év a’ szem
léleti , harmadik pedig gyakorlati tanítás’ útmutatá
sára fordittatik. A’ növende'kek szabadok ugyan az 
állandó katonáskodástól, de ha 20. éven felül van
nak , a’ fegyvergyakorlásban részt vesznek. Jelesbek 

.stipendiumokkal jutalmaztatnak, de azután azon állo
vaimat vagy életsorsot tartoznak elfogadni, raellyre

rendeltetnek. Mielőtt pedig valaki tanítónak fogad
tathatnék , akár nevelőintézetből jött, akár nem, 
egyházi és világi személyekből álló biztosság által 
vizsgáltaik meg tehetségiben , mi felől bizonyságle
velet kap. Az.e'képen megvizsgált- ’s helybenhagyot- 
tak az iskolai hivatal’ jelöltjei közé jegyeztetnek-föl. 
A" tanítók’ választása oliy helyeken, hol iskolai adó- 
bul tartatnak, az iskolai egyesület által történik ; de 
az egyházi elöljáróságnak is ki kel! hallgattatnia ’s 
úgy a’ kormány’ megerősítésének hozzájárulni. A’ 
kormány szemesen őrködik az iskolamester’ maga
viseleté és szorgalma felett; maga gondoskodik a’ 
tanítók’ további kimüveltetése- és az alkalmatlanok ki
pótoltatásáról. — A’ boroszlói kezdő-iskolában különös 
figyelemre méltónak tartja a’ tudósító a’ vallás-taní
tásnak azon módját, melly a’ gyermekeket a’ val
lás’ és erkölcsiség’ legfőbb elveivel megfogási körűk
hez legközelebbi tárgyakról húzott beszélgetések ál
tal isniérteti-meg; úgy szinte minden osztályba be
hozott elmegyakorlatokat is, mellyek által a’ növen
dékek nemcsak az őket környező tárgyakról, de tu
dományos fogalmakról is bővebb ismereteket nyervén, 
gondolataikat rendbehozni ’s helyesen kifejezni ta
níttatnak. — A’ hell-lancasteri tanitásmód szerint 
Boroszlóban a’ tanulók , előmenetelikhez képest több 
osztályra osztatnak, "s ezen elosztás, mint egyik a’ 
másikat szorgalmával utoléri, időnként változik. A’ 
tanítványok naponként kérőeztetnek a’ múlt napon 
előadottakról, az alsóbb osztályúak a’ felsőbbiek ál
tal ‘s ezzel nemcsak nemes vetélkedésre ösztönözhet
nek élénken, de előmeneteleik is jobban tűnnek szem
be ’s a’ tanítás’ tárgyai könnyebben férnek értelműk
hez. — A’ boroszlói vasárnapi iskolák, mesterség
tanuló inasok’ számára 14. esztendős kortól ISkig 
vannak alkotva. A’ tanítás vasárnap délután 2. órá
tól 4ig tart ’s tárgyai: olvasás, irás, számvetés, raj
zolás, stylus-gyakorlatok , földleírás, természettudo
mány, földmérés. Köteles minden mesterember ina
sait ezen iskolába rendesen járatni. —t—y.

A ’ K A D I ,  E H E S S 2 Á B A N .

Ezen e l b e s z é l é s  f ő l e g  á z é r t  é r d e k e s ,  m i v e l  t e l j e s  h i h e t ő s é g  
s z e r i n t  S h a k s p e a r e ’ „ v e l e n e z e i  k a l m á r ’4 c z í m í i  s z í n d a r a b 
j á h o z  a l a p u l  s z o l g á l t .  A ’ f e l  f ö d i )  z é s ’ é t d - m e  IV lu n r o T a m a '«  
ű r é ,  d e  m a g a  a z  e l b e s z é l é s ,  t u d t u n k r a ,  m é g  e d d i g  a ’ k ö 
z ö n s é g g e l  n e m  k ö z ö l t e t e t t .  A z  . , A s i a t i c  J o u r n a l  4 e g y  a n 
g o l t ó l  n y e r é  a z t ,  k i  m i n t e g y  3 0  é v  e l ő t t  m i n t  k é z i r a t o t  
v e v é - m e g  C a l c u t t á b a n .

Bizonyos városban éltének egykor egy gazdag 
zsidó ’s egy szegény moslem. Ez utolsónak idővel 
olly rosszul folyának dolgai, hogy kénytelen lön a’ 
zsidóhoz folyamodni ’s tőle 100 dinárt kérni kölcsön, 
kérelmét azon állítással támogató, hogy e’ pénzzel 
épen most igen szerencsés kereskedést űzhetne, e&y-
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szersraind a* nyereség’ fele-részét a’ zsidónak igére 
kamatúi. .V, különben fukarlelbü zsidó hajlandónak 
mutatkozott a' szegény moslem’ kérését meghallgat
ni , mert ennek szép de tiszta-életű *s férjéhez, híven 
ragaszkodó nője iránt már régóta nemtelen ingert 
táplál vala keblében. Most a' zsidó reményiem kezde, 
’s azt gondola, ha a’ moslemet Ínség’ orvenyébe taszít
hatja ’s nőjét kényszerítheti, hogy férjéért mint köz
benjáró nala megjelenjen, förtelmes ohajtási betel
jesülnek, — azért inngy szólt az esdeklóhez: ..Ha 
elfogadod a’ föltételt, úgy adok pénzt, és pedig ka
mat nélkül.” A’ modem nem győzött álntélkodo? a’ 
zsidó' nagylelkűségén ’s tudakozó : minő föltételeket 
kitanna tóle, ‘s a’ zsidó inn'gy szólt: ,.Kötelezd-le 
magad", hogy azon esetre, ha a’ kölcsön-adott pénzt 
&* határozott napon nem fizetnéd-vissza, nekem sza
badságomban áll, egy font húst vágni testedből.” A’ 
szegény moslem e’ szavak’ hallatára elborzadt, ’s 
meggondolván : mi könnyen adhatná magát olly eset 
e lő , melly miatt a* kitűzött határnapon a’ kölcsön- 
; iem űzethetné, a’ föltételt nem fogadta-
el. Mindazaltal néhány hónappal később , midőn a’ 
nioslem' házában a’ szükség mindig fecsóbb fokra 
szállt, ‘s éhes gyermekei kenyérért rimánykodtak, 
újra eljött a’ zsidóhoz 's kére tőle a’ pénzt, mellvet 
neki ez. töb b el e keló moslem1. mint e* végre meghitt 
tanuk' jelenléteben , kezéhez is olvasott.

A' szegény férfi most e’ pénzzel útra kelt ’s a’ 
szerencse kereskedési dolgában rendkívül kedvezett; 
ő a’ kölcsön vett pénzt még a’ kitűzött határidő előtt 
megküldé nőjének, hogy ez azt a’ zsidónak adja-ál- 
tal. De mivel a’ jámbor asszony. férjének kemény 
ketelezésiról mitsem tudott, ezenfelül házában fo
gyatkozásokat szenvedett, tehát a’ pénzt saját szük- 
ségire fordítá. — A' moslem azután nem sokára dós 
nyereséggel sietett honföldére vissza, nem kevéssé 
erűi vén , hogy a zsidó' cseleitől szerencsésen meg
menekült: ámde útközben haramiák’ körmébe került, 
kik őt mindenétől megfoszták, *s ó szintolly szegényen 
érkezeit haza, mint a’ xnilly szegényen elköltözött.— 
A‘ravaszlelkü zsidó azonnal megjelent’s tudakozódott 
nllapotja felől; másnap újra itt termett, a’ kölele- 
zes tartalmára hivatkozva. Hasztalan mentegeié ma
gát a' szerencsétlen kalmár, hasztalan beszélíe-el 
érzékeny szavakkal úti viszontagságit, az irgalmat
lan zsidó csak így válaszolt: „Pénzemet ide, vagy 
szenvedd, a* mire kötelezed magad'.45 A’két fél közt 
itt heves ezivódás keletkezett, míg végre a’ szom
szédok közbejárultak ’s nekik tanácsiak, hogy a’ 
dolgot terjesszék a' kadi’ ítélete alá. — Ez megtör
tént , ’s miután a’ kadi magának a' dolgot elbeszél
gető , azon végzést hozta, hogy a’ kalmár mint vesz

tes fél tartozik a’ kötelezetnek magát alávetni. Été 
a' kalmár ezen végzést mint igazságtalant elvető -’s  
más itelő bíróra hivatkozott. A’ zsidó tehát szabad 
tetszésere kagyá, hogy nevezzen egy bírót, kinek 
Ítéletét elfogadni kívánja,’s erre a’ moslem az emesz- 
szai kadit jelölé-ki, egy mélytudomáoyu ‘s igazság- 
szerető férfit. A’ zsidó e* választásban megegyezett, de 
azon világos föltétel alatt, hogv mind a' két fél ezen 
bírónak végzését másíthatlannak tartozzék ismerni; 
’s miután mindegyik ezt esküvóssel igére, együtt 
utaztak-el Emesszaba.

Még nem messzi haladtak , midőn egy elszaba
dult öszvér jőve felejök. meliynek gazdája a’ távol
ban sietve tört nyomába ’s váltig kiáltozá a’ vándo
roknak , hogy a’ szökevény állatot tartóztass" k-f -l. 
vagy legalább hajtsák-vissza. A' kalmar. sokáig hasz

talan eróködött elfogni azt , végre kövekkel dobaa 
^s véletlenül az öszvérnek egyik szemét kiütő. A' 
hajtó most előtermett ’s látván , hogy barma meg 
van nyomorítva , megragadá a' kalmárt ‘s követele 
rajta az öszvérnek árát. De ennek a' zsidó ellensze
gült, mondván, hogy övé az elsőség’ joga; mindaz- 
áital, ha tetszik , jójön velők Emesszaba ’s várja-el 
az ítéletet, mellyet a’ kadi e’ dologban majd hozni 
fog. Ez megtörtént: az öszvérhajtó a’ két vándorhoz 
csatlakozott 's ők közösen folytatak utjokat. — Már 
be'estvéledett, midőn egy faluba értenek ’s mivel 
csakhamar sötétség állott-be , tehát egy háznak la
pos födelére lefeküttek *s itt akarák bevárni, míg a’ 
hajnal hasadni fog. Azonban alig hogy elaluttak. nagy 
zaj támadt a’ faluban : a’ kalmár kiváncsi ember le
ven , látni akará, mi történik, azonnal talpra ugrott 
’s a’ bázrul leesett egy alant aluvó öreg férfira ’s 
azt terhével agyonüté. Az agyon-ütöttnek két fia 
ekkor előrohant, megragadok «’ szerencsétlen kal
márt , ’s a’ halált halallal akarák megboszuini. Ezt 
azonban ellenzé a’ zsidó és öszvérhajfó . ’s tanácsiak 
a’ két fiatal embernek, hogy kísérjék őket a’ káéi
hoz Emesszaba ’s terjesszék ott elő panaszukat: mi
ben csakugyan végre megegyeztek. — Másnap reg- 
g-1 az öt vándor egy szege'ny emberrel akadt-öisze, 
kinek szamara sárba süppedt ’s azt semmikép onnan 
ki nem vonczolhatá. O segítségül híva az utasokat, 
’s míg ő maga a’ szamarat féken tartá ’s a’ többi 
vándor két oldalrul az állatot előretold, a’ szeren
csétlen kalmár két kézzel olly erősen húzta farká
nál , hogy ez utóbb elvált ’s a’ kalmár’ kezei közt 
maradt. A porember látván, hogy szamara meg van 
csúfítva, legott dühösségre lobbant ‘s a’ kalmáron 
követeié a’ baromnak árat. Végre ó is Emesszaba 
ment, ügyét a" bölcs kadiaak előterjesztendő. 

fVegr következik )
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T E R M E S Z  E T - H I S T Ó R I A I  A D A T .
M i l l y  n a g y  a’ f e c s k é k ’ b e 1 ö s z t ö n e (in- 

stinctus), bizonyítja e' következő , J e s s e-től (Glea
ning) említett eset. „Egy pár fecske az 6 fészkét 
egy mész-égető kemencze’ bolthajtása alá építé, an
nak legvégső pontján, hol épen öt kémény vagy 
kürtő nyílt kifelé. Építéskor a’ melegség olly nagy 
volt, hogy, hacsak kevésig tartá is valaki kezét a’ 
bolton, fájdalmas érzést tapasztalt. Még is a’ fészek 
már szinte készen volt, midőn a’ hőség miatt szét
repedezvén, lehullott. Most tehát egy második ’s utóbb 
egy harmadik fészket raktak ugyanazon helyre , de 
ezekkel is úgy jártak. Majd tehát negyediket építet
tek , melly a’ kemenczének egyenlő melegsége mel
lett is szilárdul állott, ’s a’ fecskék ezen fészekben 
fiatat költöttek’s neveltek. Következő évben ugyan
azon helyen más fészket kezdtek , ’s el is végezték, 
melly,  jóllehet a’ kemencze’ melege nem kevesült, 
a’ tűznek ellenállt, ’s ebben is a’ fecskék fiákat köl
töttek ’s neveltek. Negyedik évben a’ fecskepár el
maradt, mit a’ mész-égető, kemenczéjére nézve, 
roszra magyaráza. Hihetőleg valahol elvesztek. Ol
vasván ezen közleményt, mellynek valóságáról két
ség sem támadhat, mivel mellette akármikor elég 
bizonyságot hozhatni-fel, lehetetlen, hogy valakinek 
tüstént ime’ tettleges dolgok ne jussanak eszébe: 
1.) a’ fecskéknek ollyféle anyagot vagy földet kelle 
találniok ’s feldolgozniok, melly a’ melegnek ellen
állott ; 2.) lehetetlen, hogy őket itt csupán ’s egyedül 
a’ belösztön vezette volna; 3.) midőn a’ második ’s 
harmadik évben a’ kemenczébe visszatértek , emlé
kezhetniük keile nemcsak arra, hogy a’ máskor fész
keik’ építésére, használt föld a’ melegséget ki nem 
állja, hanem azon föld- vagy agyagnemre is, melly 
mostani építésökre kivántaíik-meg, és azon szükségre, 
hogy épen azon különös helyre rakjanak belőle 
fészket. Közli H. J. m. t. t. t.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Maglódon — két órányira Pesthez — bizonyos 

Lányi Sámuel nevű csizmadiának felesége e’ folyó 
hónapban h á r o m gyermeket (t fiát ’s 2 leánykát) 
szült. Mind három e’ jelennapig a’ legjobb egészség
gel bir, ’s több mint hihető, hogy csecsemős koruk
ban a’ halál’ sarlójátul mentiek maradnak. A’ gyer
mekágyas’ férje ugyanakkor tért egy csapat sörtéssel 
haza , mellyekkel már több év óta kereskedési: űz — 
és szíve könyhullajtásig lágyult az istennek e’ gaz
dag ’s váratlan ajándékán !

Többszöri ásítások után két rokkant, őre» ka- 
tona szomorún ismételgeté a’ serházban ezen: „Haj,

h aj, ágy, ágy!44 unalom-szókat, de egyebet sem
mit. Miután kiitták sörüket, fölkelt az egyik ’s ba
rátjához imígy szólt: „Menjünk— úgymond — sem
mit sem ér a’ sok  hijábavaló b e s z é d . 44

Nagy robajjal kopogtatott Cs* tanuló’ ajtaján 
Sz* barátja ’s fenhangon nógatá a’ fölkelésre. „Hall
gass ! — kiálta-ki belülről Cs* — már egyszer föl
keltem ; de eszembe jutott tanítónk’ ezen tegnapi 
theoreticus mondása: A l o m  az é l e t ;  én ezt most 
practice akarnám megpróbálni: tehát ismét l e f e k -  
s z e m.“

A ’ SZERELEM’ ’S HÁZAS É L E T ’ SZÓKÖNYVÉBŐL.
S z á n a k o z ó :  ezen szép melléknevet kapják 

ama’ jó leánytestvérek , kik férjfi-testvérüket nem 
hagyhatják hosszú epedésben.

S z e r e l e m :  ama’ hatalmas prometheusi szik
ra , mellyben él a’ természet’ minden teremtése. 
Nélküle mindenki csak durva és tökéletlen anyag 
marad, melly tőle vesz életet, meleget és irányt. 
Neki hódolni, czélja az életnek, de csak akkor bol
dogít, ha az marad, mi keletkeztekor volt; azon
ban fájdalom ! a’ divat’ munkás kezei miatt annyi 
változásokon megy keresztül, hogy ritkán ismér
hetni rá.

S z e r e l e m f é l t é s :  testvére a’ szerelemnek 
’s legbiztosb záloga a’ két szerelmes közötti kölcsö
nös hűségnek ; de őrizni kell a’ tulságtól, mert akkor 
sírja a’ földi boldogságnak.

S z e r e t n i :  meglehetősen kiment a’ divatbó1 
habár a’ tőle származottak : „szerelem , szerelmes44 
teljes virágzatban vannak is.

S z ö k e v é n y e k :  a’ szerelemben nem büntet- 
tetnek kötéllel, mert igen felszöknék a’ kender’ ára.

T a v a s z :  legszebb ’s legtermékenyebb évszak, 
gyorsan repül, de évenként visszatér; inasként van 
az élet’ tavaszával , eltűnte után az elmulasztott él
delet’ semmi könnye sem idézi azt vissza.

T o l m á c s a i :  a’ szívnek szerelmesek között a’ 
szemek , egy olly nyelv , mellyet csak a’ szerelme
sek értenek ’s mellyet könnyebben tanulhatni-meg , 
mint a’ görögöt vagy zsidót.

U d v a r i s k o d  á s n a k :  szerelmesek közt csak 
összekelésük’ perczéig van helye ; az erre következő 
isméretség és bizodalmasság elmellőz minden szertar
tást. Hol a’ szertartások még a’ házasságban is foly
vást vannak folyamatban, ott az még nem tökéletes.

U t a z á s o k ’ l e í r á s a :  úgy látszik, hogy a’ 
szerelem’ országáról illy munkáink nincsenek; en
nélfogva kénytelen e’ pontban kiki maga gyűjteni ta
pasztalásokat, de sokan utaznak a’ nélkül, hogy va
lamit tanulnának. Ltgctfy Andor.

R E J T E T T S Z Ó .
Hat betű: hárma csak ü t ; meghúzva utolja, ha lábát 

Elvágod, meg is öl. Nagy magyar ős az egész.
Kovács Ágoston.

A’ 98dik számú rejtettszó: K o n t y .

Szerkeszti H e l m eezy .  — Nyomtatja L i n d e r e r .
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A ’ T Ö B B  HELYEN URALKODÓ ’S NAPONKÉNT TERJEDŐ  
MAUHADÖG’ ISMERTETŐ JELEI ’S ORVüSLÁSMÓDJA.

Számos marhadögre-figyelmeztetést, ’s ennek 
ujságképeni hirdetését olvashatni vagy hallhatni, a’ 
nélkül, hogy valahai hasonló körülményekben akár 
magok kárán , akár mások’ példájin tanult gazdák , 
vagy pedig gyakorlott baromorvosok közlenék azo
kat, mik ezen nyavalya-megismerésre, az egészséges 
marhák’ óvására, ’s a’ már beteg állapotra jutottak’ 
czélirányos orvoslására, legalább véleményük szerint 
akár elkerülhetlenül szükségeseknek, akár hihetőleg 
sikereseknek látszanának. — Sem egyik, sem másik 
képében nem állhatván-elé , örömest hallgatnék, ha 
e’ valóban nagynak nevezhető, ’s talán puszta állí
tásra csaknem hihetlen kárnak szemtanúja lévén, má
sok’ hasznát előmozdítani, ’s kárát akadályoztatni 
szivemből nem óhajtanám, ’s ha teendő javaslatiul 
iránt legalább magamnak bizodalmám nem lenne.

K ü l s ő  j e l e n s é g e i  e’ marhamirígynek kö
vetkezők : a’ betegséghez közelgető marha közönsé
gesen köhög; később bágyadságot mutat, füleit le- 
bocsátja, nem eszik ’s nem is kérődzik; ellenben: 
az italt kívánja; ezután elkezdi a’ nyögést, melly 
minél hangosb és szaporább , annál nagyobb a’ ve
szedelem. Illy állapotban, kivált a’ kövérebb hamar 
is elveszhet, de nem ritka példa, hogy 10 sőt 12 
napig is kínlódik, és pedig minden étel nélkül. Leg
többnél hasmenés mutatkozik, sok vér ürül tőle, né
melyiknek orrlyukán indűl-meg a’ vér ’s ez utóbbi
félék már magokban is gyógyulhatok. Ha lehelése, 
vagy ürítéke (emésztéke, excrementum) büdös, úgy 
kevés reménység hozzá.

A’ b o n c z o l á s n á l  következők látszanak: a’ 
tüdő gyuladt ’s az evesülésnek minden jeleivel tel- 
vé k, ’s hosszas betegeknél sárga szinü kocsonya
forma nedv is bőven környezi a’ tüdőt, —- a’ tüdő és 
epe szokatlan nagyságú — az úgy nevezett százrétü 
paczal kemény, a’ megnem emészthetett eledel ben
ne többnyire összesült, ’s maga a’ paczal is mintegy 
széjjelfőtt ’s könnyen téphető (a’ paczal’ oldalinak 
feketesege azonban, mint a’ marhamirigy’ még go
noszabb állapotjában tapasztaltatok:, darabosan nem 
4rálik-le). — A’ belek, ha hosszasb hasmenés előzte- 
meg, néha gyuladtaknak is találtatnak. A’ főbe kel- 
letinél több vér látszik tolakodva. — A’ máj, lép 
’s vesének ritkán vehetni baját észre.

E’ marhadög’ kiütésével mind azért, hogy a’ két
ségbeeséshez közelítő népen segíthessek, mind pedig,

hogy az uradalombeli gulyákat bátorságba helyez
hessem, mindent elkövettem, csakhogy akár könyv
ből , akár hallomásból, akár értelmesek’ tanácsiból 
tanulhassak , ’s próbálgatások által kitapogathassam 
azt, mi lenne a’ beteg marhák’ orvoslására, ’s az 
egészségesek’ megóvására czélirányos. — Nem em
lítvén különösen azokat, mellyek könyvben ugyan 
írva vannak, azonban egyes esetekre csak ritkán al
kalmaztathatok , valamint azokat sem, mellyeket ki
vált tanácsot adható urak’ útmutatása szerint sikeret- 
lenül próbálgattam; — azonban (minthogy magam is 
csak tanulni törekedtem), páva-tollakat magára tűző 
hollóként sem akarván előállani, tisztelettel említem 
Schmidt Leopold viszneki számtartó urat, ki mint ta
nult baromorvos, velem több ízben értekezni, ezen 
esetre alkalmaztatható tudományát ’s tapasztalást 
közleni, sőt még a’ bánásmódot is tettleg mutogatni 
szives volt. —

Azokból, miket tanultam ’s próbáltam, az egész
séges marhák’ óvására javasolni kívánom ezeket: 
lször. Ezen körülményekben a’ marha-sózást min
den héten megtétetni szükségesnek vélem ( ’s bár 
egyébkor se fösvénykednének ezzel a’ marhás gaz
dák !) és pedig úgy, hogyha kezes a’ marha, egy 
kanál őrlött só szójába töltessék; ha pedig vad, gu
lyabeli, tétessék-ki neki háromszor annyi kősó, mint 
rendszerint szokás. — E’ mellett ha kútról iszik, 
legalább minden harmadnap tétessék a’ csatornába, 
mellyen a’ kutból kimerített víz váluba foly, jó darab 
kősó, hogy a’ lefolyó víz azt nyalja , ’s úgy szol
gáljon italul a’ marhának. — Vagy pedig mintegy 
50 fontos kősóba vágassák lyuk , ebbe töltessék jó  
egy meszelynyi égett-bor, rakassák körül parázs-tüz- 
zel vagy tőzeggel, ’s így az égett-borral együtt 
égettessék mind addig , míg omladozni nem kezd. —  
Ekkor levétetvén köttessék zsákba vagy zacskóba, ’a 
minden héten legalább is kétszer akasztassék-fel a’ 
válu fölött levő csatornába, olly helyzetben, hogy a’ 
víz rá csurogjon, midőn a’ váluba ömlik, ’s ekép só
zott vizet igyák a’ marha. — En az efféle sózáso
kat mind használom. — 2szor. Minthogy vélemé
nyem szerint e’ nyavalya ragadós, elkerülhetlenül 
szükségesnek tartom, a’ marhára legszorosabban fel
ügyelni, nehogy az egészséges, betegek közé, vagy 
beteg egészségesek közé keveredjék, mit egyedül 
a’ gazda’ szemeskedése, ’s a’ béresek vagy pászto
rok’ hűsége és szorgalma eszközölhet. — Ennek mii 
módon lehető végbevitelét csak a’ hely határozhatja-
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meg ’s a’ gazdának gondos rendele'se. — Ezen ra- 
gadosság’ tekintetéből foganatos az istállót tisztán tar
tani ’s fényű-maggal naponként füstölni; emlékeztet
vén azonban a’ tüzzel-bánót arra: hogy okos és gon
dos legyen, nehogy ügyetlenség, vagy vakmerőség ál
tal gyuladást okozzon, minemü esetek kivált ez idén 
vajmi számos embert juttasztának Ínségre! — 3szor. 
Mint ővő-szert lehet az a c i d u m s u l p h a r i c i z 
m o t  is használni, két vagy három hétben egy icze 
vízbe S cseppet folyasztván, ’s jól felrázva töltvén a’ 
marha’ torkába (borjúnak 3 vagy 4 csep , egy me
szelj vizben elég). — Sőt a’ vad gulyabeli marhának 
is (ámbár pontos mértéket tartani lehetlen) beadható 
az acidum sulphuricum, csak értelmes ember bánjék 
vele, ki figyelemben tartván az ivó marha’ számát, 
’s azon vízmennyiséget, mellyet az megihatik, azok
hoz mérsékelve csepegtesse az acidum sulphuricu- 
mot , akkor , midőn csatornán végig foly a’ válu felé 
siető viz. — 4szer. Hasznos a’ marhát savanyított 
cziberével is itatni, ’s ez szegény ember által is kön
nyen gyakorolható. —

Ha minden óvakodás mellett is nyavalya mutat
kozik, a’ beteg marhának egészségesektől rögtöni elkü- 
lönöztetése mindenek előtt szükséges.*) Az orvosság 
pedig, meilyben szerencsés tapasztalások után bizo- 
dalmomat helyezem, ’s mellyet könnyebb készíthetés 
végett font szerint is , de házi módon meszelyre, ka
nálra, ’s késhegyre számítva is hozok-fel, következő 
szerekből á ll:
Rád. Angelicae (angyal-gy.) porrá tőrre 26 lat vagy 1 meszely.

— Arnicae (kappanőr-gyökér) dto 21 - - 1 dto
— Valerianae (gyökünké) dto 24 - -  I l i  dto
.— Antimonium crudutn (dár-

dany v. nyers piskolcz) dto 6 - - 1 l/akanál
FIo» sulphuris (kén-virág) dto 3 - - 1 1 / 2  dto
Ássa foetida (bű z-aszat)...................... 3 - - 2  dto
Fuligo splendens (fe'nyes korom;

ez házi korom is lehet). . . .  5 - - 3 dto
Kámfor porrá törve ...........................  3 - - 2 dto
Mercurius dulcis (Calomel) . . . .  1 /2- - 4ke's-h yni

Az elkészítés illy módon történik: Egy kis tek- 
nőbe öntetik az Angelica, ismét Arnica, rá a’ Va
leriana. Ezek fölibe hintetik végig kanállal az An- 
timonium, ’s így a’ többi szer is együl egyig. — 
Noha mind ez por, még is hogy tökéletesen össze
keveredjenek, erős nyelű fakanál’ hátával lassanként 
összetöretik ’s kevertetik mind ez, melly munka unal-

Minthogy bonczolás’ alkalmakor a’ vér’ romlottsága ’« a’ 
tüdő’ gyuladása látható, ennek gátlására betegség’ kezde
tén jónak tartom az érvágást, a’ baloldalon levő nyak- 
eret megnyitván ’s azon jó egy iczényi vért kibocsájtrán. 
— Az érvágás könnyű, mert ha a’ marha’ nyaka erős 
spárgával megszorittatik, a’ megnyitandó ér észrevehető 
lesz ’* érvágó’ szükiben jó éles késhegy-szúrással is vég- 
bevihetó az érvágás. — A’ vér folyni megszűnik, mihelyt 
ruegoldatik a’ kötő spárga ’s a’ marha fölemeli fejét.

más és terhes, miud azért, mivel kivált a’ büdöskő 
’s a‘ recsegő assa foetida (bűz-aszat) csomóban is ta
láltatván erőt kivan, mind pedig mivel hosszabb ideig 
tart, mint talán valaki vélné. Ismét a’ másik végéről 
kezdődik ezen dörzsölés és keverés, ’s így harmad
szor is. Ekkor az orvosság kész "s csak használni 
kell,  de idejében használni, mert halogatással Öreg
ből a’ nyavalya ’s győgyíthatlanuá lesz. —

Használása ennyiben á ll: Egy Öreg marhára (bor
júra mindenkor felét értvén) hacsak kezdetben van 
még a’ nyavalya, egy, ha pedig már öregbült, más
fél evő-fakanállal vevén ezen porokból, belékever- 
tetik egy meszelynyi vizbe ’s üsszerázatván, a‘ marha 
torkába töltetik. Illy forma beadás első nap tétetik 
háromszor; ha a’ baj enyhül, második nap kétszer, 
másként ekkor is háromszor; harmadik, negyedik, 
sőt, ha szükséges, ötödik napig a’ betegség’ állapot- 
jához mérsékelve mindig kevesebb , míg végre vég
kép elhagyat ik. — Ezenkívül a’ marha’ szügye is in- 
gereltetik, hogy a1 belső baj kívülre húzódjék a’ mi 
történhetik vagy körösbogár-porral behintett széles 
madzagot az általszurt függő szügyön (lebeDyegen) 
keresztülhúzván , ’s azt megkötve benne is hagyván 
ha szinte három nap is , míg a’ szügyet dagadásba 
hozza , (ez azonban költséges) vagy pedig egyszerűbb 
módon tüzes vassal (erre alkalmas a’ gömbölyű’s jó 
nagyfejü megtüzesített vas-szeg is) a’ szügyén függő 
bőrt mind két oldalról két két helyen megsütögetvén 
annyira: hogy a’ bőr is megpörkölődjék, ’s daga- 
dást okozhasson. — Hozzá járul még: a’ marha’ 
hátát szalma-csutakkal naponként legalább kétszer jó 
erősen dörzsölni. — Illy orvoslás után tapasztalásom 
szerint gyógyulás reméllhető, ’s nem szükséges utána 
egyéb, csak az enni kezdő marha’ gondos ápoltatása. 
Ne vélje azonban senki meghitten, hogy az eképor
vosolt marhának talán nem is szabad megdögleni, ’s 
ha egy marhánál sikeretlen lett az orvosság, azon
nal elkeiljen vetni mint haszontalant; mert hacsak 
felét mentheti is meg a’ gazda azon marhájának, 
melly orvoslás nélkül hihetőleg legnagyobb részben 
elveszett volna, már is sokat nyert, és költségit. 
fáradságát nem sajnálhatja. —

Kétséget ’s bizodalmatlanságot fogtálán ezen or
voslási javaslat támasztani sokban, mivel olly helyről 
ered, hol a’ marha-dög mai napig is pusztít, holott 
annak megszüntetésére , vagy legalább gátlására itt- 
honn kellett volna sikeresen használtatni legelőször, 
’s úgy kapni hitelre. Fájdalom! pusztít a’ dög még 
ma is , sőt a’ midőn itt nem sok dögleni való marad, 
tovább is terjed!! de oka ennek az: hogy ragadóssá
gát nem hiszik altaljában, minden orvosság iránt bi- 
zodalmatlanság uralkodik, mivel pénzért adják *s fős-
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vénységből készebbek minden marhájokat 's többnyi
re egyedül abból álló vagyonjokat koczkáztaíva vak 
szerencsére bízni, mint az orvosság’ rendes árát meg
adni , azzal bátorítván magokat törökosen : hogy ha 
dögleni akar, orvoslás mellett is eldőglik , ha pedig
nem , agy orvoslás nélkül is majd megmarad.----------
’S midőn végkép kidöglik marhájuk, vigasztalhatják 
magokat mondván : l e g a l á b b  o r v o s s á g r a  nem 
k ö l t ö t t e m ;  ’s ez az, a’ mit nevezni lehet Congo-  
l a t i o  ad l a c h r y ma s .  — Legtöbb maga’ kárán 
tanul ’s idő után hinni, de talán cselekedni is kész 
lenne. Némellyek, kik előítéletektől mentek le\én 
elfogadak a’ tanácsot, foganatját megvallani készek, 
kiknek kész vallomásikhoz előadásom ’s javaslatom’ 
támogatására még azt is nyilván érintem: hogy az 
uradalmi gulyáknak , mellyeket féíhold-formaban már 
több hét óta bekerített a’ dög, Isten’ jóvoltából még 
mai napig sincs bajok, de még azon fejős-teheneken 
sem vehetni változást észre, mellyek naponként kétszer 
járnak fejetés végett az udvarba, ’s mellyeknek bor
jai állandóan a’ helységben vágynak. — E’ szerencse 
mindazáltal engem elhízottá nem tesz, mert a’ nya
valya’ ragadósságát hiszem, ’s miután minden oldal
ról szomszéd a’ veszedelem, kikerülhető lesz-é a’ 
baj, kétlem ; a’ mi annál nagyobb baj leend , mivel 
szilaj gulyabeli marhával lesz dolog, és pedig több
nyire béres cselédek által teendő az orvoslás, melly 
sokkal kétségesb, mint midőn maga gazda az orvos 
’s ez is saját marhájának orvosa. —

A’ beteg marha’ külsőjén ’s belsőjén látható ’s 
fentebb érdeklett jelenségekből a’ betegség’ nemét’s 
fokát meghatározni, valamint a’ javaslatkép előter
jesztett orvosságnak czélirányos vagy a’ betegség’ 
természetével ellenkező léte felől" Ítéletet hozni or
vosokhoz, kiváltkep barom-orvosokhoz tartozik ; en
gem egyedül jo szándék ösztönze azon bizodalomnak 
kinyilatkoztatására, mellyet bennem okok támasztot
tak, ’s ha tévedésemet később talán magam is kény
telen lennek megismerni, most legalább nyugottan 
mondhatom: J a v a s 1 a t o m j ó s z á n d é k b ó l  ered,  
’s h a s z n o s  l e h e t .  —

Tisza-Xánán december’ 6kán 1S34.
Varga István.

VÉLEMÉNY A’ JELENÉVI OCT. I5ki FÖLDRENGÉSRŐL.
Micsoda okoütői szár/nazhatott ? s lehetoc-é némileg 

rajta »egi'teai ?

I. Az emberi ész mindennek, de kivált a’ kül- 
yilágban korülte történteknek szereti okát tapogatni. 
Es ezt nemcsak azért teszi, hogy elméjét művelje 
s ismereteit bővítse , hanem azért is , hogy magá

nak ’s embertársinak használjon. — Mint mindnyá
jan tudjuk, mult October közepén irtóztató tünemény 
rendítő-meg hazánk’ jó darab földjét, rémületet ho

zott sok ezer embertársunk’ szivére 's romlást lak
jaikra. Itt Becsben a’ rémület’ és rom’ helyétől tá
vol, mennyire a’ hirlapokbul adatokat szednem le- 
hete, ’s mennyire a’ megrendült föld' fekvéséről ’s 
helyleirásaról némi ösrnéretem van, ime próbálók 
egy rövid véleményt közleni a közönséggel.

A’ földrengésnek közönségesen okai ezek lehet
nek : a’ hév-any (Aracon, YS árinestoíf) , "s különö
sen a’ tűz , vagy igen megsürített s kifejtett hév- 
any; továbbá minden gáz. Mindezek kibontakoz\an 
valamellyok által, és szabad állapotra jutván, tömér
dek tömegbe (volumen) ügyekszenek kiterieszkedui, 
’s ha szabad utat nem talaluak ’s elég mennyiséggel 
és erővel bírnak, minden záron keresztüitörnek. Pél
dául szolgálhat az algyúba vagy kősziklába zart ’s 
meggyuladt lőpor, és a hordóba szorított forrado 
must’ gőze. Maga a’ tiszta víz, ha melegségbe ‘s 
forradasba j ő , nagymennyiségű gázakat fejt-ki. pró
báljuk csak a’ vizet illy allapotjaban , valameíiy 
edénybe jól bezárni, meglátjuk, hogy a' gaz meg 
fog tömlöczével mérkőzni. Epen ezen alapszik a' gőz- 
müvek’ gépelyzete (mechanismus). — Gondoljuk 
mármost, hogy illyféle anyagok (Stoffe) a fold szí
nén belül valamelly okbul kibontakoznak 's nagy 
mértékben bcntakoznak-ki, és minden felől föld
del körülvétetvén, szabad utat nem találhatnak, mit 
nem képesek ezek zárjaikon véghez vinni ? — Csak 
az a’ kérdés lehetne itt: miruódon bontakozhatnak- 
ki ezek a’ föld’ gyomrában? — Nagyon könnyen. 
Hogy többet ne említsek, ha a’ víz igen sok más 
anyaggal jő vegyületbe, tömérdek meleg *s gázak 
fejlenek-ki illy vegyületből. Az égett mész és víz" 
processusa a’ közéletből ismeretes. De a vegytanból 
(Chemia) sokkal többet is tudunk : p. o. ha bizonyos 
mennyiségű vizet és concentrált kénsavat (concen
trate Schwefelsäure) vegyítünk-össze 's hidegen ve
gyi tjük-össze, elly melegség fejlik-ki, melly áltál a’ 
vegyület forr és buzog. Y agy töltsünk vízzel vegyí
tett kénsavat vasra vagy ónra: ’s forrongó bontako- 
zás áll-elő (tumultuarische Zersetzung) ’s hévany. 
gyuló-gáz (Hydrogen Gas) és villany (Electrieitat) 
nagy mértékben fejlenek-ki. Hogy pedig ezekhez 
hasonló ’s több vegyület még sokkal sűrűbb hév- 
anyt, azaz tüzet is bontakoztathat ki, ezt igen bizo
nyítják a’ tűzokádóhegyek. Azonban jegyezzük-meg, 
hogy főkép a’ víz az, melly az egymásra munkál
ható testek’ chemiai munkásságát előmozdítja; mert 
rakassanak egymás mellé bármilly testek szárazon 
és nagyobb v. kisebb darabokban is , kévés vagy 
semmi munkásságot sem fognak egymásra gyakorol
ni; de töltsünk csak vizet rajok, a’ víz vagy egyik 
v. másik testnek lyukacsain (pórus) keresztül hat, 's 
így annak részeit feloldozza , egymástól elválasztja , 
azaz: igen apró részekre darabolja, és így a’ co- 
haesiót megkisebbíti vagy egészen meg is semmíti; 
’s ha ezen cohaesio-nélküli részek illy állapotban más 
testtel vagy testek’ részeivel, mellyekhöz chemiai 
vonzalmuk van, érintésbe hozatnak, a chemiai pro- 
cessust végre is fogják hajtani; de magának a’ víz
nek, vagy a’ benne foglalt oxygen-gáznak is tömér
dek testekkel van rokonsága , "s illyenkor a vizet 
alkotó másik gáz, a' gyűlany (Hydrogen) többnyire 
szabad állapotra jut. — Mellesleg kívánom érinteni,
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hogy a’ villany is , melly, mint tudjuk, rémítő tü
neményeket okoz a’ légben, lehetne tan oka a’ föld
rengésnek. De én ebben nem sokat helyezek. Mert 
a’ villany, kevés kivétellel, keresztültör a’ síírü tes
teken és zárokon is, a’ nélkül hogy igen nagy rom
bolást okozna; és a’ légben is a’ dörgést nem an
nyira egyenesen maga a’ villany, mint a’ villany’ 
iszonyú sebessége altat megürült, vagy keresztül
metszett lég’ újra összecsattanasa okozza. Azonban 
a’ villany áltál okozott földrengés is a’ lehetőség’ 
határiban vagyon.

Még egyre különösen figyelmezzünk : Arra, hogy 
jó darab földtér rengésbe jójön, nem szükség, hogy 
az egész darab föld teli legyen gázakkal; elég ha 
egy helyen feszítetik-ki, és jő mozgásba a’ föld, 
jot óva fogja ez mozgását közleni. Ezt épen úgy kell 
gondolnunk , mintha egy tó’ közepébe követ dobál
nánk , a’ tónak megmozdított közepe köröslegjó da
rabon fogja közleni mozgását, még pedig mindenféle 
irányban. 'S innen magyarázhatni k i , hogy, midőn 
földrengés történik, különböző helyeken levő embe
rek , különböző irányt tapasztalnak. így p. o. tegyük- 
fel, hogy Debreezenben volna a’ rengés’ főoka, Pes
ten a’ mozgást keletről nyűgöt felé éreznők, Kolozs
várott ellenkezőleg nyugotrul keletfelé, Munkácson 
délről éjszakfelé 's t. b ., úgy. hogyha különböző 
helyeken levő emberek pontosan följegyzenék a’ moz
gást, végre ujjal lehetne kimutatni a’ helyet, hol a’ 
gonosznak fészke lappang.

Alkalmazzuk mindezeket e’ jelen esetre. Hogy 
ezen rengés nálunk az igen megsürített és kifejtett 
hévanybol v. tüzből származott volna, nem hihető; 
mivel arról, hogy a’ föld’ nyiladoztakor tűz és lán
gok jöttek volna fel, hírlapjainkban sehol sem ol
vastuk. Es így kisebb mértékű hévanynak ’s más 
gazaknak tulajdoníthatjuk a’ földrengést. Hogy kü
lönösen micsoda gázaknak tulajdoníthatjuk, azt úgy 
tudhatnók-meg, ha a’ földből kihányt részeket, fö
vényét ’s t. b. feloldozzuk vala. Erről sincs hírlap
jainkban emlékezet, kivevén annyit, hogy puskapor- 
és kénkőszag éreztetett, és „azt beszélik, hogy va
lami orvosak feloldozták volna.“ De illy egyesek 
által tapasztalt esetekben neves és hiteles személyü 
bizonyságokra van szükségünk, nem „azt mondják“ra. 
Azonban ez nem is szükséges; elég annyit tudnunk, 
hogy, mint feljebb látók, illy bontakozásoknak vízre 
van szükségök«- Lehetett kénsav, lehetett salitromsav 
(minthogy azon részekben, hol a’ rengés’ főokát tar
tom, sok salitrom foglaltatik a’ földben), lehettek 
erezek is , p. o. ólom v. vas , és ezek okozhaták a’ 
gázaknak zenebonás bontakozását, ’s ezeknek a’ föld’ 
gyomrába rekedése a’ rengést; de ezen bontakozás 
csak víz által eszközöltetheték.

II. Most azon kérdés jöhetne-elő: hol gondol
hatnék ezen gonosznak fészkét, vagy melly tájakon 
bontakozhattak-ki illynemü gázak ? Én azt hiszem : 
az É r m e i  l é k e n  és ehez közel eső tájakon, Bi
har , Szathmár és Zabolcs vármegyében, e's pedig 
ezen okokbult 1.) Mind hírlapok, mind magányos 
tndósításokbul az sül-ki, hogy N. Károly, Piskólt, 
Körtvélves , Dengeleg , Irény , Endréd , m. és g.

Petri ’s több az Er’ mentiben fekvő helységben leg- 
erősb, legronibolobb volt a’ rengés és legtöbbszer 
éreztetett. 2.) Ugyanezen helyek, jelesül Piskolt kö
rül Biharban, történtek a’ ga/.ak’ kitörésének jelei 
is ,  p. o. a’ föld több helyen megnyílt, kénköves 
szag éreztetett, a’ földből víz-oszlopok emelkedtek, 
egy szomszéd- (homok) hegy elsüliyedett, a’ térség 
minden esőzés nélkül eltelt vízzel és sarral, kutak
ban a’ vizek felnyomultak ’st. b. 3.) Vegyük kezünk
be a’ földképet ’s jeleljűk-ki a’ határszéleket, hol 
a' földrengést érzettek. Azon helyek illy módón fe- 
künnének : Munkács. Kassa, vagy \alami\el följebb, 
továbbá Igló ; Rozsnyó . Nogradnak egy része, Pest, 
Szeged, Arad. Kolozsvár ’s t. b .; ezeknek köge 
(centrum) körülbelől Nagy Karolyra , Piskoltra ’s a’ 
föntebb említett helyekre esnék. Hogy az éjszaki 
helyeken erősebb ingast érzettek , mint a’ délieken, 
az természetes: részint mivel a’ kög-futő erő (vis 
centrifruga) annál hathatósb, minél ta\olabb van va- 
lamellv pont a’ kögtül; részint mivel minden moz
gásra idő kivántatvan, a’ magasbra emelkedő testek
nek, p. o. hegyeknek, tornyoknak tövével előbb kö- 
zöltetett a’ mozgás, mint tetejükkel, és így erősza- 
kosb ingást kelle érzeniök. 4.) Az irányból ugyan 
nehéz meghatároznunk a’ rengés’ főpontját, mivel ez 
emberek részint ijedés , részint tudatlanság miatt hi
básan jegyzék-föl; ’s ha például a’ fakat, vagy ön
magokat kelettől nyugotnak hajladozni látták, azt 
hivék, hogy a’ föld is keletről nyűgöt felé ingott; 
holott épen ellenkezőleg történt, — épen úgy, mint
ha alattunk a’ szekeret (jól jegyezzük-meg: egyszer
re és sebesen) előrerántjak, mi ellenkező irányban 
hátra dűlünk. E’ szerint az Erdélyben tapasztalt irány 
(Kolozsvárit az emberek magokat ülőhelyeikkel együtt 
keletről nyugotra ’s onnan visszafelé vitetni szemle- 
lék. Erdélyi Híradó oct. 18d.; a’ Sajótéren a’ fák” s 
épületek keletrül enyészet felé tevék mozgásikat) 
nyugotkeleti volt; L jhelyben vagy Munkácson a’ tu
dós Duhovics’ jelentése szerint déléjszaki, ’sTarcza- 
lon keletnyugoti volt; és így némileg ez is arra mutat, 
hogy a’ rengés’ kútfeje Kolozsvár, Munkács és Tar- 
czal között vagyon, azaz N. Karoly ’s az Érmellék 
körül. 5.) Ezelőtt több évvel is ezen helyeken volt 
a’ legerősb rengés, és akkor is itt tett az legtöbb 
rombolást. 6.) És főkép ezen helyek azok, hol még 
October’ vége felé is mindennap háromszor négyszer 
gyöngébb földrengést tapasztaltak. Ezen jelenések’ 
isméti ’s gyakori eléfordultát nem írták legalább 
másunnan. ’S ezen egy ok kétségtelenné teszi, hogy 
a’ földrengésnek kútfeje és fészke a’ fent nevezett 
helyeken ’s főkép az Érmelléken van; ’s ennek fő 
előmozdítója, mint tudjuk, a’ víz lévén, ezen folyó 
vagy álló érnek szabályozatlansága (regulázatlansá- 
ga) okozta és okozza a’ rengést. közliF.J.EéctbüL  

(Vége következik.)

T A L Á N Y .
Mesék alatt apadok,
Ámde ismét dagadok;
Talpad alatt a’ talpam —
’S úgy téped-ki szakállam’.

.V. N .
A’ 99dik számú rejtettszó: B o t o n d.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L a n d e  rer.

WCS»
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VÉLEM ÉNY A’ JELENÉVI OCT. 15Ui FÖLDRENGÉSRŐL.
(Vege.)

Ugyan i s , hogy fogalma legyen az Olvasónak 
ezen Ér’ vizéről, csak ezen egyet beszélem-el saját 
tapasztalásom után. Az 1833ki oszt azon vidékén tölt— 
vén, egykor tapasztalául, hogy a’ felsőbb részeken 
kiáradt víz az egész térséget J. Petri, Oltomány ’s 
Éradony ’s t. b. körül árjával elöntötte; de mennyire 
csudái kozám-el, midőn több nap múlva Székelyhídra 
az említett helyektől mintegy egy mérfölddel lejebb 
az Ér’ mentében, utazván, láttam, hogy az árvíznek 
híre sem volt ’s az erek’ árkai viztelenek voltak. 
Hová lehet a’ feljebb látott tömérdek víz, gondolám 
magamban; nem folyhat talán, hanem az említett 
helyekig jővén, ott megállapodik? E" végett vissza
tértemkor, a’ viz’ folyásának szemtanúja kívánván 
lenni, magam az oltományi rétekre mentem ’s men
nyire hozzá férni lehete, a’ legnagyobb árkon álló 
hidon szemléltem , mint ömlött sebes rohanással a’ 
több ölnyi széles és mélységű víz a’ híd alatt keresz
tül , azon kívül, hogy egyebütt is folyt. Most gon
dolhatjuk , hogy több nap sőt hét alatt mennyi víz 
folyhatott-le itt , ’s egy mérfölddel lejebb a’ víznek 
híre sem volt. Ezen tömérdek víz, a’ föld által tüs
tént, az igaz, el nem nyeletik, hanem a’ sokfelé 
ágazó ’s csavargódzó erekbe szétoszolván, itten leg
alább igen nagy része megállapodik , ’s ha valamit 
a’ nap’ heve feloszlat is, többnyire a’ föld’ gyomrába 
szivárog, és ez majd minden évben így történvén, 
ime készen van a’ föld’ gyomrában a’ chemiai pro
cessus a’ nélkül, hogy szárazságról, esőzésről ábrán
dozzunk , ’s levegőben keressük okát annak, mit ott 
semmi sem szülhet.

III. Mellyik olvasó nem jő most magától azon 
gondolatra, hogy tehát az É rv i z e t  s z a b á l y o z 
ni k e l l e n e .  Igen is, ezt kellene szabályozni 's 
az egész Er’ mentében oüy mély csatornát vonni, 
mellybe aztán minden érből befolyna a’ víz. Ez volna 
véleményemmel a’ leghathatósb eszköz e’ rémítő tü
nemény" gyöngítésére, vagy talán egészen elhárítá
sára is. Különben kitudja: micsoda táplálékok lehet
nek azon helyeken továbbra is a’ föld’ gyomrában, 
mellyekhöz ha újra olly tömérdek vizek járulnak, 
nem fenyegeti-e még nagyobb veszély honunk ’s ho- 
nosink' nagy részét? E’ szerint ezen dolognak az 
egész hazát köllene érdekleni, de kivált tek. Bihar, 
Szathmár és Zabolch vármegye’ Rendéinek minden 
befolyásukat odafordítani, hogy a’ Ér’ vize szabá-

lyoztassék, annyival inkább, mert az véleményemmel 
könnyen megtörténhetnék, néha az egész Érmellék 
szárazban lévén, ’s a’ megszabadult földnek felső színe 
egyébiránt is felette sok hasznot Ígérvén szántóföl
dekben ’s kaszálókban. Azonban az egész Tisza és 
Tisza’ melléke’ szabályozásárul sem ártana valahára 
gondolkoznunk. —-

De még egy más mód is szolgáltathat valamit 
ezen rémítő tünemény’ elhárítására, t. i. m i n é l  
t öbb  a r t é z i  k u t a k ’ f u r a t á s  a. — Mi a’ tü
nemény az artézi kutaknál ? — Az, hogy addig fúr
ják mélyebben ’s mélyebben a’ földet, míg a’ víz a’ 
föld" színén felül többnyire szökik, és azon pillanat óta 
folyvást folyó v. szökőkutat képez. — Mi ennek oka ? 
— Az, hogy a’ föld’ gyomrában a’ fúró vagy inkább 
a’ furtlyuk olly folyóra vagy tóra talál, melly ma- 
gasb helyről foly , vagy melly magasb helyen levő 
földalatti vízzel v. tóval van Összeköttetésben , mint 
azon hely, hol a’ víz kifoly v. kiszökik. De hátha egy 
síkságon több mérföldnyire sincsenek magasb helyek 
azaz hegyek, és még is artézi kutak furatnak ’s ál
lanak, akkor is magasb helyekről jó a’ víz? — Igen 1», 
magasb helyekről; mert más okbul lehetlen magától 
felötleni v. felszökni száz ’s több ölnyi mélységből a’ 
víznek és folyton folyvást felszökni. Szivattyúzni (pum
pen) , vagy a’ lég’ kivonása áltál felnyomatni vala- 
melly kutbúl vagy foiyóbul a’ vizet, más dolog: 
mert az illy kútra vagy folyóra az ezek’ színére ne- 
hézkedő levegőnek van nyomása. Ez csak azokért, 
kik ne talán az artézi kutakról semmit sem tudnának. 
De egy fontosabb ellenvetést tehetnek azok , kik a’ 
dologhoz értenek, jelesül: hogy az artézi kutak’ lyu
kain "s vizein keresztül a’ kibontakozott gázak kijö
hetnek, elszéledhetnek, ’s ezáltal a’ földrengés’ oka 
elháríttathatik , nagyon hihető ugyan , ha igaz vol
na , hogy a’ föld" gyomrába szorult gázak is csak 
100 —200 ölnyire vannak a’ föld’ gyomrában, a’ 
miilyen mélységük szokott t. i. lenni az artézi ku
taknak ; de bízvást fölvehetni, hogy egy olly rengés
nek, melly több száz, sőt ezer négyszeg-mérföldet 
rengésbe hozott és hoz, sokkal mélyebben, sőt mér
földeket tevő mélységben köll okának lennie, és 
így az egy-két száz ölnyire fúrt lyukak annyit ten
nének , mint semmi. — Ezen ellenvetésre mást fe
lelni nem tudok, mint azt, hogy a’ föld’ gyomrában 
már 1—200 ölnyire is patakok v. tavak léteznek, 
mert különben a’ vízzel és föld- vagy más részekkel 
vegyes rétegek (a’ folyótestek’ összeköttetése meosza
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leadván) annyi vizet a’ föld’ szine're fel nem nyomhatná
nak, mennyi sok artézi kntból szökik szüntelen kifelé; 
és hogy ezen folyóknak több száz mérföldnyire kell 
összeköttetés és kiterjedésben lenniök, mert külön
ben olly sok síkságon, hol sok mföldnyire nincsenek 
hegyek, artézi kútra szert nem tehetnénk. Mélyebben 
a’ föld’ gyomrában még nagyobb folyók lehetnek, 
mint ezt a’ csekély vízzel meg nem elégedett ’s mé
lyebben kereskedő artézi kut-furkálok tapasztalak; 
de természetes is , hogy a’ folyós testek, mellyek- 
nek nehézkedésök van a’ földre vagy ennek közép
pontjára a’ föld’ lyukacsain keresztül mindaddig tö
rekszenek a’ föld’ köge felé, mi'g nehézségűk el nem 
vesz, azaz fajlag (specifice) nehezebb folyós testre 
nem találnak, p. o. kénesőre v. higanyra, mellynél 
nehezebb folyótestet nem ismerünk, ’smelly e" sze
rint hihetőleg elfoglaló a’ föld’ kögét. Ha tehát mé
lyebben még nagyobb ’s erősebb folyóknak kell lé
tezni: föltehetjiik , hogy ezen vizek a’ föld’ gyom
rában is épen úgy, sőt bővebben lévén , még inkább 
közösülésben vannak egymással, mint itt felül a’ 
föld’ színén. És így a’ kibontakozott gázaknak. mel- 
lyek minden folyós testeken (vizen, kénesőri) utat 
találnak, ezeken könnyű szerrel a’ föld’ színére jő- 
nének ’s itt a’ légben észrevétlenül elszélyednének, a’ 
nélkül hogy kárt ’s nagy kárt tennének. Azonban 
a’ földrengésnek kiterjedését nem mindig a’ föld* 
gyomrában kitörő gazaknak mély lételétől , hanem 
a’ rajtok fekvő földnek, köveknek ’s t. b. ellenállá
sától is köll mérnünk. Talán a’ mostani földrengés is 
erősebb ’s rombolóbb lesz vala , ha Piskolt körül a’ 
föld homokos nem volna. — Ezen kutaknak furata- 
sát is tapasztaltabb mesterekre kellene bízni, minta’ 
miéink, p. o. Francziaországból hozatni.

Ezen segédmódok , mint kiki láthatja , csak hi
hetőségek, mert a’ föld’ mélyébe egyikünk sem bú- 
hatik, hanem okokkal támogatvák, és a’ földrengés’ 
elhárítására ezélzó tekintet nélkül, magokban is ki- 
számíthatlan hasznot hajtanának. Kiki annyit mutat
hat, mennyivel bír; mások talán okosabbat ’s jobbat 
mondhatnak. De veszélyben ’s kivált közveszélyben 
nem sokat ér csupán sopánykodnunk, és szüntelen 
a’ Gondviselésre hivatkoznunk , a’ lehető veszélyek* 
elhárítása, a’ segéd-eszközök’ találgatása, próbálga
tása és használása (jól jegyezzük-meg: az áldott tár
sasági életben) sok földi nyomorúságunkat volna ké
pes elenyészteni ’s rövid létünket kellemesbítni.

közli Fagarasi János , Hécshiil.

A ’ K A  D l ,  E M E S S Z Á B A N .

(Vége.)
Nem sokára Emesszába jövének vándorink ’s mi

dőn a* város’ utczáin elhaladnának, nem kevéssé ál-

mélkodtak —- szemükbe tűnvén egy szamáron ülő 
nagytekintetü ember, ki fején nagy turbánt *s testén 
bokáig érő díszes kaftánt viselt, de egyszersmind 
olly részeg volt, hogy szájából ömlött a’ mértéklet- 
lenség’ rút árja. Kérdésökre azon választ nyerék, 
hogy e’ férfi a’ város’ Censora. — Vándorink azután 
a’ mecsetbe mentek, melly tömve volt emberrel, kik 
imádság helyett játékkal mulatak magokat; ’s midőn 
viszont a’ mecsetből kiindulván, az utczákon tovább 
haladtak, egy csapat embert találtak-elő , kik nyílt 
koporsóban egy élő férfit vivének temetőbe. Vala
hányszor a’ koporsóban fekvő férfi e’ bánásmód ellen 
zúgolódni kezde ’s kísérőitől tudakozó : valljon igaz-e, 
hogy nem el többé? feleletül azt nyeré : hogy ő bi
zonyosan megholt. — ’S így elvivék őt ’s eltemeték.

Másnap reggel a’ pörlekedő felek megjelentek 
a’ kadinál ’s mindnyájan egyszerre kezdők előadni 
panaszikat; de a’ kadi parancsoló, hogy hallgassanak 
’* egyik a’ másik után terjessze-elő baját. A’ zsidó 
tehát első szőlamlék-meg: „Uram, ezen ember ne
kem 100 dinárral tartozik ’s testéből egy font húst 
ígért zálogul, ha a’ kitűzött határnapra le nem fizeti 
adósságát. A’ határnap már lefolyt; parancsold-meg 
tehát neki, hogy vagy a’ pénzt fizesse-le, vagy adja- 
által a’ zálogot.“ — Mindazáltal a’ történet úgy hozá 
magával, hogy a’ kadi és a’ kalmár régi jó barátok 
valának , és midőn amaz kérdő a’ vádlottól: vannak-e 
ellenvetései, tehát ez megvallá őszintén, hogy min
den úgy van, mint a’ zsidó azt előadta; azonban ő 
nem képes a’ kölcsönvett pénzt lefizetni, ezért és ez
ért (itt elbeszélő úti viszontagságit) ; ennél fogvást 
reményű, hogy a’ kadi mint igazságszerető ember a’ 
fizetésre uj határnapot szaband ’s a’ kemény kötele
zést megsemmisítenék De mint rémült-el, midőn a’ 
kadi azt végző, hogy, ha a’ pénzt le nem fizetheti, 
az ígért zálogot megadnia kell; és midőn végre a’ 
törvényszolgáknak parancsot ada, hogy egy éles kést 
tartsanak készen, akkor a’ szegény moslem reszketni 
kezde mint nyárfalevél ’s magát elveszettnek gondo
ló. — A’ kadi most a’ zsidóhoz fordult, mondván: 
„Vedd a’ kést kezedbe ’s vágj egy font húst e’ fér
fiú’ testéből, ámde jól vigyázz, hogy az egy grán- 
nal se legyen több vagy kevesebb. Neked egy fontra 
van jogod, ’s így ha többet vagy kevesebbet vágsz- 
le , áltadlak a’ kormányzónak, ki téged halállal fog 
büntetni.“ — „Jaj nekem — válaszolt remegve a’ 
zsidó — mint eszközöljem azt, hogy olly pontosan 
eltaláljam, hisz én vagy többet vagy kevesebbet fogok 
metszeni.“ A’ kadi mindazáltal szilárdul maradt-meg 
hozott végzeténél, ’s mivel a’ zsidónak nem volt 
kedve jogához illy módon tovább is ragaszkodni, te
hát kinyilatkoztató, hogy panaszát visszahúzza.“ —
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.Jó l ran — monda a’ kadi — de mivel e' férfit olly 
pörbe idézted, mellyet meg nem nyerhetsz. *s ezen
kívül csaladjától ót elszakasztottad ‘s illy terhes útra 
kenyszeritéd , köteles vagy neki az időveszteségért 
fizetni.44 A“ kadi 200 dinárt határozott kártérítés’ fe
jeben , mellyeket a’ zsidó lefizetvén — eltávozott-
— Most az öszvérhajtó lépett-eló ‘s panaszat elmon- 
da. Mintán a’ kadi őt végig hallgatta, kérdétőle: 
milly áron tartja öszvérét; 's ez válaszoló, hogy míg 
barmanak két ép szeme volt. legalább is megért 1000 
dinárt —.“ Valóban e’ dolgot igen könnyű elintézni
— szolt a’ bíró — végy kezedbe fűrészt, oszd az 
állatot két részre, vak felét add a' kalmárnak, ki 
neked érte 500 dinárt köteles fizetni, másik felét 
pedig tartsd-meg magadnak.44 — E’ végzéssel az ösz- 
verhajtó természet szerint nem volt megelégedve, 
mivel állítása szerint öszvére még most is megért 750 
dinárt; ennélfogvast készebb a’ kárt elszenvedni ‘s 
panaszat visszahúzni. A’ kadi ezt helyben hagyta. 
mindazáltal parancsoló az öszvérhajtonak , hogy mi
vel a' kalmár az ideutazással időt vesztett, fizessen 
neki 100 dinárt. — Most az agyonütött embernek 
két fiara került a’ sor. Mintán a’ kadi panaszokat 
meghallgatta, kérdezé tóink : valljon azon ház. melly- 
ben ó törvényt tart, van e olly magas, mint melly- 
ról a’ kalmár leesett: ’s midőn az ifjak ezt igenlék, 
a* biró azt határozó, hogy a’ kalmár fekügyék-Ie 
estve. majdha bésötétűlt, a" ház’ tövéhez "s az ifjak 
a’ tetőm! ugorjanak-le rá. A’ vádlók fölmentek a’ 
tetőre, de midőn innét alátekintének . a’ magasság 
visszadöbbenté őket: ismét lejövének tehát ’s mon
dák . hogy az ngras éltükbe kerülhet A’ kadi vála
szul azt ada. hogy ók a‘ halait hasonló halallal aka
rók megboszultatni. ezt pedig más módón eszközölni 
nem lehet. Mivel a' két fiatal ember hajlandónak nvi- 
latkozék, panaszát visszahozni, tehát kárpótlásul 200 
dinárt tartoztak fizetni a' kalmárnak. — Most a’ pa
raszt ember volt még szamarával hátra 'g ó most ha- 
scrnlag előterjeszté panaszát. ..Itt tehat a' kölcsönt köl
csönnel kell fizetni — szóla kihallgatás ntán a’ kadi
— jól van tehát, hozzátok-eló szamaramat, hogy e’ 
paraszt itt kihozhassa farkát.*4 — Úgy történt, mint 
a’ kadi parancsoló, s a’ paraszt most minden ere
jével azon volt, hogy a'kedvenezén elkövetett gya
lázatot megboszdija. De olly szamár, melly egv ha
dit szokott hordozni, iliyesmit nem könnyen szível- 
meg; ó bátnlsó labainak rngó-erejét hatalmas gya
korlatba hozó 's a‘ szegény parasztot olly ’stíl vosan 
érinté, hogy eszmélet nélkül omlott földre. Midőn 
ismét magához tért, elállott minden további követe
léstől , de a kadi ezt nem eléglé , hanem parancso
ló , hogy szamara'farkával tovább is birkózzék-meg-

Most vévé a’ szegény ördög észre, hogy neki is, va
lamint a’ többinek, fizetnie kell ’s csak azt kérdá 
tehát: mennyit? — ’s ó is 100 dinárral menekvék 
a’ bajból!

Mintán a’ vádlók mindnyájan elhagyók a’ tör
vény hazat, a’ kadi vévé a’ begyűlt bírságpénzeket 
’s két részre osztó; egy részt magának tarta-meg, ’s 
a’ másikat a’ kalmárnak adá kezehöz; de mivel ez 
még folyvást csöndesen ’s gondolkozva állott helyé
ben, kérdé a’ kadi tőle: ha megelégszik-e. „Töké
letesen, uram! — lón a’ válasz — ’s én csudálom 
bölcseséged ‘s igazságszereteted’; ámde azt el nem 
titkolhatom , hogy én e’ varosba-léptemkor kfilönöa 
dolgokat láttam , mellyeken nem kevéssé űtköztern- 
meg, ’s én magasztalni fognám jóságodat, ha engem 
eziránt felvilágításra méltatna!.44 A’ kadi ezt neki meg
ígérte ’s mintán a' kalmár mindazt elmondó, a’ mi 
szivén fekűtt, illy nyilatkozást vön: ,.E’ városban 
szemtelen emberek laknak . ók a* bort meghamisít
ják , vizzel keverik, ‘s rósz, selejtes áruikat drágán 
fi/.ettetik-meg. Ugyanazért a’ Censor időnként szerte 
jár a’ városban, a’ bor’ minemüségét megvizsgálja ’s 
ha mindegyik helyen, hol bort mérnek, még olly 
keveset iszik is , végre még is fejébe száll— ’s teg
nap épen így történt. — A’ mecsetnek , mellyben 
imádkozó jámborok helyett csupa játékost láttál, nincs 
semmi jövedelme "s az már régóta dűlőfélben áll; 
ennélfogvást bizonyos ideig játékházzá változott, ’s a’ 
begyülendó nyereségből fog majd újólag e’ ház isten’ 
tiszteletére fülépülni. — Ali periig azon embert ille
ti, ki téged szánakozásra gerjesztett, tehát azt mond
hatom , hogy ó valóban meg volt halva, 's arról így 
gyózhetlek-meg. Két hónap előtt megjelent előttem 
felesége "s azt valló . hogy férje egy távolfekvő vá
rosban meghalt, egyszersmind tön énre« engedelmet 
kért tőlem, hogy újra férjhez mehessen. En paran- 
csoláru neki, hogy férje’ halálát törvény szerint bi- 
zonyítsa-he , ’s az asszony két hiteles tanút állított, 
kik szavainak igazságát erósíték. En tehát haladék 
nélkül megadam neki a’ kívánt engedelmet ’s ó má
sodszor ment férjhez. E’ napokban mindazáltal hoz
zám jött az asszony’ első férje 's panaszt tón, hogy 
feleségét más férfiú bírja ’s esdeklett előttem: kény- 
szentsem ó t , hozzá mint első férjéhez visszatérni. 
Mivel ezen embert nem ismerém , tehát hivatám aa 
asszonyt, ’s ó kérdésemre azt monda, hogy igen is, 
ez ugyanazon férfi, kinek halálát ó két hónap előtt 
tanúk által bizonyítá-be. En most kinyilatkoztatam a* 
férfinak, hogy halala törvényes-erejű tanúbizonyság 
által van megmutatva, ’s mivel hozott ítéletem mást- 
tást nem szenvedhet: tehát egyéb nem maradt hatra, 
mint parancsot adni, hogy temessek-~
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A’ kalmár álmélkodását fejezé-kí a* kadi’ mély 
belátásán ’s bölcseségén. Hálát rebege azon részre- 
hajlatlanságért, mellyet ügyében, mint bíró, bizonyí- 
ta, nem különben azon felvilágosításért is , mellyet 
neki olly nagy leereszkedéssel adni kegyes volt. Ek
kor haza utazott, hol csöndes nyugalomban ’s meg
elégedve tölté napjait azon pénzből, mellyet Emesz- 
szában olly váratlanul nyert. *)

F I G Y E L M E Z T E T É S
a’ grönlandi Eakimok’ nyelvinek a’ magyar nyelvveli hason- 

latossága iránt.
Mióta Sajnovics a’ lappok’ nyelvének miénkkel 

való rokonságarul írt értekezésit közrebocsátó (1770) 
több honi irót foglalt-el a’ finn és lapp éjszaki né
pek’ nyelvének vi/.sgálgatása ’s összehasonlítása, 
mind a’ wiult évben Piringer által Becsben nyelvünk’ 
ágazatiról napfényre bocsátott ’s a’ finn-lappatyafi- 
ságot (§. 175 —182.) tagadó munkájáig; de a’ grön
landi Eskimok’ nyelvét tudtommal még egy "magyar 
iró sem nyomozta , fejtegette , annál kevésbé hir
dette annak nemzetünkével való hasonlatosságát: ho
lott a’ néniét tudósak már a’ múlt század’ első felé
ben ollyast állítani nem kételkedtek. — Egede Já
nos, dán-téritó 1721ben nagy készülettel Grönlandba 
hajózván , ott az éjszak-amerikai Labrador’ partján 
messzi terjedő eskimoi nép-törzsökkel egy-faju nyel
vű lakosokra talált, kiknél a’ keresztyén vallást fo
ganattal terjeszté. Őt követte fia Egede Pál, ki mi
után huzamos ideig köztük él t , püspökükké is lön, 
minélfogvást a’ grönlandi nyelvet tökéletesen meg
tanulta. Ezadá-ki először grönlandi nyelven az evan
géliumot . Koppenhágában 1744ben 8 . — Ugyanott 
1754. „Dictionarium GroenUndicum-ot“, és „Gram- 
ruatica GroenUndicá-t.44 — A’ mindenekre figyelő né
met tudósak az evangélium’ kijöttével e’ nyelvet igen 
sok szavában a’ magyar és székely nemzetével, ugy- 
szinte némelly tatár népek’ dialektusival megegye
zőnek nyiiván állították. (L. Monatliche Auszüge alter 
und neuer gelehrten Schriften. 011mützl747. 8 . 1 . ß.
— V. ö. Vollständige Einleitung in die Monatschrif- 
ten der Deutschen. Erlang. 1747. 8. 1. B. S. 89.) —
E’ különös állítás engem már rég figyelemre ger
jesztett ’s miután Egedének munkáit további meg
győződés’ okáért mind honi mind bécsi némelly je- 
lesb könyvtárokban hasztalan kerestem volna: arra

Ezen elbeszélés’ világosi) érthetéseül meg kel! jegyezni, 
hogy az Islam’ követőinek a' törvény keményen tilal
mazza a' bort és játékot, és hogy ugyanezen törvény
nél fogvást egy törvényesen bebizonyított dolog inásítást 
nem szenvedhet. Egy Cengoruak kötelessége: figyelmes 
szemmel ienni'a’ város lakosinak erkölcsi viseletére, ’s 
felügyelni., hogy az adás-«evésben csalások ue történ
jenek.

Szerkeszti H s l m e c z y .  —

kérem szerencsésb helyzetben külföldi gazdag könyv
tárakhoz járulható hazánk’ tudós fiait, *s nyelvünk’ 
barátit: méltőztassanak e’ ritka tárgyra kissé figyel
müket kiterjeszteni, ’s a’ mondott kútfők és segéd
munkák megvizsgálásával néminemű világosításokat 
nyújtani nemzetünknek, hogy szerintük ebéli ismé- 
ret-körünket tágíthassuk, egyszersmind a’ dolog’ va
lóságáról kiki meggyőzethessék. — Nagy összeköt
tetésben áll Éjszak’ története a’ Hun nemzetével. A’ 
dán legrégibb történetírók vérengző hun háborúkról — 
költözködésekről beszélnek. Tudva van, hogy az is- 
landiak már lOOOik év körül ismerték, járták Grön- 
landot ’s Amerikát, amabba gyarmatokat is szállít
ván. — Ha az es-kim-nyelv’ rokonsága megvalósul, 
tömérdek fénysugár ereszkedik hun-magyar histó
riánkra. — Melly szókat Schütz grönlandi geogra- 
phiájában mutatványul felhord, azok nem a’ kérdéses 
nyelv’ töredéki. Jerney J.

K B D É L I I  C S E P P E K .
Egy vármegyei közgyűlésre készülő nagy hazafi 

pénzen fogadott ügyészét kéré: készítsen neki egy, 
a’ kor’ szelleméhez idomított beszédet. Elkészíti az 
ügyész, de a’ nagy hazafi’ szűk fejébe nem fértek 
a’ gondolatok. „Ne féljen — szól az ügyész — majd 
fogom én súgni.“ Kezdődik a’ gyűlés, és szónokunk 
demoszthenesi tűzzel kezdi készített beszédét; egy
szerre keszkenőt ránt, izzadó homlokát törli, de az 
akaratos ész, nem adja-ki, a’ mivel nem bir; szo
rultsága’ fő pontján a’ mellette levő ügyészhez for
dulván, kérdi: „hogy van?“ „En — felel hirtelen a’ 
kérdeztetett — szolgálatjára j ó l  v a g y o k . “

A’ nálam járt felköltő szomszédom’ ablakán is 
zörgelett. Az álomból felrettent nő panaszolja férjének 
e’ zörgetés általi megijedtét. „En is úgy meg ijedtem“ 
— mond az inas. — „Hát miért nem keltél-föl ?“ , 
kurholá a’ panaszló asszony. „Igen — felel hirtelen 
az inas — de nem h a l l o t t a m  ám!“

K. városában egy 63. éves hajadon,— kinek egy 
szalma-özvegységi fejkötő takargató tisztesen deresiiló j 
ha]ait — tévedésből „tekintetes asszonynak széli- j 
tat ék.“ „Hallja az ur — felel a’ méregre fortyant 
kávé-néniké— én k i s a s s z o n y  v a g y o k  mé g . “ 

X. városi tanácsost»)! kérdé valaki: „Nem prae I 
numerái e uraságod a’ „Kliora?“ „Minek nekem —-1 
felele hirtelen a’ tanácsos ur — „ Li ű  hisz oda házán 
három is van.“

Egy leány a’ Cisiobul jövendő sorsáról akar valafj 
jóslatot hallani ’s kérdik tőle: mikor született? Hir*jj 
télén ezt találó felelni: „Kukoricza-szedéskor - ' I  
épen januarius’ 2 2 kén.“

E K J  T E T T S Z Ó .  jj
Három tag az egész: pálc/.a van kezében;
Szél’ játéka bárom'első betűjében.
Rár két végső tagja ne«n sok abrakot kap —
Még is ,  ha lassan megy, a’ hajtó jól rá csap.

M e s t e r i b ő l  F .  M.
A’ lOOáik szánni talány: Ro kk a .

Nyomtatja L a n d e r a r
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TÁRSALKODÓ.
Pest, december’ 20dikán

NÉHÁNY SZÓ A’ DU NA-HA JÓZÁS KÖRÜL.
(Folytatás. Lássd a’ Társalkodó 95dik számát.)

VIII.
Zimonyi veszteg ház, der. 11. 1834.

Jóllehet több hírlap által tudósíttatott a’ közön
ség már: milly jó szerencsével indult-meg Maria- 
Dorothea Triestbül, milly váratlan sebességgel ha
ladott Corfun át, ’s milly sikerrel érkezett Konstan- 
tinápolyba : még sem mulaszthatom el jelenteni, hogy 
néhány nappal ezelőtt utazó érkezett ide, ki útját 
az említett hajón a’ török fővárosbul Smyrnába 34, 
és onnan ismét vissza 36 óra alatt végezte, ’s nem 
győzi magasztalni a’ gőzösnek minden vetelkedó-társa 
feletti elsőbbségét, mind tisztaságban mind egyéb 
kellemekben, ’s kivált borongás és szeles idők közti 
“jó viseletében”. Mit nem tudtam elhallgatni, legel
sőben is, mert illy hirek, reméllem, érdeklik a’ köz
séget, de őszintén megvallom gyöngeségemet, leg- 
főkép azért, hogy hiúságomnak egy kis tömjént hint
sek. ’S ugyanis sok volt M. Dorothea körül Triest- 
ben a’ kétséges szó, midőn építtetők, melly — mint 
fonák hír szokott — legkisebb akadály nélkül mindig 
pontosan füleimhez jutott, ’s nem tagadom, mint a’ 
hajónak szerzőjét nemcsak felette kellemesen nem 
érintett, de meg nem szűnő, ámbár soha nem muta
tott, nyughatlanságnak okozója volt. ‘.‘Nem elég 
hosszú” így szólt az egyik. “Nem elég mély, ’s édes 
vízre, nem tengerre való” így a’ másik. “Nem kel
lőleg tágasok felsőbb oldalbordái.” “A’ kormányrúd 
nem ül kellő helyén.” “Nincs elég árukra ellátva.” 
“A’ hajóvázlat nincs arányban az erőmüvekkel ’s fe
lette pöttöny” így ’s illy hangon ’s illy színben nyi- 
latkozának továbbá számnélküliek, mi mindannyi ke
serű pilula volt rám nézve, mellyet kerülhetlen el 
kelle nyelnem ; minthogy a’ kifogások helyes vagy 
helytelen létét két felette erős okbul, magam Ítélete 
előtt ’s belsőm megnyugtatására nem czáfolhatám 
meg. Előszer, mert illyesekrül csak hely’ színén ítél
hetni. Másodszor, mert illy tárgyakban nem avatlan 
ugyan, de teljességgel incompetens vagyok; ’s a’ 
mostani váratlan de általam mindig reméllt sikert 
csak annak köszönhetjük, hogy valami jó szerencse 
irányzott a’ külön művesek választásában, kiknek 
olly összetett munkára, mint egy tengeri gőzhajó 
kiállítása , kezet fogniok k e ll; még sokkal inkább 
pedig, mert B. Puthon János, a’ vállalat egyik igaz
gatója , minden városi és falusi kellemeit odahagy- 
ván, mellyekben felette bőven részesül, személyesen

ment Triestbe, a’ hajó vég-elkészültét bölcs taná
csival elősegítendő, ’s elégtelenségemet kipótlandó.

Sok kalandozásim közt, mert majd Oláhország
ban voltam, majd Bulgária fővárosában, ’s most 
megint hosszabb, jobb parti ut végeztével Szerbiábul 
jövök, ’s Isten segítségével itt, az idén harmadik 
veszteglésemben ülök, ez alkalommal és ez évben a’ 
Dunán történt — ’s Dunán történendőkrül sokat nem 
közölhetek. ’S pedig azért nem , mert minden oldal- 
rul, honnan tudósításokat várok, illyféléket Írnak: 
“Minekutána a’ gőzhajó-társaságnak lS35dik évre 
szolgáló tervét bizonyosan tudja már, errül nem szó
lok. Igaz barátja A.” — “Mennyire ment az uj ha
jók építése, azt Ön B.tül okvetlen hallotta. Kész 
szolgája C.” — “A’ részesek az idén milly kamatot 
fognak huzni, azt kétségkívül már megirta D. Vál- 
tozhatlan tisztelője E.” — “Ön tudom nevetett — 
mert Illyésekért kár volna búsulni — mind azon 
megjegyzéseken, mellyek a’ dunai tárgyak iránt té
tettek. Örök híve F.” ’s a’ t. Illy levelezésekbül nem 
igen sokat kutathatni k i ; a’ veszteglés idejét sem 
rövidítik igen, de azon franczia gourmandra emlé
keztetnek némi alkalmazással, kinek olly nagy volt 
főzés és ízlés körülti ismérete és szigorúsága, ’s eze
ken emelkedő gastronomiai híre, hogy Francziaor- 
szágnak egy kisebb városába jutván, majd nem éhen 
halt, mert nemcsak senki nem merte őt házánál el
fogadni , de még a’ néhány vendégfogadó is bezár
kózott előle, ’s csupán azon meggyőződésből , hogy 
ő mindenekkel már sokkal jobban el van látva.

Mennyiben azonban nemieket, mintha a’ levegő 
hozná, még akkor is tudhatni, ha senki sem mondta, 
másrészről pedig ollyasokrul is lehet szólni, mik nem 
történtek ’s tán legbővebben ; bátor vagyok még eze
ket alázattal érintni.

M. Dorothea olly kedvező körülményekbe lát
szik Stambul és Smyrna közti, soha nem fagyó út
jában helyezve lenni, hogy annak ott maradása hihető, 
ha helyibe a’ Stambul és Galacz közti járatra más 
építtetik; ’s így maholnap 10—12 nap alatt Pestrül 
minden fáradság nélkül Smyrnába is mehetni, hon
nan az emberiség régi minta-dicsőségit megtekintni 
mindenfelé nyílt az ut, ’s ennél könnyebb és szebb 
kirándulás nem lehet.

Mikor fogják azonban hazánkfiai elvégezni tö
mérdek dolgaikat, mellyeknek végeztével mindnyája 
itthon szükséges nem lesz, ’s néhányan az egész nem
zetből útnak is indulhatnak tán — azt nem tudom;
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de félek, hogy a’ mindigi holnapozások szokásábul, 
’s aztán azon felette fontos és érdekes munkák mi
att, mellyek alatt kivétel nélkül mindnyájan olly an
nyira izzadunk!!!, még nem szakad az itthon veszteg 
ülő szellemnek egyhamar vége. Mit abbul gyanítok, 
mert jóllehet a’ Társalkodó 68ik számában M. Do- 
rotheán olly igen szép kis utat mutattam ki honosim 
számára, azon , elindultakor, még sem volt egyet
len egy magyar is , holott majdnem minden egyéb 
nemzetiek tarka színeitül szivárványzott.

Pest és Pozsony közt egy más Pannóniának 
léte szükséges, mert valóban nem kellemes, de szinte 
nem is illik annyi embert olly szűk helyre összeak- 
loztatni, mint azt sokszor látni és tapasztalni voltunk 
kénytelenek. Illyés hajó uj de minden oldalrul kipró
bált mód és minta szerint alkalmasint egészen vas- 
bul fóg készülni, ’s pedig szárnosb okokbul, de leg- 
főkép. mert egyenlő nagyságú és modru hajó alig 
merüi felig is annyira, ha vasbul van, mint ha fábul 
v o ln a .  ’8 reméílhető, ránk is kerül még a’ sor, Du
nánk zátonyit, bár mennyire emelkednének is, csak 
tekintetre se méltatnunk.

Más két gőzös pedig Pest és Galacz közti Du
nán kerülhetlen , ’s már születendőben van.

Egy folyamtisztító erőmű továbbá , gőztől for
gatva, mellynek szerény neve “Vidra", minthogy 
vízfenék, sár és sötétség a’ hazája, hihetőleg már 
jövő tavaszkor Budapest közt fogja magát bemutatni.

Úgy hogy minden oldalrul, politikai, technikai 
és hajózási tekintetben mind inkább valami rationa- 
bilis ábrázatot kezd felöltni a’ dunai tárgy ; és mint 
nem csekély örömmel olvasom a’ mai nap kezeimbe 
került Jelenkor 98ik számában , még Schumanka ur 
is kezd felmelegiilni mar, ’s a’ mi több, egy tulságbul 
“a’ bi zodalmatlansagbul” rögtön egy másik tulságba 
röppen át “a’ győzödelem trombitájának megfuvására."

’S mi mindezeknél határtalanul több, még fi- 
nanczi állapotját is olly színben látják mar e’ válla
latnak, némi nálam sokkal competensebb bírák — ám
bár én is szeretem a’ pénzt — tudniillik kereskedők, 
hogy már már arrul van szó “Nem volna e tanácsosb 
részvényt többé ki nem adni, de hitellel pótolván a’ 
még szükséges tőkét, a’ mostani részvényesekre hal- 
moztatni minden nyerese'get csorbátlan.

A’ mi mindenek felett örvendetes volna, mert 
nem kellene koldulgatni akkor többé a’ hazának lel
kes (!) fiai előtt “Járulnának a’ haza , a’ becsület, 
nem, de mi náluk tán több, megtöltendő erszényük 
nevében! anyaföldük nemcsak mindigi fejérére de 
valahára már kifejt ésére is’’ minek újabb időkben nem 
volt, tudtomra legalább, nagy sikere; mert a’ Tár
salkodó 70 és 78ik számaiba iktatott felhívásomra,

hol nemzeti kötelességekről is mertem megpendítni 
egy két szót, egyetlen egyen kívül nemcsak nem 
hozta a’ rendetlen posta egy hazafinak is részvevő 
válaszát, midőn azonban a’ legkevertebb rósz híreknek 
egyike sem bódult tév-utakra , de a’ mende-monda 
még azt is kongató füleimbe, hogy soknak már nem 
tetszik az egész vállalat, mert a’ nemzetet igen is 
sokszor említgetem, és ekkép a’ tárgyat hihetőleg 
nem viszi ki az isteni Gondviselés, a’ nagy termé
szet’, de ahhoz tán ‘hazai tenyér és néhány hazai ga
ras is’ lesz szükséges, minek sejdítése sokat tőlem 
elfagyasztott.

Azon egyetlen egy pedig, ki felhívásomnak meg
felelt, magyar katonatiszt, ki kevesebbet szól mint 
tesz, minden irigyelhető sajátokban inkább bővelke
dik mint pénzben , ’s ki bizonyosan a’ haza oltárára 
nem visz vala semmit, ha pénze volna több mint 
lelke, de éppen azon okbul nem tudott a’ köz hazai 
tárgyban részt nem venni, mert több a’ lelke mint 
a’ pénze.

Szerbiának herczege, kinek hazáját e’ tárgy an
nyira érdekli mint honunkat, kellő figyelemre vevő 
azt, ’s minden okom van hinni, ’s nemcsak charak- 
terének nagy szabásai és világra való eszének jó
zansága után ítélve, de más most itt bőven elő nem 
terjeszthető tekinteteknél fogva is , hogy ő czélaink 
elérésére legőszintébben ’s leghathatósban hozzánk 
csatlakozni kész.

Mindünnen legszebb színben keletkezik Dunánk 
körül a’ világ. ’S négy hónapi ide ’s tova bolyonga- 
sim után — ’s nem mindig legsirnább utakon — már 
már szűnni kezdnek a’ vállalat körülti aggodalmim , 
sőt még a’ vesztegháznak közepette is előmenetünk 
legédesb reményivel kecsegtetnek jövendőbe látá
sim. De azért, jóllehet igen kellemes belső csend 
jutalmaz már , még is felette távul vagyok a’ T e 
D e u m  í au d a mns  i n t o n a t i o j á t u l ,  ’s pedig 
mert egy kissé kétkedni mindig jobb , mint igen is 
nagyon bizakodni, minthogy az első é b r e s z t ő ,  a’ 
másik ellenben a l t a t ó ;  ’s nincs veszedelmesb, mint 
fél diadalmak után pihenésnek eredni. ’S i ?y  gon- 
dimnak teljes búcsút nem adhatok még, de viszont 
semmi sem is epeszt többé , ’s még azt sem veszem 
szivemre, hogy felhívásomat részvevésre ‘nem azok 
értették e l , kiket illetett, ’s ‘nem minden kebelben 
ébresztenek legnemesb érzéseket eddigi soraim; mert 
illy hátramaradásokat inkább nevelésnek, jó irány
zatnak ’s kellő műveltségnek híja mint lelki tulajdo
nok hijányai okoznak; ’s az efféle tév-utakon járók
nak vagy is inkább4 mindenütt és mindenben vesz
teglőknek száma, tekintete ’s hatása naprul napra 
lejebb száll.



4 0 7

Azon egyetlen egy azonban még is busít már 
előre, hogy technikai tekintetben innen haza több 
bajom ’s több akadályom lesz; mint oláh-, bolgár- ’s 
szerb-országi utaimban volt. A’ mi valóban nem ké
véssé szomorít, ’s koránsem, mintha testemnek egy 
kis sanyarításátul félnek — minthogy ennek mind
addig tűrhető a’ dolga mig jól érzi magát a’ lélek — 
hanem mert lehetetlen a’ hazáért őszintén érző ke
belnek annyi hátramaradáson nem vérzenie, men
nyivel innen Pestig összesurlódnia kell. ’S ha Oláh- 
ságban, Bolgár és Szerbországokban minden a’ bár- 
dolatlanság színét viseli, nem természetes e ? mert 
hol zsarnok alatt teng szolganép, ’s része úgy szól
ván, csak most bontakozik rabbékóibul, ott milly vi
rága csírázzék a’ természetnek ? De ha szabad alkot- 
mányu, hazaban mint honunk, ’s oily kedvező körül
mények közt, mint a’ miilyenbe Bácskának ’s Kun
ságnak téréit helyzé a’ mennyei Gondviselés, nem 
fejledeznek a’ culturának minden gyümölcsei, az va
lóban olly csuda, min nemcsak örülni, de mit, az 
ármány némi titkaiba bé nem avatottnak, még meg
fognia sem lehet. Gr• Széchenyi István.

M E C H A N I K A I  C S U D Á K .
A’ Mechanikának csudamüvei közé teljes joggal 

számíthatni azon nagy ’s gyönyörű dísz-edényt (Ya- 
se) mellyet F r i z a r d ,  bieli lakos Napoleon császár
nak ajándékozott. Födele egy pálmafát ábrázola, 
melly alatt egy csinos pásztorleány üit és font; ölé
ben egy kutyácska feküvék , melly,  mihelyt valaki 
asszonyához közelgett, hangosan kezde ugatni. Lá
bainál két nőkecske legelészett a’ zöld gyepen, mel
lettük egy kecskebak virgoncz szökdelésekkel mulatá 
magát, ’s a’ szomszéd erdőcskében kanári madarak, pa
csirták’s barázdabillegetők (billegények) ugrándoztak 
egy ágról másikra, ’s mindegyik fülbájoló kellemmel,
saját természeti dalait hangoztatá.------ Nem kevésbé
nevezetes azon óramű is , mellyet D r o z  J a k a b ,  
hires mechanikus Lachau-de-Fond-ból a'múlt század’ 
közepe táján Madridba hozott’s Yldik Ferdinand ki
rálynak mutatott-be, mellyért mint mondják, 500 
carolint n_ ért, ezenfelül még úti költsége is megtéri- 
tetett. A’ király nem sokára a’ művész’ megérkezte 
után több udvari embert összehivatott termébe, hogy 
nekik e’ ritka órát megmutassa. Mihelyt az óra ütött, 
megjelent egy pásztor ’s fuvolyáján hat fölséges da
rabot játszott, kutyája pedig azalatt hízelkedve csó- 
válgatá farkát. ,,E’ nyájasság — monda Droz — a’ 
kutyának legcsekélyebb érdeme; hogy hűségének 
tanűjeleit adhassa, méltóztnssék Felséged egy almát 
elvenni ama’ kosárbul, melly a’pásztor mellett van.“ 
A’ király úgy cselekvők , de mihelyt az almát kezé
vel érintő, a’ kutya olly természetes ugatással támadá-

meg, hogy a’ teremben jelenvolt vizsla rögtön csa
holni kezde. Az udvari emberek ezt bűbajolásnak 
tartván, megijedtek, keresztet vetőnek magokra ’s 
szétfutottak. A’ király csak maga maradt a’ tengeri 
ministerrel. Ezen utóbbi a’ király’ parancsára kérdő 
a’ pásztortól: „hány óra?“ Droz erre azt jegyze- 
meg, hogy a’ pásztor a’ spanyol nyelvben nem eléggé 
jártas ’s így spanyolul még értelmesen nem vála
szolhat. A’ minister tehát franczia nyelven kérdező 
a’ pásztort , mire ez rögtön ’s pontosan felelt. „En
nek bőrében az eleven ördög lakik!“ kiálta-fel a’ 
minister, irtózattól-sápadtan, ’s itt a’ terembői kiosont.
— A’ neuenburgi művész, ki nem ok nélkül félt, 
hogy majd varázslónak fog tartatni, esdeklett a’ ki
rálynak: hivatná el a’ fő-inquisitcrt. Midőn ez meg
jelent, Droz tüstént megmutató neki az óra’ mecha- 
nismusát ’s belső szerkezetét. A’ dominicánus hihe
tőleg a’ dologhoz semmit sem értett, de a’ hozzá 
mutatott bizodalom őt büszkitvén , kinyilatkoztatta: 
hogy minden csak természetes uton-módon megy 
végbe ’s a’ bűbajolasnak ’s ördögnek legkisebb be
folyása nincs ; hogy ő az egészet pontosan megvizs
gálta ’s annak Összefüggésiről tökéletes fogalma van.
— — Továbbá — hogy a’ Mechanikának még több 
illy csudáit is említsük — hová került valljon az 
eislebeni derék S i n g m a i e r’ remeke? a’ pamlagon 
egymás mellett ülő két fuvolyás ? ők álmélásra ger
jesztő finomsaggsl ’s erővel játszották Pleyel’. De- 
vienne’ ’s Hofmeister’ legnehezebb duettjeit, ’s olly 
életteljes kifejezéssel, olly szívreható lágysággal 
adák-elő, hogy az ember két eleven lény’, két első
rendű virtuóz’ sípjátékat véle hallani. — — ’S hol 
vannak P i e r r e ’ mesterművei, mellyek Parisban 
egykor olly méltó figyelmet ’s közcsudálatot gerjesz
tőnek ? Az ő „Savojai hegytájéka“ igazi bűbájos tü
nemény volt. E’ tájat eleinte sötét éj borítá; csak 
lassanlassan kezde az ég keleden pirkulni, a’ felhők 
mindig világosabb szint váltanak. Az athmosphaera 
a’ látkörön finom gő/ökkel telt-meg; a’ fölséges 
tájékot még vékony ködfátyol leplező , úgy hogy a’ 
külön tárgyakat csak bajjal lehete kiösmerni: de e’ 
ködfátyo! szemlátomást oszladozott, a’ keleti ég min
őig deriiltehb lön, ragyogó aranyszín vegyült a’ sze'p 
hainaibiborral — ’s végre a’ felkelő nap’ első sugári 
felíovellének , az egész természetre uj életet áraszt
va. A’ mezei munkák elkezdődtek; az országutakon 
vidor élet mutatkozott ’s rajtok minden, zajos moz
gásba jött; virgoncz nyájak költöztek a’ zöld lege
lőkre, ’s a’ magányos hegytorkolatokban félénk 
vad legeit — az ember’ rablásvágyától szirt-üregek 
’s meredek mélységek által biztosítva. A’ virágos 
mezőkön, kényszerint mulató nyájak’ melódiái csőn-
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gése; a’ meredek szirtormon álló gidónak gyöngéd 
mekegése — árnyékban nyugvó anyja felé; az er
dős hegységbe húzódó utón a’ terhes szekerek’ csi
korgása ; a’ szekeres ember’ „gyühü“ kiáltása, mel
lyel hegyfelé kapaszkodó lovait buzdító; a’ hegyek 
közül lejövő ’s gyorsan elhaladó könnyű kocsik’ zör
gése ; az élénk nyerítés, mellyel a’ feltüzesült vo
nó-mén az eliramló postakanczát köszönté; a’ por- 
felleg, mellyet alant a’ laposabb völgyben egy el
húzódó katonaezred támasztott; a’ távúiból hangzó 
fölséges tábori musika, — szóval: az ember e’ mozgó 
kép előtt folyvást növekedő álmélkodással állott ’s 
azt gondoló, hogy a’ valóságos világnak egy kisebb 
alakba varázsolt képét szemléli. — — Ámde még 
sokkal nevezetesb P i e r r e ’ „corfui kikötője.“ Ezen 
fölséges tengervidéket ábrázoló óramű az emberi 
észnek csudás diadala. A’ tenger elláthatlan messzi- 
ségben hullámzik fel ’s alá. A’ nap már leáldozott. 
A’ kikötőben uralkodó életzaj mindinkább csöndesül; 
csak itt ott zendüí-meg a’ külhoni hajók’ fedelén 
egy spanyol lant. vagy hangzik egy olasz ének, a’ 
gitár’ szelíd édesbűs zengzetitől kisértetve, vagy 
egy magányos, szomorú néger-dal, mellyben a’ bu- 
songó szív, afrikai honába édes vágyással epedez- 
vissza; itt ott láthatni csak egy fürge szakácsleányt 
a’ tűznél, melly a’ vitorla- ’s árboczfa-erdőn áltbuk- 
kanó nyáresti éggel csudás contrasztban mutatkozik. 
De alant a’ látkörön, hol már egy idő óta barna fel
hők lebegtek, mellyekből a’ figyelmes szemlélő né- 
hanéha gyönge villámtüzet láta czikázni, mindig fe
ketébb tömegek gyűlnek ’s hatalommal húzódnak 
fölfelé , ’s végre a’ szélvész ’s égi háború elkezdik 
az iszonyú vihart. Az ember e’ borzasztó nézőjáték
nak , mellyet Pierre itt elő-ad, valóságán csak úgy 
fog méltólag álmélkodni, ha már egykor tengeren 
volt ’s látta itt a’ küzdő elemek’ vad dühét. A’ fe
kete é j , a’ hánykodó habok’ fejér tajtéka ; a’ fel
háborodott tenger’ zúgása; a’ szárnyra kelt szelek’ 
vad bőgése; a’ féktelen hullámok’ egymás fölé om
lósa ; azoknak nyilsebes lövődése a’ vészterhes fel
hőkig , ’s azok’ szintolly sebes elenyészte a’ vadan 
feltúrt tenger’ borzasztó mélyibe ; az irtóztató menny - 
kőcsattogás; a’ szörnyű villámok, mellyek futólag 
kelnek ’s a’ láthatárt mérföldekre be-beczikázzák,— 
’s amott egy szerencsétlen hajó, melly hasztalan 
erőködik a’ kikötőbe jutni. Most egy veszélylövés 
esik — ’s ismét egy — de ki hallhatja ezt a’ kikö
tőben? Ki hallhatja a’ segélykiáltást a’ szilaj elemek’ 
borzasztó harczában? — ’s ha mingyárt hallaná is 
valaki a’ kétségbeesés’ álgyulövésit, ki volna olly 
bőszmerész, hogy a’ biztos kikötőbül most a’ vad

tengerre bocsátkozzék, hol szélvész ’s égi háború 
öldöklő játékit űzi? — ’S íme még is — mozgás 
kél az árboczfa-erdőben. Egy komp — ellátva bá- 
torszívü emberekkel — keresztülbuvik a’ nehéz hor
gonyokon nyugvó hadi ’s kalmárhajók közt. Bátran 
a’ tengerre száll; csak bajjal kisérhetik azt a’ figyel
mes nézőnek vizsga szemei, mert majd égmagasan 
repül az a’ mennykőterhes felhők felé, majd ismét 
a’ vad habok le a’ tátongó fekete mélységbe taszít
ják; — végre, végre — amott van, az élet ’s ha
lál közt lebegő hajónál! Százszoros örömkiáltás fo
gadja a’ nemes szabadítókat. Mindegyik első akar 
a’ kompba ugrani. Ezen elhatárzó pillanatban egy iszo
nyú villám sújtja a’ hajót. — Levegőbe repül ez. A’ 
szerencsétlenek’ jajkiáltása egészen a’ partokra el- 
hallik. Felhők’s hullámok kétfelé oszlanak. Egy dör
gés, csattanás támad, mintha é g ’s föld omlanék- 
össze. És most hajó és emberek nyom nélkül enyész- 
tek-el; mindent elnyelt az elemek’ viharja. A’ der
medt néző’ szemeiből szánás’ könnyei gördülnek, de 
később mosolygni kezd, mert csalatásából föleszmél j 
’s meggyőződik, hogy nem a’ corfui kikötő az, mit 
ő látott, hanem csak egy kép és óramű.

A P R Ó S Á G O K .
Midőn a’ portugáli nemzet most don Pedro’ ha- [ 

lálán kesereg, érdekes lehet visszaemlékezni azon 
kis költeményre, mellyel donna Mária őt születése’ j 
napján üdvözlé még 1826dik évben. így hangzék pe
dig ez franczia nyelven:

„Est — ce de Pierre le premier,
Que nous célébrons la naissance?
Non: c’esí de Pierre le dernier,
Je le dis arec assurance.
Car prémier suppose un second;
Mais mon pere est incomparable,
Et quoiqne en pre'sent si fécond,
Le ciel n’en pent faire un semblable.“

(„Valljon e l s ő  Péter’ születése’ napját ülljűk e? J 
Nem, hanem u t o l s ó  Péterét, bízvást mondom. Mert 1 
az első föltesz egy másodikat i s , de az én atyám 
hasonlítathatlan, és az ég, ámbár olly sok ajandek’ 
kútfeje, nem adhat hozzá hasonlót.“)

Az ember csak a’ sors’ f o n ó - k e r e k é t  látja, < 
de nem az o r s ó t ;  azért azt mondja: Nem látjá
tok-» a’ világ’ örökké üres keringését? — Jean Paul 
Museum 102. lap.

R E J T E T T S Z Ó .
Magyar helység és vármegye —
*S Erdélynek egy magas hegye.

Visszafelé a’ molnár
Mindennap körülte jár.

Károlytárról.

A’ 101 dik számú rejtettszó: P o r o s z l ó .

Szerkeszti H e l m e e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
Pest, december’ 24dikén 1834 .

A’ B O S P O R U S  ÉS D A R D A N E L L Á K .
(Hadi folyóírás szeriül G S. után.)

BOSPORUS ÉS DARDANELLÁK TERVEIVEL. *)

Két tengerszoroson — mindkettő az oszkor’ my- 
thoszától kölcsönző nevet — férhetni a tenger-oldal- 
xól K o n s t a n t i n á p o l y h o z ,  nevök : B o s p o r u s  
és D a r d a n e l l á k .  A’ török birodalom’ fővárosa 
a’ fekete ’s marmorai tenger közti halmok’ konyuia- 
tin fekszik , mellyek csaknem egyenlő irányban az 
édes víz és Bosporus közt elnyúlva , terülnek erre, 
több ága tompaszögletekben a’ kikötőig ér. A’ Bos- 
porust bekerítő emelet, mint akármelly folyónak 
par'ja, ott meredekebb , hol a’ tenger’ fősodra éj
szakról több torkolatban visszatörődik. Legmerede- 
kebb ’s sziklásabb az K i 1 a- és R i v á nál a’ benyi- 
lat’ két oldaian, valamivel még beljebb a’ fekete 
tengerben, egész a’ r u m e l i - k a v á k i  vidékig, 
hol a’ hegyek’ iránya mindkét részről egymás’ elle
nében a’ csatornát átmetszi. Ezen hegygerinczről 
messzeható hegyaljak nyulnak-el a’ fekete tenger’ 
partjáig. Délszak felé valamivel meredekebb behaj
lásban egy mély söppedés választja-el a’ Bosporust 
B a t s a k e ö n  által B u j u k d e r é t ő l ,  és B e l g r á -  
don által a’ többi földtömegtől, mellyet D s e n d e- 
rénél  ’s az édes víznél egyesült több völgy át - át
metsz. Délfelé az egész vidék az erdős hegygerén- 
czig kopár, ellenben az éjszaki ’s ázsiai részen a’ 
tenyészet vidámabb s gazdagabb. Az utak igen rosz- 
szak, mindazáltal főbb közlekedési utakon a’ kön
nyé ökör kocsi csakugyan eljárhat.

f. ?. B OS P OR US . *
A’Bosporus’ évedzet vonala 15720 3 /4 ölet tesz. 

Ennek legnagyobb szélessége 11,715, legkeskenyebb 
pedig 1890 lábnyi. A'tenger’ sodra a’ szelekkel vál
tozva zuhong, egyik a’ fekete tengerből a’ marmo
rai , ’s a másik azon egy időben a’ marmoraibói a’ 
fekete fele ; az elsőt ejszaki széllel az európai par
toknál, másikat az ázsiainál déli széllel ellenest. _
szélcsöndben pedig a' hegyfokok felé evezve többnyire 
mindig igen nehéz legyőzni, ’s erőszakos szélvész’ ide
jén , ha pilot (kalauz) nincs veszély nélkül fel sem 
találhatni. — A’ Bosporust egész evedzetvonalaban 
ezika tűzzel védhetni. Van a’ torkolatnál oldalvást 2 
csarnokvár (Citadelle) ’s 1 tüztelep (Batterie); benn 
a’ Bosporus’ hosszában 9  csarnokvár ’s 14 tüztelep ; 
’s a’ konstantinápolyi kikötőn 4 tüztelep ; össszeleg 
tehát 11 csarnokvár’s 19 tüztelep, — Az e u r ó p a i  
p a r t o k o n  m e g e r ő s í t e t t  p o n t o k  következők: 
°) L. a’ mai újsághoz ciaVlt táblákat.

I Van most bei.nők ,  ?! Megférne
britnök

t a r a c z k
H e l y e k ' n e v e i :  j álgyú mozsái összes.

KPa csarnok - - - - 47 4 51 os ;!
Fanaráki - - - - - 26 4 30 ! 45
Fe’nytornyi tüztelep - - 5 — 5 8
Papasburunii ,, - - 12 1 13 16 j
Kai ibdsa-csarnok - - 54 0 60 j 90
Bujuhliniáni tüztelep 25 2 27 34
Rnnieli-kavak csarnok - 35 2 37 60 Í
Deli-Talian tüztelep 28 1 29 : 52
Bujukdere ,, - - 12 — 12 12 !
Kiretshurum ,, - - 6 — 6 ! 8 1
Therapiai felső ,, - - 18 1 19 19
Therapiai alsó ,,  - - 7 — 7 ' 7
Kalenderi - - 8 --- 8 S
Baltilimani ,, - - 9 _ 9 I 10
Ruuieli-lliszár csarnok - 18 2 20 í 50
Tophána - - - . - - 24 6 30 | 96
Szerrai szög - 30 — 36 48

összesen - 370 29 399 628

--i z  ázsiai partokon.
Riva-csarnok - - - 15 2 17 40
Rivaburumi tüztelep - 10 — 10 16 1!
Fanaráki csarnok - - 32 4 36 65 jí
l’oiráz ,, -  - 50 4 54 64 i
Filibuiunii tüztelep - - 17 2 19 30
Anatoli-kavak csarnok - 42 4 46 62 j|
Júzsa ,, 52 4 56 so  1
Szelviburumi tüztelep 7 — 7 9 jl
Kandlidzsei - - 7 — 7 7
Anatofi H ‘szár csarnok - 16 2 IS 30
h iisztündsiki tüztelep 6 — 6 6
Leander’ tornya - - - 9 — 9 14

öiszfspn - 26.5 22 285 r 423 í!
Európában és Ázsiában 

tehát - - - - 633 51 1 6S4 ! 1051
Ezen megerősített helyek’ minősége, egymás- 

tóii távolsága és hatása.
Európában : K i 1 a csarnokvar , 92 becsi labnv ira

emelkedik felül a’ tenger' tükrén ; minden oldalról 
kissé hajlős magaslaton all. Tenger felé meredek 
szírt, száraz oldalán a’ hasonnevű falu. A’ völgy 
gyönge hajlású 's termékeny. Kőfalai erősek, négy
szöget képeznek, ’s lövórézsei apró puskákra 's 
tüzkigyőkra is használhatok. Vannak várboltjai ’s 
a’ föld alatt bátorságos tárházai, ezenkívül tágas 
kaszárnyája. Vizét kivülről nyeri, honnét azt két 
nagy viz-emeló oszlop a’ földtér’ lehajlásin által 
bévezeti az erősségbe. Tüze, a’ hozzá nem férhe- 
tes miatt hasznalatlan d o m u z d e r i  horgonyhely- 
nek igen csekély részét védheti , azért tehát in
kább csak az ott tanyázó sereg ótalmára szolgál.

Ázsiában: R í v a  csarnokvár; a’ tenger fölött 62 
lábnyira. Rendetlen négyszög, széles tornacczal a’ 
tenger felé; erőtlenül védelmezi a’ rivai öblöt, de 
az ennek otalmaul felállott sereg védelmére van.
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T ü z t e l e p  a’ H í r a b u r u m o n .  A’ tenger’
fölött S0 láb. S/.iklanmlás a’ tenger fele', a’ rivai 
öbölnek csekély részét védheti.
Európában: F an  arák i csarnok; az ázsiai hason

nevű csarnoktól 11,715 lábnyi, a' fanári begyfok’ 
tűztelepétől pedig 1230 lábnyi távolságban áll. 69' 
10"re emelkedik felül a’tenger’ tükrén. 1790b. épült. 
T ó t t  (m. hazánkfia) kijobbította ; gyönge hajlaton 
fekszik; de mingyárt a’ kőfalaknál sziklatöredék a’ 
tengerig. Nagy ’s tág épületeit lövórézses fal kör
nyezi, ’s a’ tüzteleptől árkok ’s vonóhidak választ- 
ják-el. Mind két erős tornya, nem különben a’ 
lövőrézsek közti hézagok is apró fegyverre és su- 
gár-álgyukra alkalmazvák. Sokkal távolabb áll a’ 
Bosporus’ evedzet-vonalától, hogy sem a’ hajók 
ellen igen nagy hatású lehetne.

Ázsiában: F a n a r á k i  csarnok; 75 lábnyira a’ ten
ger' tükre fölött, a’ part-emelet’ konyulatán. A’ 
papasburumi tüzteleptől 9865, karibdsei váradtól 
9870, poirázi csarnoktól 5918 lábnyira van távol. 
I770ben épült; Tótt jobbította-ki. Fénytornyát 
négyszög-gát keríti, meliy 12 taraczkra alkalmas, 
alant sziklatöredék, ez választja-el a’ kaszárnyát 
a’ fénytoronytul. A’ mecsetig nagy meredekség a’ 
Bosporus fe lé , ugyszinte a’ fekete tenger felé is 
meredek szirttöredék. Az épület rendes szöglet, el
látva fölgáttal , lövőrézsei a’ falhu/amon egész a’ 
Bosporusig nyúlnak. Az európai Fanarákitól ’s a’ 
papasburumi tüzteleptől igen messze van *s azért 
hathatós védelemre nem is alkalmas.

Európában: Tüztelep a’ fénytoronynál. 69' és 6'' a’ 
tenger felett. Az ázsiai Fanarákitól 10,000, a” pa
pasburumi teleptől 1240 1. távolságra fekszik. Egy
szerű faltornácza van ’s nyitott nyilas-gátja. Szikla
töredék a’ tenger felé. A’ tengerből 62 lábnyira 
kinyúló szirt-élektől 374 1. köz választja.

Tüztelep a’ P a p a s b u r u mo n .  A’ poirázi csar
noktól 7830, karibdsétól 4624 lábnyira van távol. 
Tenger fölötti magaslata 69'9 '. A’ p«rí-eineletet or- 
mozza ; tenger-oldalról szirttöredék, hátrafelé lapos 
emelkedet; épületei tetemesek, zárt fala ’s nyilas 
gátja van.

K a r i b d s e  csarnok. Tótt építé 1771 ben. Tá
volsága Poiráztól 4800, Filiburumtól 46S5 lábnyi. 
Tenger fölötti magaslata 63' 8". Hegyfokként a’ 
Bosporusba nyúló ‘s a’ kőfalnál sziklatöredékü kes
keny gerinczen. A’ poirázi csarnokkal együtt uralko
dik a’ bényilaton , hosszában lövi az evedzet-vonalt. 
Közel hozzá az éjszaki szélnél keletkező tenger-sod
rát. Az épület rendellen négyszög, van három tor- 
nác/a . a'második alatt végig várbolt. Vizét egy kö
zel völgyből nyeri.

Ázsiában: P o i r á z  csarnok. Tótt építé 1771ben. Fi
liburumtól 3853, Bujuklimántól 8013 lábnyi távol
ságra fekszik. Tengerfölötti magaslata 67/ 9//. A’ 
tengerpart’ konyulatán három tornácza van, ezen
kívül várboltokkal ’s elégséges épületekkel ellátva. 
Köröskörül sziklatöredék ; ezek kevés távolságra 
a’ falak alatt kezdődnek. A* szikla ’s fal között 
árok van , ezen egy vonóhíd, az ut innét a’ bos- 
porusi tárházakig visz. Az emeleten egy már rom
jaiban fekvő négyszög-gát.

F i l i b u r u m i  tüztelep. Építé Monnier 1794ben. 
Távolata Bujuklimántól 4932,Rumeli-kaváktól 11,315, 
Anatoli-kaváktól 10,327 lábnyi. Tenger fölött! emel- 
kedete 71', magassága 326'. Tenger felé szikla-tö
redék; itt a’ Bosporus’ beioldalára vezető gyalog ös
vény — egészen az ösvénykarzatig — kőfallal van 
ótalinazva. Épületei a' gáton kívül vannak , szerkez- 
tetése hathatós.
Európában: Bu j u k l i n t á n i  tüztelep; egyarányban 

a’ tenger’ színével. Monnier 1794ben czélszerüleg 
építé. Rumeli-kaváktól 8384, Anatoli-kaváktól 
8 755 lábnyi távolságra fekszik, a’ part-emelet’ al
ján. Első kikötő a 'Bosporus’ európai részén, hát
rafelé nyitva áll.

l l u m e l i - k a v á k  csarnok. Anatoli káváktól
2666, júzsai tüzteleptől 4725 lábnyi térköz választja; 
fekszik a'tengerszinénél. A’ várad IVdik Murád alatt, 
négyszögü gátja pedig Monniertől építetett. Erős fal- 
tömeg két tornácczal, ’s a’ tenger’ sodrát, meliy kö
zel hozzá , végig lövi.
Ázsiában: A n a t o l i - k a v á k ,  Juzsa váradtól 4376, 

Deli taliántól 2774 lábnyi távolatban , a’ tenger
part’ alján fekszik. IVdik Murád alatt épült, Mon
nier azt egészen inegváltoztatá: tetemes támadó- 
erőt nyert, hátrafelé nyíltan áll. Juzsa nevű helység 
fölött fekszenek a’ bizanczi csarnok’ romjai, hon- 
nét az ó korban a’ Rumeli-kavák felett levő csar
nokkal akarák elzárni a’ Bosporust.

Juzsa várad. Távolata Deli-taliántól 1898,Bujuk- 
derétől 4192, Kiretsburumtól 9495 láb, fekszik viz’ 
tükrénél, az óriás-hegy’ alján , mellynek felső orma 
588 lábnyira haladja-meg a’ tenger’ szinét. Monnier’ 
munkája ; tornácza kettő , tornya , várboltja ’s ereje 
nagy, fekvése czélirányos.
Európában: D e 1 i-t a 1 i á n tüztelep. Bujukderétől4500 

lábnyi távolságban, viz’ szinén. Monnier’ építménye, 
van 3 tornácza. a’ tenger’ sodra közel hozzá.

B u j u k d e r e  tüztelep; Szelviburumtól 9557, 
Kiretsburumtól 7028 lábnyi távolságra fekszik , viz’ 
szinén. Francziák építék azt utolsó Szelim szultán 
alatt. Otalmazza a’ bujukderei kiszállást, füzét a’ 
tenger’ sodrának egy részére szórja.
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K i r e t s b u r u m tüztelep. Tárolata a’ therapiai 
felső torteleptől 1479 labnyi; épült l$07ben, előtte 
a'víz*sodra, melly itt és Kumeli-hisszarnal igen nagy 
erejű. Czikatüzét a' bujukderei kiszállásra szórhatja.

T h e r a p i a i  felső tüztelep. Szel wburumtol 5301, 
másik Tberapiától 3391 labnyira van távul. YiV tük
röséi l$07ben épült, a’ tenger' forgásit hosszant lö
vi; a’ viz’ sodra is közel hozzá.

T h e r a p i a i  alsó tüztelep. Távolsága Szelvi- 
burumtól 4254 láb.  ̂iz’ tükrénél fekszik, épült 
I807ben, nyitott föld vár.
Ázsiában: Szelviburumi tüztelep. Távolsága Kalender- 

tól 5300 lab. 1 S07ben épült, 34 láb a’ tenger'színe 
fölött. Fekvése helyes, tüzet a* forgásokra szórhatja. 

Európában: K a l e n  déri  tüztelep. t iz szinleg, épült 
1507ben. Szteniatól , Bosporus' legszebb 's tágabb 
kikötőjétől első révpart.

B a 11 i 1 i m á n i tüztelep. Kanlidsétól 4037, Ana
toli- hisszártól 6026 labnyi távolságban \ i/.szinleg fek
szik , L e v e n d - T s i f l i k  völgytorkolatnal; épült 
1807ben. Előtte a' viz' sodra igen sebes.
Ázsiában: K a n l i d s e i  tüztelep. Francziak építek 

1807ben: vizszint fekszik; a’ tenger* sodrát hosszá
ban lövi.

Európában: R n m e l i - h i s s z á r  csarnok. Távolata 
Anatoli-hisszártól 2712 lab. II. Mohammed' csarno
ka, a’ tengerpart’ alján. Tornya erős, kőfalai vé
gig párkányozv8. Most csak tüztelepei vannak föl- 
fegyverkezve; ezek földvarak, 1$07ben épültek 
’s viz-szint fekszenek.

Ázsiában: A n a t o l i -  hi s szár .  Ildik Mohammed* 
csarnoka, Gökszu-völgy* torkolatánál. Most fegy
vertelen, ’s csak lakhelyül szolgál. Tüztelepjei 
hasonlók a’ Humeli-hisszár előttiekhez.

K ü s t n n d s i k  tüztelep; földvárként épült, 
1807ki munka, ’s viz' szinén fekszik.

L e a n d e r '  t o r n y a ,  Bizancz' idejéből. A' tö
rök njonnan fölépítő: Tophanától 5672, a' szerail’ 
szögletétől 4439 labnyi távolságban — egy szikla- 
csúcson all. melly a* vízből csak alig látszik ki. Tüz- 
telepe négyszegű alapon nyugszik , egy oldala 96 
láb: a’ torony hat emeletü, és Skutaritól 4000 lé
pésre van: a’ kettő közt nagy a' zátony, hajó nem 
férhet hozzájok. Tüzét Bosporus ’s a’ kikötő előtt 
Tophanával ’s a’ szerail’ szögletével czikázza. 
Európában: T o p h a n a ,  a’ szerail’ szögétől 3236 

labnyi távolságban , vizszint épült.
S z e r a i l ’ s z ö g e .  Hasonlókép vizszint épült 

a* körfalon kivül.
Ezen erősségeknek különösen azon hijányuk van, 

hogy a’ taraezkok csekély Üregűek, nagyon kevertek 
é< soknemüek. A* tornászok, hol illyenek vannak, sok

kal keskenyebbek, h »gy sem a’ felsőbb falzatról az 
alsóbbikon tüzben-állókat ne lehetne sérteni. A' Bos- 
porusnak hatalmas ellenálló ereje még úgy is na- 
gyobbíttathatnék, ha a ' b e s i k t a s i  benyilatnal ’s 
a’ révpart-torkolatnál több hajót viz’ sodrával ke
resztben horgonyra bocsátananak.

2 I- D I R O j l N E L L Á l .

Azon hely , hol az ázsiai parton egykor Trója 
állott, hol Ilias' hőseinek sírgödrei vannak,'örökké 
fenmaradandó emlékűvé teszi H e l l e s p o n t o t ;  en
nek evedzet-vonala 9 német mérföld, legnagyobb szé
lessége 4000 öl, *s legkeskenyebb 666*. 4'. A‘ mar- 
morai tenger, vizsodrat nagy erővel — még szél
csöndben is — az A r c h i p e l a g u s  felé ‘s mérföld- 
nyire kinyomja. Erős déli szélben történik az ellen 
sodradék befelé. — Külső védelme három ponton 
történik; Európában kettőn, u. ni. S z e d d -  bah r- 
k a l e s z i n é l ,  és Pa I a c o c a s t r ónál; Ázsiában 
pedig K urn m-K a 1 e s /.inéi. Mind a’ két Kaleszi I Yd. 
Mohammed alatt épült: a* dardanellai csarnok\arak
13.000 labnyi távolságra allnak egymástól. Az. ay siói. 
vizszint fekszik, az európaiak néhány öllel magasab
ban. Mindegyik egészen be van zárva s varboittal 
ellátva; egyébiránt török-divatú építmények. S/edd- 
bahr-kalesziben van 60 algyu ’s 10 mozsár: Kun- 
Kalesziben 36 álgyú, 12 mozsár: Palacocastroban 24 
álgyu, 6 mozsár. Az európai csarnokok előtti föld
várakban 16 algyu; az ázsiaiban 32 álgyu: összesen 
16S álgyu és 28 mozsár. — Kun-Ivaleszibr n \ an 
többek közt egy mozsár, mellynek kő tekéje 1100 
font. E' mozsár Amurad szultán alatt bronszból ön
tetett 's két részből all: a’ kamra és a' cső, e/.el et 
kívánat szerint elválaszthatni ’s összesrófolhatni. A’ 
kamra 330 font lőport fogad magaba. —

Az ázsiai csarnok, mellytól oldalvást Achilles' 
sírhalma — mint határjele a'díszes hajdankornak — 
tűnik fel , egy egészen sík,  ’s keskeny homok-lapon 
fekszik viz-szint, az európaiak’ víztükre felett. Pa- 
lacocastrot báró Tótt korában M o l d a v e n d s i  basa 
egy genuai csarnok’ romjaiból építette, és sokkal 
magasabban fekszik, hogy sem tüzét hatással szórhatná.

A’ középvédelemnek nyolcz pontja van , és pe
dig E u r ó p á b a n :  B a j c o a c h  tüztelep, 17 álgyu- 
val 's 8 mozsárral: K i l i d - b a h r  csarnok 60 álgvu- 
val ’s 5 m.; K i l i d b a h r i  tüztelep 56 álgyuval : 
K ú t f ő i  tüztelep 12 álgy. 1 m.; M a j t a i  tüztelep 
12 álgy. 3 mozsárral. Á z s i á b a n :  K a p o s b u r u m i  
lső tüztelep 12 álgyuval; 2dik tüztelep 29 álgy.; 
S z u l t á n  - h i s s z á r  csarnok 53 álgy. 4 mozs.; en
nek tüztelepe 36 álgy.; T ö k ö l i  tüztelep 12 álgy., 
3 mozs. Összesen 229 álgyuval ’s 16 mozsárral.
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A’ két csarnok — Ildik Mohammed' úgynevezett 

dardanellai csarnokai — 4750 labnyi távolságra áll 
egymástól; mindkeltő idoiutalan zart erősség, ’s az 
előttük levő tüztelepek nélkül csak keveset érnének. 
Az európai egy halom’ oldalán, az ázsiai egy sík 
földszorosan fekszik, ’s messze benyúlnak a’ Helles- 
pontba. Az utolsó előtt egy tág öböl nyílik, az eu
rópai mögött pedig egy hasonló öböl zárul. A’ szem
lélő előtt itt egy nagy tó teriil-el , mellyet külön- 
alaku kúpok ’s gazdag tenyészető halmok övedznek. 
Valamint a’ csarnokok’ tiiztelepei, úgy a’ többi is — 
kivevőn a’ kútfőit ’s majtait— mind földvárak. Eze
ket részint Tótt tüzé-ki ’s a’ francziak bevégzék. Va
lamennyi tüztelep viz-szinti. — Mennyivel silányabb 
a’ külvédelem , annyival erősebb a’ közép ; minde
gyik tüztelep szórhatja czikatüzét. Víz-sodratok 's 
forgások gátot vetnek az ellenségnek, ’s majdnem 
1 1/4 mérföld" hosszában mindenoldalról ki van téve 
a’ vedlők’ tüzének.

A’ közép védelemmel egybe van kapcsolva a’ 
harmadik vagy is belső. Ez a’ tengerszorosnak ama’ 
három helyét, meilyeket L e a n d e r  m e r é s z  l é 
t é ,  X e r x e s ’ h í d j a  ’s S z o l i m á n n a k  t ti tá
j o n -  ál t  m e n e t e  híresit , magában foglalja. Kát 
ponton áll: egyike Europaban B o h a 1 i e , ‘s a’ má
sik, Ázsiában Ma g á r a  név alatt ismeretes. Mind
kettő vi/.sziuti fekvéssel bír ’s legnagyobb hatású. 
Távolságuk egymástól 6880 láb. Bohalieben van 122 
álgyu ’s Nagarában 33 álgyu ’s 4 mozsár. Mindket
tőt I807ben J u c h e r e a u  de St.  D e n y s ,  fran- 
ezia ezredes , ki azon időben Illdik Széliül alatt a’ 
várnoki test’ feje (Chef de génié militaire) volt , 
nagy tudománnyal ’s értelemmel építette. E’ védel
met főleg hatalmassá teheti az ellenségnek a’ közép 
pontok közt szenvedett kára. — Nagara egy keskeny 
földszoros’ csúcsán fekszik , melly messze benyulik 
a’ Hellespontba. Előtte és oldalvást sziklacsúcsok és 
zátonyok vannak, ’s ezek igen igen veszélyesek, 
mivel a’ viz’ sodra ott legsebesebb, hol a’ Helle
spont’ kanyarjai legnagyobbak. Noha a’ tengerszoros 
itt tágabb, mint az ó csarnokok közt, még is a’ ha
jósokra nézve harmadával keskenyebb , mivel hely
beli akadályok miatt csak egyenként evedzhetnek a’ 
hajók. Jucherau’ terve szerint, ha a’ punt a di  
N a g a r a  fölölt a’ védelemre határozott hajók en 
é c h i q u i e r  a’ víz-sodrattal keresztben horgonyra 
bocsájtatnak , a’ Dardanellák megnyugtató hatalmat 
nyernek ; mert ezen hajók a’ parti 670 álgyu által 
megrongált , ’s úgy is csak egyenként álttörhető el
lenes hajókra elválasztó pattantyús-erőt fejthetnek-ki.

A’ Dardanellák’ négy csarnokát kivéve, a’ többi 
tüztelep hátul nincs bezárva, e’ körülmény azt kíván
ja , hogy száraz oldalti védelmükre a’ két parton 
erős sereg-osztályok álljanak. G y ö n g é j e  ez  a’ 
D a r d a n e l l á k n a k .  K itt  Károly.

A’ K *RÁCSONl AJÁNDÉKOK’ EREDETE.
, E’ szokásnak eredetét, valamint sok egyéb szö

késinkét is , a’ keresztyén vallás’ terjedésének leg
első-kori történetéből magyarázhatni-meg. Midőn t. i.

a’ keresztyén hitre pogányok téríttettek, az okosság 
úgy javasiá , hogy ez általtérési nagy változás , az 
uj hívekre nézve lehtetségig megkönnyittessék ; — 
oily reménységgel lévén , hogy időjártával, midőn a’ 
keresztyén lélek erőre kapand , az anyaszentegyház
ból minden nem oda tartozó elemet önmagától is ki
fogna lökni. E’kíméléstől vezéreltetve, a’ keresztyén 
lelki-atyák még a’ cultus formákat is (mennyire csak 
lehetett) az ujdon-megtért pogányokéhoz alkalmaz
tattak. így nagy Gergely pápa , az Angliába küldött 
térítőknek (missionarius) világos szókkal azon utasí
tást adá, hogy a’ bálványok’ templomait ne bánt
sak, hanem csak képeiket rontsák-össze (meilyeket 
azonban utóbb ki lehetne pótolni másokkal); mivel 
a’ nép, ha templomait megtarthatja, annál könnyeb
ben lemondaná régi tévelygésiről. Szintúgy a’ régi 
áldozatokat is meghagyni parancsolta, csakhogy la
komákká változtatva. „Idolorum fana (így ír Ger
gely) in Anglorum gente destrui minime debent; séd 
ipsa, quae in eis sunt, idola destruantur. Nam si 
fana eadem bene constructa sunt, a cultu Daemo- 
Dum in obsequium veri Dei cornmutari debent, ut, — 
duin gens ipsa eadem fana sua non videt destrui, — 
de corde erroreni deponat; et Deum verum agno- 
scans et adorans, ad loca, quae consvevit , familia- 
rius concurrat. Et quia boves, in sacrifício et festő 
daeinonum , multos occidere solent, debet his etiam 
hac de re aliqua solennitas immutari; ut die dedica
tions vei natalitio sanctorum omnium tabernacula 
sibi circa ecclesias , quae ex fanis commutatae sunt, 
de ramis arboruin faciant, et religiosis conviviis so- 
lennitatem celebrent,“ etc. Lásd: Gregor. M. Epist. 
IX. 71. — Nyssai Gergely pedig világosan bizonyít
ja , hogy csudatevő Gergely a’ pogány ünnepisége- 
ket, a’ mártírok’ tisztességére szolgáló ünnepekké 
változtatta, mellyekhez mulatozásokat is rendelt a’ 
köznép’ számára, hogy azt a’ ker észt fenségnek meg
nyerhesse. Jelesen magyarázza e’ tárgyát egy angol 
utazó, Blunt János Jakab, iiiy c/.imü köny\ében: 
„Vestiges of ancient manners and Customs, disco
verable in modern Italy and Mindy, Lnndnn Job. 
Murray, 1823.“ E’ könyv’ szerzője , többek közt 
szemtanúja volt szent Ágotha’ ünnepének Cataniában, 
és úgy találta, hogy az tökéletesen megegyez C'e- 
resnek régi ünnepével (O'id. Fast. IM.) és az eleiisi 
ünnepiségekkel. Ugyan e’ megegyezést találta ő Ve- 
stának régi temploma, és a’ mái del Sol és Juno- 
Lucina templomok közölt. — Nemcsak külföldön ta
lálni pedig maradványikra a’ pogány szokásoknak , 
keresztyének között, hanem nálunk is. Nagyon hi
hetőleg közülök valók immár a’ karácsom ajándékok, 
eredvén azon szokásoktól, mellyek a’ régi pogány 
rómaiaknál dec. 25dikén a’ Saturnáliák ’s Napünnep’ 
alkalmával divatoztak.

R E J T E T T S Z Ó .
Vítta egész Tróját; régsó tag bánatot oszlat:

Van sok rétesnek, bornak is itt kelete.
Mondd első felemet visszán : ’s leszek így  n y a v a ly á j a  

Aííg nőnek; ne keress ellenem orvosi szert.
S. l g -  Zala V — b ő i .

A’ I02dik s z á m ú  rejtettszó: P i l i s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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104. szám Pest, december’ 31dikén 1834.

AZ Á L O M J A R Ó  D E B R E C  Z E N B E N .  
(Level dec. 17kéról 1834.)

Folyó hónap 8kán viradóra egy jeles szorgalmú 
es szelíd erkölcsű, 16 esztendős diák ifjún, ki mint 
hosszú-ruhás a’ Collegiuniban többekkel lakik együtt, 
kezdenek az á 1 o in j á r á s’ (Somnambulismus) vagy 
is a’ természeti m á g n e s e s  á l om'  nyilványos 
jelei, az úgynevezett v i l á g o s - l á t á s i g  (clair vo- 
vance) mutatkozni, mellyek azóta négyszer ujúltek- 
meg. — Az ifjú eiőszer minden zörgés, költés, vagy 
más gyanítható ok nélkül fölkelvén, behunyt sze
mekkel ment-ki szobájából, a’ lépcsőkön futva járt 
!s egy szögletbe magát meghúzta, hol is társitói föl
kerestetvén, az ezeknek adott feleletekből kitetszett, 
hogy ő a’ tanítónak praelectiojárul álmodik. Baráti 
ezen álombéli csalódását észrevevén, tudományos 
kérdéseket tőnek hozzá, mintha tanítójátul vizsgál
tatnék, mellyekre ő igen értelmesen felelt. Márton 
professor ur’ Grammatikájából holmi verseket, mel- 
lyeket nappal csupán fordítani tud , nemcsak könyv 
nélkül tisztán ’s hibátlanul, de egyszersmind tökéle
tes hanglejtéssel szavalt-el; ha mit neki toll alá mon
dottak, a/t ő folyvást behunyt szemmel irta-Ie; 
azon személyeket, kik előtte nem idegenek, tüstént 
megismérte; sőt meg is nevezte , mihelyt kezeiket 
élénken tapintotta; az időt egy perczig pontosan 
meghatározd, ha behunyt szemeivel a’ hold felé for
dult, ’s jobb kezével bal kezét, mint p. o. az orvo
sak az üt-eret vizgálják, tapogatta. Ezen, balkezén 
levő bizonyos érző-innak tulajdonítja minden e'féle 
tudalmát; ő ezen innak menetét, fel egész balkarján 
’s annak szivére fordulását jobb kezével mindig egy
formán mutatja 's érzését szivében» mintegy közép- 
vagy gyújtópontba (focus) hiszi összefutni. E’ mel
lett minden ismeretit a’ hold’ mint jó barátja’ su- 
gallásinak tulajdonítja. Ez őt — úgymond — szün
telen szíja magához: azonban fé ltő le , hogy utóbb 
megcsalja majd, mint a’ dresdai leányt. *) — 16kán 
viradóra a mágneses álom nagy mértékben ujult- 
meg 's esti 10 órátul éjfélutáni 2 óráig tartott; ek
kor is az ifjú, parancsolatra fekütt-le ágyába. Ezen 
álma alatt szomorú volt: ő barátját a’ holdat beteg
nek állító, ’s hozzá teve , hogy betegsége reggeli 6 
óráig tartand — ’s ím az akkori holdfogyatkozás’ 
ugyanezen időre esett. Igen nevezetes, hogy az ifjú 
ezen állapotjaban nem látszik különösen szenvedni, 
csupán ha vassal vagy mágnessel illetik, ezekkel őt 
-j Lássd jelcnéri Társalkodónk’ 2dik számát.

ha meg nem kímélnék, görcsös rángódásokba lehetne 
hozni. O a’ vasat nappal is , mennyire csak lehet, 
kerüli, asztalnál csupán akkor éi késsel ’s villával, 
midőn az Hiedelem azt különösen megkívánja; ke
nyerét' vékony szeletre vagdalja ’s azt csak tördeli; 
így az almát ’s körtvélyt is kés nélkül eszi. A’ rézzel- 
illetést inkább tűri mintsem a’ vassal; de azért egyéb 
illetésekre is érzékeny. O magához nem tér, vagy 
is föl nem ébred, ha mingyárt égő gyertyát tartanak 
is elibe, vagy ha szemhéjait erőszakosan húzzák is 
széjjel, a’ mit épen nem szenvedhet ’s azért e’ pró
ba csak egyszer történt vele. Személyességét ezen 
álma alatt máséval föl nem cseréli, ő állapotját, ta
nítóitól ’s az iskolai felvigyázóktul függését el nem 
felejti; jól tudja mind azt, a’ mit nappal miveit, 
megmondja azt is, hová hivatalos más napra: de föl
ébredvén , hogy mágnesi álmában mit miveit vagy 
beszélt, teljességgel nem tudja , még ha emlékez
tetik is azokra. — Ezen ritka jelenés az iskolai ta
nítók ’s igazgatóknak tudomásul adatván, jókor meg
tétettek a’ szükséges rendelések , hogy az ifjú imígy 
ne csak megovassék a’ veszélyektől, hanem gyó
gyulta is , ha lehet, eszközöltessék. — A’ körötte 
tett tapasztalások , valamint eddig , úgy ezentúl is 
pontosan fóljegyeztetnek, hogy az emberi lélektudo-
mány imígy adatiban gazdagodjék.

S á r rá r y  P á l   ̂ j /rof.

A’ N É M A  L O R D .
Egy ifjú férfi , ki gazdag ’s elékelő nemzetség

ből származott, testvérbátyjának elhunytával egyet
len férfi maradék volt. Miután ő ezen bátyját el
veszte, London mellett egyik mezei jószágára köl
tözött ’s itt a’ zajos világtól elszigetelten élt. — O 
nemcsak soha senkit meg nem látogatott, de má
sok’ látogatásit sem fogadta-el. Azon emberek , ki
ket maga körül kénytelen megszivelt, egy komor
nyik ’s egy udvarló szolga valónak. Hat egész év’ 
lefolytéban egyetlen egy élőszót sem hallottak ezek 
urok’ szájából , ’s nekik is keményen meg volt pa
rancsolva, hogy urok’ jelenlétében ne merjenek soha- 
egy szót is szólni; ő minden parancsit írásban adta- 
ki, ’s a' szolgáknak is Írásban kelle felelniük. Tere-- 
mébe soha sem volt szabad egy szolgának magányo
san lépni, hanem mindkettőnek egyezerre. Kezdet
ben, míg hozzá szokhatának e’ különös parancshoz, 
megtörtént ugyan néhanéha , hogy egyik vagy má
sik magát elfelejté ’s ajakin egy szót kiezöktetett 
de mindannyiszor bünhődniök kelle, fizetésükbő ihol*-
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tní csekély rész lerovatván ; ámde a’ lord maga min- 
d /g , a’ szó’ legszorosb értelmében néma maradt. 
Kujta egyébiránt a’ melancholia’ legkisebb jeleit sem 
iehete észrevenni, ő mindig derült, vígkedvűnek 
mutatkozék , orczáján szelíd nyájasság mosolyga ‘s 
lénye soha egy heves szenvedélyt sem árult-el. Fő 
foglalatossága mindig olvasás volt, ’s egy barátja 
Londonbul, kinek mindazáltal szintúgy nem volt sza
bad őt meglátogatni, folyvást kezéhez küldé a’ szük
séges uj könyveket. O korán fölkele , különös csín
nal öltözkedék, ’s miután mértékletesen reggelizett, 
klavirhoz ült ’s rajta egy ideig játszott; későbben 
papirosra jegyzé parancsait , ’s naponként akár jő 
akar rósz idő volt , bizonyos meghatározott órában 
sétálni ment. A’ szegény embereknek is mindennap 
bizonyos summa pénzt ajándékozott; de ha valaki őt 
megszólítá, tüstént sietve távozott-el. E’ miatt az 
egész vidéken őt mindenki csak „né ma  lo r d “-nak 
nevezte. Tizenegy órakor rendesen visszatért várába ’s 
újra klavirt játszott. Délután 3 órakor asztalhoz ült, 
mellyen mindig két személyre volt terítve; lako
mája szüntelen csak hat tál ételből állott ’s ezeket 
mind angol Ízlés szerint kelle készíteni. A’ lord min
den étket lélekisméretes pontossággal két részre osz
tott és soha sem evett előbb , míg a’ másik , átel- 
lenben levő tányérra az illető részt ki nem mérte. 
O még vizet is töltött egy másik pohárba , és ha a’ 
lord a’ magáét kiitta, a’ komornyik a’ másik pohár 
vizet kiönteni tartozott. 5 órakor fölkelt az asztal
tól ’s 6 óráig klavirt játszott; azután leveleket írt, 
vagy olvasott ’s 10 órakor pontban iefekütt. Agya 
mellett még egy másik ágy is állott, mellybe szintúgy 
néhanéha belefekiitt; ezt a’ komornyiknak minden
nap meg kellett vetni, akár alutt benne a’ lord, akár 
nem. — így élt a' iord hat egész évig, ’s az egész 
tajnak rejtekmeséül szolgált. A’ hatodik év’ utolsó 
napján , pontban éjjeli 12 órakor fölkel ágyából és 
csönget ; a’ szolgák belépnek ’s kezüket oda nyújt
ják , hogy szokás szerint írásban átvegyék paran
csát; de a’ lord mosolyog’s imígy s z ó l :  „Fogad
játok köszönetem’ hat évi Hbéketüréstekért; ihol egy 
irás , mellyben számotokra holtiglani fizetést bizto
sítok. Ezentúl parancsimat élő-szóval adom, telje
sítsétek azokat is hasonló hűséggel. Most szaporán, 
komornyik! szedd-össze holmimét; te pedig György, 
menj ’s rendelj postalovakat, mi elutazunk, pontban 
10 órakor kocsira ülök.-6

’S a’ lord 10 órakor kocsira ült. „Hová uram ?“ 
kérdé a’ postakocsis. „Az nekem mindegy — lön a’ 
válasz — vigy , hová tetszik , csak Londonba ne.“ 
— A’ kocsis tehat a legközelebbi postaházhoz hajt, 
’s így megy ez egy statidíui másikra. Valahányszor a’

lord egy falusi lánykát látott az országúton, a’ ko
csinak meg kellett állni, ő a’ leányzót magához hi- 
vá , élénken szemügyre vette, néhanéha egykét szót 
beszélt vele ’s mindnyáját megajándékozta. — Ötöd 
napra a’ hintó egy fürge pórleánnyal találkozik-ösz- 
sze, ki hátán egy kötés szalmát visz ’s a’ lordnak 
különös nyájassággal köszön. — „Megállj!“ — ki
ált kocsisához a’ lord hirtelen ’s kiugrik a’ hintóbul 
— „én megtaláltam őt! igen, igen — az ő nyakán 
szemölcs van.“ O kérdezi a’ leányt: akar-e felesége 
lenni ? Ez a’ dolgot tréfának tartja, de midőn a’ lord 
ünnepélyes komolysággal erősítené, hogy a’ mit 
mond , nem tréfa, hanem csalhatlan igaz , mint a’ 
világot éltető napfény, ekkor a’ parlagi hajadon beül 
hozzá a’ hintóba ’s a’ kocsis a’ közelfekvő faluba 
hajt, hol a’ leányzó’ anyja lakik. A’ lord csakha
mar egyességre lép a’ szegény pór-asszonnyal ’s ez 
leányát neki adja feleségül; a’ lord pedig öröm-itta- 
san kiált-fel: „Hála az egeknek, végre meglelém , 
a’ kit kerestem !“ Ő parancsol ’s a’ szolgák a’ hin- 
tó-bakról behoznak egy nehéz bőrládát’s az együgyű 
pórleányka , néhány óra múlva egy ladynek ragyogó 
fényében áll. A’ lord ugyanez napon a’ faluban 12 
pórleányzót gazdagon kiházasíta ’s nyolcz nap múlva 
ő maga is Hymen’ örömeit éldelé. —

A’ lord most is úgy élt mint az előtt, kivevén 
hogy beszélt 's asztalán a’ másik teríték (couvert) 
nőjét illette. Alig volt e’ földön valaha boldogabb 
házasság, mint az, melly illy csudálatos módon köt
tetett. — így folyt-le húsz év áldott nyugalomban; 
a’ lord legnagyobb gonddal nevelteté-föl magzatit ’s 
nője iránt mindig kitűnő figyelmet ’s vonzódást bi- 
zonyíta. A’ huszadik év’ utolsó napján éjjeli 12 órá
kor a’ lord felkölti mellette alvó nejét, bizonyossá 
teszi őt változhatlan szerelméről, magához szólítja 
gyermekeit, megáldja őket ’s általád nőjének egy 
irományt, mellyben őt minden javaiban törvényes 
örökösének vallja. Azután hintóba fogatott ’s két 
öreg szolgájával egy régi puszta várába viteté ma
gát. Itt élt ő négy évig, ismét némán és szótalan. 
Egy reggel (dec. utolján 1755) halva találtaték ágyá
ban , ő gutaütésben holt-meg. Végrendelése követ
kező tartalmú vaía: „Hegyi váramban dec. 18kán 
1755. Ugyanazon ruhában, mellyben meghalok, 
akarom hogy temessenek el. A’ póremberek’ alacsony 
sírhalmai közi legyen nyughelyem , és sírkő ne mu
tassa , hogy ott egy embernek teste porlik, ki csupa 
gyarlóságok biti volt egybeszerkesztve. Ot napig óhaj
tók meilékszobámban nyitott ablakok ’s ajtók mel
lett fekünni 's a’ hatodik nap’ reggelén minden ének, 
halotti pompa ’s gyertyavilág nélkül eltemetfetni. 
Mindazokat. kik engem utolsó nyughelyemr ekisér-
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nek , ismét ’s ismét kérem , hogy elhunytomat ne 
sirassák. Ezen hegyi vár maradjon laktalan ’s hagyas
sák az idő’ vészeinek martalékul, ez szilárd akara
tom. Azon készpénz, melly nálam találtatni fog, le
gyen a’ szegényeké. Igen szeretném, ha holtom után 
többé senki sem beszélne rólam se jót se rosszat, és 
ha áltáljában senki se nyomozgatná; miért éltem én 
így és nem máskép.“ — ’S valóban nem is lehetett 
e’ mai napig kitanulni: miért élt a’ lord így ’s miért 
nem máskép ?

I S T E N I  G O N D V I S E L É S ’ P É L D Á J I .
I. A1 közelebbi évek’ egyikében történt Sziléziá

ban, hogy egy parasztasszony, közel a’ faluhoz, egy 
sűrű erdőnek tövében barmokat őrzött. Déltájon volt 
az idő; ’s az asszony, gyermekével együtt nyugal
masan költé-el ebédjét. Akkor látá, hogy a’ marhák 
nagyon az erdőszélben legelnek, mellyről tudva volt, 
hogy benne sok farkas tanyáz. Az asszony tüstént a’ 
marhák után sietett, ott hagyván gyermekét, neki 
a' kásásfazekat ’s egy nagy fakanalat kezére adván. De 
alig távozott néhány száz lépésnyire, midőn egy nős
tény farkas hirtelen előjött, a’ gyermeket hátul gúnyá
jánál fogva megragadla ‘s az erdőbe hurczoHa-el. Az 
édes anya ezt távúiról észrevevén, irtóztató kiáltozást 
tőn , mellyre a’ farkas még sebesebben futott marta
lékával. Félig magán kívül, szaladt az asszonya’ 
faluba, segítségért. Azonban egy követségben járó 
utas, kinek ez erdőn kelle keresztülmenni, annyira 
elbódult, hogy az útra semmikép sem tudott akadni. 
Egyszerre úgy rémlék előtte , mintha az erdő’ sűrű
jéből egy kis gyermek’ gyönge szózatját hallaná. 
„Itt alkalmasint emberek lesznek (gondolá magában) 
majd azok útba igazítanak.“ Nagy vesződséggel te
hát a’ sok cseren-bokron keresztűltörtetett, azon táj 
felé irányozván útját, melly felől jött a’ gyermek
szózat ; és mindmind érthetőbben hallá ez igéket: 
„Lódulj ! mert jól a’ szádra ütök !“ Most eljutott a’ 
hely’ szinére, ’s bámulva szemléié, a’ mit itt elő
adunk. Az elragadott kisgyermek, mellyet a’ (hihető
leg fris zsákmányra kiment) farkas az ő újainak áten
gedett, ülő-félben volt, háttal egy fához düieszked- 
v e , kezében a’ fakanalat tartva , ’s hat farkasfitól 
körülvétetve, mellyek rajta akarák tenni első próba- 
darabjokat, de még néni volt hozzá elég bátorságuk. 
Félig játszilag , félig komolyan kapdostak a’ gyer- 
mekhöz; ’s a’ mint ezt valamellyik tette, a’ gyermek 
(melly azt hitte, hogy kutyakölykekkel van dolga) 
azonnal feléje ütött ezen szókkal: „lódulj ! mert jól a’ 
szádra ütök!“ ’S ezzel tartóztató magától vissza a’ 
farkaskölykeket azon egész idő alatt. Most már az

utas csakhamar hallá a’ kisiető falubelieknek lármá
ját is ; őket oda kiáltozta, az édes anya sértetlenül 
kapta-vissza gyermekét; a’ farkasliak pedig agyon
verettek.

II. Egy éjszakamerikai hírlapban valamelly gvineai 
hajónak kapitánya, következő elbeszélést közöl: ,,A’ 
tenger csöndes volt; a’ kiállhatian hőség igen ohaj- 
taiá velünk a’ fürdést Kongo’ vizeiben : de a’ czetha- 
laktóli félelem visszatartóztat vala bennünket. Végre 
Campbell (kévéssé ittas lévén) minden ellenzésünk’ 
daczára is beugrott a’ viz’ árjai közé. Alig távozott- 
el egy kődobásnyira a’ hajótul, midőn szemünkbe 
tűnt egy kaimán-krokodil , melly egy közel szikla 
mögül egyenesen fürdő-társunk felé tartott. Én az 
ember’ halálát már elkerülhetlennek vélém; szorult
ságomban Johnsonhoz fordultam, ki (a’ menekvés’ 
leheti ensége felől szintúgy meg leven győződve , 
mint én) gyorsan puskát fogott, hogy kivégezze a’ 
szerencsétlent, mielőtt azt a’ szörnyeteg utól-érné. 
Mivel pedig én e’ cselekvésmódot nem hagyám hely
ben , tehát nem maradt egyéb hátra, mint elvárni 
a’ gyászos történet’ kimenetét, mellyet borzadással 
képzelénk már előre magunknak. Ugyan szón idő 
alatt egy ladikot bocsáttaték tengerre , és kétszer 
lövettem puskákkal a’ kaimánra , de hijába ; mert a’ 
golyók pikkelyeiről visszaütköztek , mint cserép-fö
délről a’ jégeső-szemek. Azonban Campbell a’ kettős 
puska-lövés és azon lárma által, mellyet a’ hajón 
találkozó négerek ütöttek, csakugyan figyelmessé 
téteték az őt fenyegető veszélyre. Látta már most 
maga is a’ szörnyet feléje úszni; ’s ő rögtön a’ part 
felé fordult. A’ kaimántól szakadatlanul űzetve, alig
hogy valamelly bokrokat és nádast a’ partszélen 
megközelíthetett: midőn ezekből egy tigris , egye
nest reá, előrohant, — épen azon pillanatban, mi
dőn a’ kétlaku szörny az ember’ elnyelése végett 
torkát feltátotta. E’ körülmény Campbell’ életét meg
mentette. A’ tigris t. i. kelletinél magasb szökést 
tevén , fölötte e l , a’ kaimánra esett. Most e’ két 
szörny között rettenetes viadal támadt; 's nem so
kára föstve volt a’ tenger a’ tigris’ vérétől, melly 
hijába erőködőtt széjjelszaggatni pikkelyes bőrét a’ 
kaimánnak , ettől szüntelen a’ víz alá lenyomva tar
tatott, ’s csakhamar meg is öletett. Ekkor eltűntek 
szemeink elől mindketten , ’s mi a’ tengeri szörnyet 
többé nem láthatók. Azonban a’ ladik Campbellt el
érte, ki sokáig nem tudott szólni ijedtében; noha 
a’ kiállott veszély őt teljesen észrehozta. Végre sze
rencsésen feljutván a’ hajóra, térdeire esett, és meg- 
tartatásaért hálát rebeg vala istennek. Ez idotül fogva 
részeg sem volt soha többé.



4 i G

R R Z K L G 5Í S D E C E M R E It’ V K G É N.
Alig van köitész, ki a’ szép tavaszról neme'nek- 

Iett volna, ki elragadtatva, az újuló termeszetet ne 
éneklené. E’ mosolygó átmenetben — halálból élet
re ; e' növényi feltámadásban vagy lélekköltözésben 
(metempsychosis) egy fensőbb ihletés’ fogyhatlan eré
re találtak ők, és szavuk — mint madarak’ zengése 
raegjó a’ fák’ lombjaival — megujúl a’ nyíló virá
gokkal. — — De é n , ki éltem’ hajnala óta lel
kemben, magam sem tudom, mi hatalmas vágyódást 
érzék, ’s egész létemben nem tudom miért, de nem 
jó l, — igen nem jól vagyok , kivált mióta az ámító 
remény is , meüynek még félig hittem, elhagyott;
— én a’ zivatartól letiport virág’ módjára, bánátim’ 
terhe alatt meggörbedve , csak szomorúságban lelek 
enyhülést, csak sötét gyászképekben gyönyörködöm.
— Elhunyt nekem *s örökre hunyt-el azon májusi 
gyöngy nap, mellynek mosolygó sugári élesztik a’ 
világ’ örömeit, élesztik gondtalan vigságit és zajgó 
mulatságit!. En csak a’ rideg éj’ néma homályít ke
resem, szeretem a’ hold’ halovány képét, midőn azt 
vékony fellegfátyol leplezi; ’s leginkább szeretem e’ 
halálos zsibbadást, mellybe a’ természet merül, mi
dőn díszeiből kipusztulván mintegy kételkedni kény
szerít: nyerendi-e valaha még azokat vissza? — 
Nincs előttem egyéb, csak az enyészet. Elmém’ egye
düli tárgya, a’ mi elmúlik’s tovatűnik;— egyszám- 
üzöttnek távozása , egy édesanyai könyüktől ázta
tott üres bölcső, egy hószinü halotti lepel, melly 
egy szűz’ koporsóját fedi, egy nap’ alkonyulta, egy 
esztendő’ enyészte, végvonaglási az idő’ ezen leányá
nak, ki léte’ keskeny pályakörét végigfutván, elsiet 
tőlünk számtalan testvérihez ’s örökségül hagyja an
nak, ki helyébe áll, változatlan hiúságit az embe
reknek , az ő magas föltételiket ’s csalatkozásikat!
— Még egy nap "s oda December is. Eltűnik az, 
mint iramlő gyors mén,  mellyet tüze elragadván, 
mélységbe rohan ’s az örvénytől elnyeletik. — Sze
gény December! téged már elvetnek. — Oh a’ bal
gatagok! tudják-e, mit ?rnek majd utánad? Több
nyire azok, kik reád untak , hacsak felét láthatnák 
is előre azon kedvetlenségeknek *s rosszaknak, niel- 
lyek reájok várnak, bár mibe kerülne is, téged 
hoss/.abbítni ’s visszatartőztatni kívánnának — és te
folytatnád futásodat — csak úgy, mint m ost.-------
Menj tehát! — szeretem látni, mint tűnsz, mint enyé- 
szel-e! ; menj ! ’s majdha az idő’ érez nyelve kiáltja 
utolsó óradat, majdha ennek hallására annyian öröm
szóval üdveziik az érkező uj évet: én megdöbbenek, 
mint a' koporsóra hányt hantok’ dobbanásira ’s fájdal
mas szívvel mondom : Isten hozzád ! — K — s M.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .
Mi e g y  t o a s t ?  Toastnak (tószt) tulajdonkép 

azon pirított kenyér-szeletet nevezik, mellyet Anglia- 
banminden kupa serbe szokás tenni, ’s ez aztán annak 
marad, ki a’ ser’ alját vagy üledékét kiissza. — Mi
dőn egykor a’ szép Boley Anna fürdőben ült, mind
egyik udvari nagy, ki kíséretéhez tartozott, egy ser
leget vön kezébe 's azt a’ fürdőkád’ vizéből meg
töltő, ’s kiiva a’ fürdő szépnek egészségére. Csupán 
egy nem akará e’ példát követni, ’s midőn okát tu
dakoznák tőle, így felelt: „En számomra a’ t o a s -  
t o t  tartom-meg.“

V éd  - s z e r  a’ k í v á n c s i s á g  e l l e n .  Az uj 
angolok vagy yankeek Amerikában igen kiváncsiak 
’s mód nélkül kapnak az újságon; őket ezen saját
ság híresekké teszi. Beszélik , hogy Franklin Benjá
min , midőn egykor illy lankeenek vendégházában 
megszállott, azonnal illy kerek beszédet tarta: „Az 
én nevem Franklin Benjámin , Bostonban születtem, 
lakom Philadelphiaban , mesterségemre könyvnyom
tató vagyok ’s a’ t. X*ből jövök , utazom Y*ba ’s 
két nagy kérésem van: e l s ő  az,  hogy minélelőbb 
reggelim (ebédem vagy vacsorám) legyen; ’s a’ má
s o d i k ,  hogy minden további kérdezgetettél meg- 
kiméltessenu“

A’ g ő z  m i n d i g  n a g y o b b  l e s z .  Minap 
bizonyos angol egy hordozható gőzmachinát talált- 
fel , melly a’ gyerinekbölcsőket emberi kéz’ segít
sége nélkül hozza mozgásba. Ezen találmány által a* 
torzkép- (carricatura) festőknek még szélesebb tér
mező nyílt. Most képeket láthatni , mellyeken az 
angol uracsokat ’s dainákat gőzmachinák öltöztetik- 
föl ’s vetköztetik-le; sőt még az utonállóknak is 
vannak gőzmachináik , mellyekkel a’ rablást véghez 
viszik, a’ nélkül, hogy saját becsületes kezeiket 
kevernék a’ gonosz játékba, — és — hogy a’ gúny 
teljes legyen — egy gőzmachina föstetett, melly a’ 
tanuló ifjúságnak, egész Hiedelemmel orrát tisztogatja.

A’ c s u d á l a t o s  Ec ho .  Párisban egy német 
ur' jelenlétében bizonyos echorul történt szó. melly 
99szer hangzik-vissza. — „Ez csekélység — felel 
az alleman — az én mezei jószágomon egy sokkal 
híresb Echo van; egykor hozzá így kiált ék : ..Jó na
pot, Echo kisasszony!“ ’s ő nekem így felelt-visz- 
sza: „Köszönöm szépen , báró un!“

Egy még fiatal nő, kinek csecsemője nem akart 
elalunni ’s folyvást sírt, fölkelté a’ mellette kényel
mesen alvó férjet, hogy őt a’ riogatásban váltsa-fel, 
’s kérelmét azon indítóokkal támogatta, hogy a’ gyer
mekben neki is egyenlő része van. „Igazat mondasz 
— válaszolt a’ férj , egyszer’smind másik oldalára 
fordult — ringassd tehát te a’ magad’ részét, az 
enyém hadd rivákoljon!“

R E J T E T T S Z Ó .
Fajdalom! a' míg nőm veszedelmes házi e g é s z  volt, 

Addig az első tag lakta emésztve szivem’.
Ámde ma a’ végső tagot engedi ülni halála:

’S mindkét tagbul így a’ végbetü rám maradott.
A’ 103dik számú rejtettszó: H e k t o r.

Szerkeszti í l  rIm e e 7,y. — Nyomtatta L ä n d e r « r.
( V é g e  a z  1 8 3 4 k i  f o l y a m a t n a  k. )
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