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W  i 11 i s’amerikai az ő„PenciIlings by the Way4* 
ezimű iratiban igen érdekes rajzolatot közöl M o o re ’ 
személyes tulajdoniról ’s szeretetre méltó társalkodó* 
sáról, mikép neki azt különösen egy esti társas kör- 
b en , vagy liivebben szólva egy esti nyulcz órakor 
kezdett ebédnél Blessington grófné’szállásán látni és 
csudáim' alkalma volt; e’ rajzolat, azonkívül hogy az 
„irlandi melódiák’** költőjének olly kellemes , szép 
*s eleven képét adja, még a’ Scott W alter’ végső élet
napjaiból beleszőtt anekdota által is némi érdeket nyer.

„Én ajánlólevéllel ellátva beszólék Moore úrnál 
’s szállásának ajtaja előtt találkozóm vele. Én azonnal 
rá ismerék azon föstvényekből, miket róla már lát
tam , azonban még is csudálkoznom kelle alacsony 
termetén. O jóval kisebb mint középnagyságú; fe
jér kalapjával ’s hosszú csokoládszínü felruhájával 
nem igen kedveltető volt külsejében. E’ lényeges fo
gyatkozást azonban bőven kipótolja viselete, melly egy 
valódi gentlemané, ’s én ugy hiszem, minden ember, 
ki Moorét látja ’s vele b eszé l, szivéből fogja őt meg
szeretni. Mivel ebédnél ugy is vele összejövendő 
valék , tehát nem tartóztatám-fel. Rövid beszélge
tésünk’ folytában különös részvéttel tudakozódott ba
r á t j á r ó l  Irvingről, ’s kérdezé, mint folynak Coo
per’ dolgai.

Nyolcz órakor megjeleném lady Rlessingtonnál. 
A ’ hivatalos vendégek , Moore urat kivevén , már 
mind itt voltak: je lesü l: egy orosz gróf, ki minden 
európai nyelven olly ügyesen beszélt , mint saját 
anyanyelvén; egy romai gazdag pénzváltó; egy oko- 
san-pillantó angol nobleman, ’s ,,a’ minden szemlélő’ 
szemléltje“ d’ Orsay gróf (London’ „Pelham“-je, a’ 
divat’ csillaga , egy kitűnő szépségű férfi.) Ezek 
mindnyájan a’ parkra nyíló ablaknál álllanak ’s a’ ne
hézkes szürkületi fél-órát, melly az ebédet m egelőzi, 
ugy tölték, a’ mint lehetett. „Moore úr!“ kiáltá a’ 
csatlós alant a’ hágcsón, „Moore ur!“ kiálta egy 
másik csatlós fon. — ’S szemüveggel feg) vérzetten, 
önrövidlátása ’s a’ teremben uralkodott homály miatt 
egy pandagba botolva— belép a’ költész. Már csak 
egy reppenő fél pillanat is meggyőz téged arrul, hogy 
ö nem először jár szőnyegeken. Lábacskáival lady 
Blessington felé lejtve (kinek mint tizenhat éves ha- 
jadonnakegykor imádója v o l t , ’s kire ő néhány leg- 
gyöngcdebb dalait irá) megtevé üdvözletét derült fesz
telenséggel, pálosiba bizonyos mélyen tisztelő bó
dulattal, mikép a’ szépség’ udvarában egy elnökmi- 
nisterhöz ülhetik. Az urakat, kik mindnyájan isme
rősei voltak, egy meghitt kedvencz’ szabad ’s vidor 
nyíltságával köszönte ’s tőlük is azonkép fogadtaték. 
ó  egyiktől a’ másikhoz ment, miközben fejét fesze
sen hátraszegé, hogy hozzájok fölnézhessen (mert, 
’s ez elég csudálatos ! — a’ teremben jelen volt urak 
közül mindegeik megüté a’ hat láb mérték« t) ’s ő 
mindegyiknek monda valamit, mi akárkitől mástól 
rendkívül szerencsés választásnak fogott volna lát
szani, mindazáltal Moore’ ajakiról olly természetesen 
olly szabadon ’s önként ömlött az, mint lehelete.

Asztalhoz hivatánk ; az orosz gróf „Miladyt“ 
vezeté’s én M o o r e v a l  szemközt nyertem ülést, ki
nek Bacchusfeje körül dicsfény sugárzott, miközben 
a’ tükrök, mellyekkel a’ pompás, nyloczszegü ebéd
lőterem’ falai kirakva voltak , minden mozdulatot 
visszatüntetének. Ki Moorét asztalnál látta csak, az 
nem tartható őt kis embernek. Fő hosszát testének 
felső része teszi,feje ’s vállai sokkal magasb-termetü 
emberéi. O ennélfogvást m a g a s a n  ül ’s mivel fejét 
’s nyakát rendkívül egyenesen tartja , elenyészik tes
tének kisdedsége. — A’ leves étket azon munkás né
maságban ,melly hozzá illő, kanalozók mi vendégek, 
’s midőn az éteksor megindult, lady Blessington a’ 
beszélgetést azon fénynyel ’s könnyűséggel vezeté, 
mellyel ő korának valamennyi asszonya közt legkitű
nőbb mértékben bir. Sir Wiliam Gell *)neki Nápoly- 
bul egy saját kezével irt munkácskát külde Scotl 
W alter’ végső életnapjairól. Ez szomorú jegyző
könyve volt az emberi elme-gyengültségnek ’s nyom
tatás alá soha sem jutott; mindazáltal két vagy há
rom körülmény, melly benne le van irva, némi érdek
kel bír , ’s megérdemlik, hogy világ elé jussanak. 
S c o t t  csak hamar Nápolyba érkezte után megláto
gató itt orvosával ’s egy vagy két jó barátjával a’ 
nagy Museumot. Ugyanazon napon történetesen a’ mu
seum’ egyik teremében nagyszámú tanuló ’s olasz tu
domány-kedvelő gyiilt-össze, hogy néhány ujdon-ta- 
lált kézirat felől értekezzenek. Csakhamar hire szár
nyalt , hogy „Éjszak’ nagy varázslója“ az épületben 
van , ’s a’ tanulók’ gyülekezete rögtön követséget 
külde hozzá azon kéréssel , hogy tanácskozásaikat el
nöklése által tisztelnémeg. S c o t t  akkor már csak 
szomorú töredék vala , — emlékezetének mezeje ko
pár, teste pedig erőtlen ’s majd szín tolly tehetlen ma
gával , mint csecsemős gyermek. O épen a’ museum- 
nak Pompejiban talált régiségei közt lézengett, rész
véti énül minden iránt , a’ mit látott , midőn orvosa 
a’ tanulók’ kérelmét közié vele. „Nem, nem — vála
szoló— én zagyva beszédükből (lingo) mitsem értek; 
mondja csak Ön nekik, hogy nem jöhetek, hogy ma
gamat nem igen jól érzem“ — ’S ezzel odébb ván- 
szorgott; hanem mintegy félóra múlva ismét orvosá
hoz fordult, mondván: „Kicsoda — monda Ön nekem 
előbb — akart engem látni?“ A’ doctor újabb nyilat
kozást tőn. „Elmegyek — szóla most S c o t t  — hadd 
lássanak engem, ha látni kívánnak; ’s ő kísérőinek 
tanácsa ellen, kik aggódtak, hogy ez által majd sokat 
teszen-föl magáról, a’ hágcsón felvánszorgott ’s meg
jelent az ajtóküszöbnél. A’ terem most rengett a’ 
harsány üdvözlésektől; ’s a’ fiatal tudósak két sort 
képezve, sokan közölök térden - állva, nyúltak a kö
zepeit elhaladó aggnak kezei utón, ’s csókolák azo-

*) Angol író , ki nevének tisztes 'hírt szerze Olasz- ’s 
Göi ögorsza'gban tett utazásai ’s régiségnyomozásai ál
tal. Ö szerzője „a’ görögorsza'gi vándorkönyvnek/*
„Troja és Pompeji Topographiájának“ nemkülönben Ro
ma’ és köm) eke Topographiájának“ ’s a’ t. ’s a’ t.
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kát , köszönék neki szenvedélyes nyelvükön azon 
öröm* elragadtatást, mellyel a’ világot eltölté, ’s 
szives jósága ’s leereszkedése iránt számtalan hála* 
ömlengés közt az elnökszékre ülteték. ’S ezzel a* 
tudós vizsgálódások ismét folyamatba jöttek. De 
mivel Scott majd egy szót sem érte olaszul , 
csak hamar unatkozni kezde; baráti ezt észrevevén, 
gyönge egészségét hozák elő mentségül, ’s ő fölkelt, 
hogy búcsúzzék. Ekkor délnek hőbuzgalmu gyerme
kei még egyszer hozzá tolyongtak, tisztelő szeretet’ 
édes szózatai ’s könyhullajtáaok közt csókolák még 
egyszer kezeit, támogaták ingatag lépteit, ’s áldás* 
kívánások’ zavaros árja morajlott a’ teremben, midőn 
az ajtó a’ távozónak kór-alakja után bezárodot . A’ be
szélő ezen egész jelenést úgy festi mint legérzéke
nyebben meghatót, melly nek valaha éltében szem
tanúja volt,

Az asztalnál még hol egy hol más észrevétel 
történt Scottrul, azonban a’ beszéd’ fonalát csakha
mar M o o r e  vevé-föl ’s ő nekünk egy látogatását 
irta-le, mellyet Scottnál Abbotsfordban tőn, azon i- 
dőben, midőn annak birtokosa az élet’ ’s dicsőség’ 
legmagasb fénypontján álla. „Scott—imígy szólt M o o- 
re — a’ legférfiasabb ’s természetesb charakter 
volt e’ világon. Vendégbarátsága olly egyszerű ’s 
nyílt vala, mint a’nap, ’s valamint ő m a g a  szabad- 
dón ’s fesztelenül élt, úgy vendégitől is hasonlót 
várt. — Emlékezem, mint kinála bennünket ebédkor 
whiskyvel *), ’s lady Scott látván csodálkozásomat, 
bizonyossá tőn, hogy sir Walter ritkán ül ebédhez 
whisky nélkül, ö  soha sem evett vagy ivott mérték- 
letlenségig; mindazáltal neki az evésben vagyivásban 
nem volt bizonyos r e n d s z e r e ;  teste óriási szer
kezettel birt ’s magától mitsem tagadott-meg. Én 
egykor egy déli vendégségből sir Lawrence Ta
mással elindulék, hogy Scottal, ki szinte velünk 
ebédelt de korábban eltávozott, Lockhartnál összer 
találkozzunk. Alig léptünk a’ terembe, tüstént egy, 
sültcsirkékből, galóczákból f punschból ’s a’ t. ’s 
a’ t. álló vacsorához kelle ülnünk, ’s Scott minden
ből álmélatra késztq étvágygyal falatozott. Milly 
szörnyű elíentiség az akkor ’s amaz utolsó alkalom 
közt, midőn ót Londonban láttam. O Skócziábul 
jőve, hogy hajón Olaszországba utazzék,— de milly 
korhadt, erővesztett, lesújtott vala teste és lelke! 
— O egy könyvvel ajándékozó-meg nőmet ’s én 
kérdezem szerényen tőle, nem akarná e kezeirásá- 
val nevelni ezen adomány’ becsét? O gondoló, hogy 
ezzel azt akarom mondani: írjon néhány verset a’ 
könyvbe, s ezt válaszoló: „O én most már nem 
költők többé!“ Kcrém tehát, hogy csak saját nevét 
’s nőmét jegyezné a’ könyvbe; ő ezt meg is pró
bálta; de kézírása egészen olvashatlan volt “

Egyik a’ jelenvoltak közül azon megjegyzést 
tévé, hogy Scott’ „ N a p o l e o n  é l e t e “ hiányos és 
czéltévesztett hisztoriai mű. — „Én magam sem sok
ra becsülöm — monda M o o r e —, de az vajmi ne
héz feladás is volt, és Scott magát abbul úgy bűz* 
ta-ki, miként okos ember kihúzható; a’feladott tárgy
ból csak annyit tőn, mennyit politika és szükség 
megkívánt ’s nem többet “ — „ E’ munka nem 
fog az utóvilágra jutni — jegy zé-meg egy másik —

* ) Bizonyos-nemű irlandi rozspályinka.

’s nem csupán azért, mivel éretlen írói szerzemény, 
de azért is, mivel csak e g y e s  ember’életéről érte
kezik“—„Igen ám. de miilyen emberéről!— viszon- 
zá Moore — Voltaire |s „X lld ik  K á r o l y ’ é l e 
te “ czimű munkájában csak egyes ember’ életét ir- 
ja-le, ’s mégis fogják azt olvasni, valamig csak 
könyv leend a’világon, pedig mi volt Xlldik Károly 
egy Napóleonhoz képest?“ (Vége következik.)

A’ F E S T Ő  É S  M A J O M .
Marseilleben nein rég következő furcsa ese

mény történt, melly nevezetes adatul szolgálhat az 
állati értelinesség’ történetéhez. Bizonyos festő egy 
hajónak küloldalára, kötelekkel megerősített deszka
álláson különféle czifrázatokat fö ste , ’s őt ezen 
munkájában egy majom, melly a’ hajón tartózkodók 
’s egy nyiladékon által nézője volt, rendkívül bo- 
szontá , a’ furfangos állat t. i. minden mozdula
té utánozta, ’s mint sokszor vásott néző a’ szí
nészt, kipiszszegte ’s nevette. A’ bosszús festő ezt 
tovább épen nem tűrhetvén, nagy olajfestékesecse- 
té’. hirt len végig húzta pofáján. — Sikoltva , egy
szersmind mérgesen húzta magát félre az állat. De 
midőn a’ festő jiein sokára reggelizés végett eltá
vozott, a’majom felszökött az állásra, ’s] a’ köteleket 
elmés bosszuterve szerint úgy szólván egészen ket- 
térógta. Midőn a’ festő ismét visszatér ’s állás
ra lép, az egyik kötél tüstént elszakad, ő fogódz
kodni akar, de im elszakad a’ másik kötél i s ’s a’festő 
a’ tengerbe pottyan,’s kevésben múlt, hogy annak fe
nekén nem leié sírját. Bősziilten siet most a’ fedél
zetre, megbüntetni a’ majmot; hanem ez három ug 
rással az árbocz’ legfensőbb csúcsán terem, ’s 
onnan űzi, mikép azelőtt, pajkos gúnyjátékát. De a’ 
festő, ki a’ legiigyesb vadászok’egy ike volt, sietve 
hozta-el puskáját, ’s most a’ majom hihetőleg utószor 
vigyorog, ha a’ hajóskapitány közbe nem lép ’s a’ 
festőt elveszett föstéklapjáért, ecsetéért, föstékiért 
’s keresztülázott ruhájiért, gazdag kárpótlást ígérve 
meg nem engeszteli.

M I  A’ H Á B O R Ú ?
S f generál egy appenzelli pórlegénynyel találko

zik , ki neki igen megtetszett. ,,H éj! van e kedved 
háborúba jőiii ?“ kérdé tőle a’ generál — „Köszönöm 
szives kérdését , inkább maradok itthon !,‘ válaszolt 
a’ suhancz. — „Te hihetőleg nem is tudod, mi a’ há
ború?“ — O azt én igen jól tudom!“ — „N o’s mondd- 
meg hát nekem, ’s én megajándékozlak.“ — „Ide 
hát uram az ajándékkal!“ — A’ generál ada neki egy 
pénzdarabot; a’ficzkó —hallgatott. A’ generál adott 
neki még egy pénzdarabot; a’ ficzkó elvette, de 
folyvást hallgata ’s az Ígért nyilatkozással adós ma
radt. Most még több pénzt kért Midőn ezen kíván
sága is beteljesült, a’ ficzkó még mindig szótalan volt. 
Ekkor a’generál haragra lobbant, szilkozódék ’sütleg- 
osztásra emelékarját. Most a’ suhancz nagy kaczajra 
fakadt’s monda: „Tudja Ön m ost, mi a’ háború? Ha 
az egyik többet vesz-el, mint menny i őt illeti,’s a’ má
sik ugyanazért megharagszik.“

B E J T E T T S Z Ó .
123-15. Mennyországban nem lakik.

245. Lábad benne megbotlik.
543i2. Bele esik , ki nem lát.

345. Ez pusztítja a5 marhát. B o g á r  J á n o s .
A’ j.04dik szánni rejtettszó: T o l d a l é k .
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k o r  szinte összeesküvést forraltak ellene, mellynek 
czélja volt: őt párviadalban a’ világból kiszorítani. 
Egy érdekgerjesztő, nyomos kérdés fölötti vitázatkor 
Corrie különösen íelbujtaték, hogy Grattant megtá
madások által hozná tűzbe; és Corrie csakugyan a’ 
legmérgesebb ’s vadabb személy - sértésekkel illet
te. — Grattan épen akkor olly beteges állapotban 
volt, hogy két barátja’ karjaira támaszkodva ván- 
szorgott a’ partiaméntbe. — Ő fölkelt felelni; ’s a’ 
nélkül hogy előbb csak egyetlenegy szóval is illet
né Corrie személyét, alaposan ’s teljesen czáfolá- 
meg mindazon okokat, miket Corrie a’ k é r d é s e s  
tárgyra nézve előhozott. Azután egy pillanatig eU 
hallgatott, ’s karját, mintha vele a’ gyülekezeten vé
gig akarna nyúlni, kiterjesztvén, igy szólamlék meg: 
„Mi azon állításokat illeti, mellyeket ezen úrnak sze
mélyemre nézve felhozni tetszett, tehát azokra e’ he
l ye n  azt felelem, hogy ha mi s a k;  máshol ü t é s s  el  
válaszolnék!“ — E’ nyilatkozást párviadal követé ’s 
Grattan karon lóvé ellentársát. Corrie akará, hogy 
még egyszer lőjenek egymásra, de Grattan imígy 
szólt: „i\em ! küzdjenek magok a’ gaz czimborák!“ 
— e’ pillanattól fogva barátok lettek ’s maradtak. 
Nekem tetszik cselekvése amaz öreg irlandinak, ki 
bizonyos kétségbeesett gazember által párviadalra 
idéztetvén, igy szóla : „ E z z e l  verekedjem én ? már 
úgy inkább párviadal nélkül szállók síromba.“ — Nem 
csudálatos e , bogy Grattan’ideje óta mind azon nagy 
i z g á s ’ daczára, melly lrlandban uralkodik, nem tá
madtak többé hozzá hasonló férfiak? Pillantsunk az 
irlandi napilapokba. Az egész ország vad görcsökben 
vonaglik; az emberek’ élete, vagyona, vallása kocz- 
kára téve — ’s az emberi lángésznek, talentumnak
csak egyetlen villanása sem __ az év’ egyik végétől a’
másikig. Másutt épen a’ viharos és romboló időszak, 
miilyen a’ mostani, szokott szikrákat lövetni, — de 
Irland mindenre nézve, a’miért embernek élni méltó, 
haha van! Shielt alig mondhatni Irland’ ős szellemei’ 
származékának, ’s így O’ C o n n e l l  minden hibájivul 
e g y  ma g a  ál l  d i c s ő  főn s é g é b e n . “

Azon beszéd , mellyet itt futólag ’s töredéke
sen elmondék, kétségkívül nem egyéb — vázlatnál. 
Csak gyorsíró adhatná a’ papiroson némileg vissza 
Moore’ékes nyelvét’s ennek gyöngéd simaságát; de 
az emlékező tehetség maga erőtlen azt utánképezni. 
8zava, mint épen a’ tárgy megkívánja, majd gyön
géd, majd erőteljes, leginkább szeretném azonban 
mondani — g e n t l e m a n i .  Beszédjének természe
tes hangkulcsa van; mindazáltal, ha szabad igy szó
tanom, a’ finom műveltségű, előkelő világfinak, szi
ves engedékenység s udvariságteljes haugszépitge- 
tésével o l v a d t - ö s s z e ;  mig szünközei különösen 
arra alkotvák , hogy a’ hallgató’ figyelmét ébreszszék 
’s lekössék. Bajos volna nem hallgatni rá, midőn be
szél — ’s ha mingyárt csak egy borospohár’ alakjá
rul szólna is. —

Mo o r e ’ feje, midőn e’ sorokat Írom, élet-ele
venséggel lebeg előttem, ’s még is nehéznek találom 
leírni azt. Haja, melly egykor hosszúdat! göndör für-

M O O R E  T A M Á S .
(Vége).

Maj(l ismét O’ C o n n e l l  lón az asztali beszél* **) 
^etés’ tárgya. ,,Ő a’mostankor’ emberei közt hatim as 
jelenet (a* powerful creature) — monda M o o r e -  de 
szónoklása valamint Angliának úgy Irlandnak is sokat 
ártott. A’ földön semmi sem bír ellenállhatlanabb erő
ve l , mint a’ szólás’ tehetsége. Az á l l v a - g o n d o l -  
k ö d h a t á s  *) irtóztató emeltyű mindenkinek kezében. 
E’ tehetséget a’ világ mértéken felül szokta csudálni, 
neki egyszersmind olly hatalmat enged, melly az 
országoknak minden időben több veszélyt szült, mint

?kármi más. Bámulatos például szolgál A1 t h o r p  
ord, mennyit tehet egy férfiú, szónoki készültség 

(talking) nélkül is. Hozzá egész világ birodalommal 
viseltetik; őszinte gondolkozásában, becsületességé
ben, kivétel nélkül mindenki megnyugszik , ’s ez ná
la eléggé pótolja-ki a’ szónoklás’ hijányát. P e e l  Hu-  
b é r t  finom szónok (line speaker), de bármilly csu
daderék volt mint ellenfél’ vagy is oppositio’ embe
re , m ég is megbukott, midőn mint alsóház vezére 
vala kénytelen föllépni. O’ C o n n e l l  ellenállhatlan 
erejű fogna lenni, ha charakterében két folt nem vol
ttá , t.i. a’ segélypénz-szedés lrlandban saját szüksé
geinek pótlására,’s makacs vonakodása— elégtételt ad
ni azon férfinak , kit még folyvást nem átall sérteget
ni. Mondjanak az emberek bármit a’ párviadalról, —  
tagadhatlan marad, hogy az hűséges őrje az emberi 
társaság’ erkölcsi Hiedelmének. A’ régi oskola, melly 
a’ férfiút kimondott szavaiért sorompókba idézte, jobb 
volt a’ mostaninál. így gondolkozom en , ’s gondo
latomat nyíltan kimondom. — ’S aztán mi O’ Cou
ncil! illeti, ő semmikép sem védhető, mert még ak
kor nem tőn fogadást a’ párvivás ellen, midőn Peel 
által fegyverre idéztetek. O'Connell a’kihívást elfoga- 
dá, ’s Peel Francziaországba szándéklott útjában B e
werbe sietett, hol találkozniuk kell vala; de O'Con
nell, nője’ betegségét adván ürügyül, halasztá a’ dol
got , mig a’ törvény közbe lépett. Egy másik irlandi 
hazafi, majd ugyanazon időben, leánya’betegsége miatt 
mellőzé-el a’ kihívást; minek következésében bizo
nyos dublini elméncz e' sikerült bökverset készítő 
mind kettőre:

some men , with a horror of slaughter, 
linpro e on the scripture command ,

And „honour the.r“ . . . .  w ile and their daughter — 
„That their day» may be long in the Land.“ 

(NemeiJyik minden vérontást utálva,
Isten púiancsaii is meg t u 1 mérvén ,

Es „tiszteli“ . . . mijét i s ,  magzatai is*__
földön hosszú életű Iégj eu.

„Irland’ dicsőséges korszaka ‘82 s ‘98 közt vala 
’s volt olly idő, mikor a’ férfi, úgy szólván, pisztoly
nál kezében élt. G r a t t a n  iialálos ágyán illy ta
nácsot ada fiának:“ Pisztolyod’mindig készen tartsd!“ 
O maga egy pillanatig sem tétovázott soha. E g y 

*) »Thinking on his legs“ -  lábain állva -  mint szá
nok— gondolkozni.

**) Hires szónok az utolsó i r l a n d i  pa.lamcntbeu.



tőkben oily tömötten és sajátílag körzé, hogy alkal
masint innét nyerte a’ „Bacchus-Moore“ gúnynevet, 
m o st  egy pár szürke, a fülek fölött elszórt fürtöcs- 
kékbe ritkult össze. — Homlokát barázdák szelde- 
lik-keresztül; csak azon hely, hol a’ derült kedv’ or- 
ganurna erősen kiképezve előre domborul, ragyogsi- 
inán ’s fényesen mint gyöngy, ’s körötte mintegy sáu- 
rzolatul az „idő“ ezen mindent megemésztő ke
gyetlen zsarnok ellen, félkörben sürü vonalok ta
nyáznak. Szemei még must is szikráznak mint pezs
gőkor’ gyöngyei, ámbár a’ mindenüvé elható idő 
már megtevé vonalmait a’ szögletek körül, ’s octo- 
beri falevél’ színéhez hasonló télies pirosságot, 
mint bordeauxi bornak híven tanúsító utófényét, 
melly elméssége által még fentebb ragyogást nyer, 
látunk arczaira lehelve. Fő ’s legsajátibb vonása a- 
zonban síája marad. Ajaki finom-hasitékuak, keske
nyek ’s örökké mozgók, mint nyárfalevél;’s e’ mel
lett mégis az alsó ajak körül valami szilárd elhatáro 
zottság mutatkozik, ’s az ember csaknem megteste- 
tesülten látja az elmésséget ezen ajkakon ülni. Ezen 
elmésség úgy szólván olvasható vonásokkal beszél, 
*s az pajzán, bizakodó , ’s felig még is hizodalmatlan , 
mintha rejteni akarná mások’ tetszéséből származott 
örömét, míg ismét uj ragyogó képzeletvillám czi- 
káz-el fölötte. A’ könnyeden felkonyult orr neveli a’ 
kifejezés’ vidor szeszélyességét; általában ezen arcz 
szikráz, ragyog, sugárzik, — mindent, de mindent 
tesz csak — nem é r e z .  Minden ember fölött igéző 
ugyan Moore Tamás, ’s fin! még is csak ledér világfi
hoz hasonlít. f

E'rajzolat szolgáljon azon óra kitöltésére, melly 
lady Blessingtonnak asztaltól eltávozta után lefolyt; 
mert v e l e  eltűnt Moore’ élénken szárnyaló kedé
lye i s , ’s mindenki érzé, hogy a’ legragyogóbb ’sme- 
legitőbb fény távozotl-el a’ teremből. Lelkesülést 
szül ritka szépsége is, de még inkább azon csudás 
ügyessége, mellyel mindenkinek alkalmat képes szol
gáltatni , hogy lelke legszebb tehetségeit kitüntesse. 
Lady Blessington, ki ékesebben beszél, mint akárki 
más*, egyszersmind olly festőileg, mikép még nem 
hallék soha senkit, — még is minden »"igyekezetét 
e’ jeles asszony oda látszik fordítani, hogy mások 
nyerhessenek kitüntetésükre kedvet ’s alkalmat; a’ 
félénkebb ’s önerejében kétkedő soha gyorsabban 's 
szívesebben elértő’s felbátorító hallgatóimra nem ta
lálhatna. De ez olly tárgy, mellynek végére sem 
élhetnék!

Kávézni menénk-föl, s Moore ismét ragyogj, 
csillaggá alakulva, eláraszta bennünket fényes mü- 
vészi kifejezésekkel Grisiről, ezen fönséges a’ vilá- 
got most tündérhangjaival igéző énekesnőről, kit, 
Pastát kivevén, minden vetélkedő társnéja fölé he
lyezett, ’s kit — leszámítván kurta lábait — ha- 
sonlithatlan teremtménynek nyilványitott. Ez termé
szetesen hangászatra vezeté a’ beszédet, ’s Mooiét 
mi csak nagynehezen vonhatók zongorához. En 
nem akarom, nem tudom éneklését körülményesen 
leírni. Azonban közönségesen tudva van , hogy ha- 
tásához egyedül szavainak szépsége hasonlíthat; 
mert többnyire ön-készitette dalokat szokott énekel
ni- én részemről elragadtatásomban szivem’ legbel- 
sejébe vágytam őt zárhatni. O nem akar csupán 
^uiusikálni“. Az ö előadása némi csudafönséges re-

cilatív, mcllybcn a gondolat1 minden árnyalata leg
nagyobb finomsággal van kinyomva, az ének1 szel- 
lerne bűvös erővel ragad-meg téged, ereidet áttft. 
zeb , egeszen a szempiI ákig fal, >s könnyeket sajtol 
szemeidből,ha van lelked,ha van érz«tehetséged.Éi, hal. 
lek mar asszonyokrul szólani, kik elájultak Moore1 né- 
melly dalainak hallatara, s ha történetből annak refrain- 
je a hallo kebleken titkos húrt pendit-me^ tehát — 
azon hatás után Ítélve, mellyel énreám vén prakti
kusra ton — az embernek majd majd szive szakad- 
meg. Mindnyájan a’ zongora körül ülénk;két
vagy három dal után, miket lady Blessington választolt, 
egy ideig határozatlanul tévelygőnek Moore’ uijai a’ 
billentyűkön, végre e’ dalt: „When first I met thee** 
(„Midőn először láttalak“ ’s a’ t; az irlandi melódiák’ 
egyike; a szenvedélynek olly kifejezésével éneklé, meU 
lyet leírni nem lehet. Elremegvén a’ végső szóhang, 
Moore felkelt, lady Blessington’ kezét érintő, ió- 
éj szakát kívánt s eltűnt,-m ielőtt csak egy szót mond
hatna \ alaki. Eltávozta után sírcseud uralkodott. Én 
részemről azon helyen, hol ülék , majd-maid 
alomba s^erulerültein a szemeimben rezgő könnyek- 
kel s az édes illetodes súlyával szívemen. __

Több évi tapasztaláshul gyűjtött Jegyzetek 
A’ HIMLŐOLTÁSRÓL ’S TERM ESZTI JIIV1LÓRÜL.

Kívánatos vala tudni; mikép esh étik-meg, hogy 
gyakran olly gyermekekre, kik foganatos teliénhirnbí- 
oltásban részesültek, a’ természeti hólyagos himlő még 
is elragad; ezen eset olly gyakran adja magát elő, 
hogy már tudós férfiak is kétségbe kezdek hozni a* 
jótékony tehénhimlőoltás’ sikerét, mit valóban cso 
dálni lehet. En azonban ezen állítás’ valóságát észre- 
yételirnnél fogvást kereken tagadom, ’s midőn ezt 
cselekenném ’s a’ tehénhimlő - oltást eddig egyetlen 
módnak állítanám, melly minket e’ dühös ragály-nya
valya ellen,—ügyes és lélekisméretes bánásmód ^ e l
l e t t — bátorságba helyez : iigyekszem előadni az oko
kat,  miknél fogyástszárntalanszor megesik, hoo-yee-v 
vagy másik foganatosán beoltottnak vélt kisded a’ ter
mészetes himlő-járványkor ugyan ezen nyavalyától 
meglepetik. Az itt felhozatandó okok pedig érdeklik 
vagy az oltással foglalkozó személyeket, vagy az ol- 
tottakat, vagy pedig az oltottak’ ápolójit.

1. A z e l s ő  fő ok,  melly tárgyazza az oltás
sal loglalkozó személyeket; a) Midőn az oltóorvos 
tollcsövön, aranytűn, aczél vagy csontgerelyén, csők
ben, üvegekben, ezérnán, szivacson, az oltásra meg
tartott anyagot a’ szabad légtől, napsugároktól, na^y 
meleg v. hidegtől kevés gonddal ójjja, vagy pedig mé- 
szany - zöldlet, kántorhoz , kénesős - gőzhez (vapor 
sulphureiis) közel tartja, mi által tudomásom szerint 
létrészeiben a’ nedv oszlást szenved, ’s az oltáskor 
vagy épen nem-foganszik-meg, vagy romlott álgenye- 
dékeket (pustula spuria) szül, ’s ha illy anyaggal az
tán az oltást tovább folytatják, b) Ha könnyebbség 
’s kényelmesség’ okáért az orvos — ámbár'száraz, 
de eleinte még jó nedvvel kezdi falukon az oltást —
’s ezen műtételt (operatio) azon mód szerint a’ többi 
helységben csak tolira szedett anyaggal folytatja min
őig"- ’s 'gy aztán nem lehet nem gondolni, hogy az 
illy tollakon némellykor több napig, sőt hétig is létező 
nedv a maga erejéből, kivált ha gyakori ezen lartásrppd, 
sokat ne veszítsen, ’s így utólj íra, ámbár inég bé-
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h eges jelekkel díszcsített genyedékeket támaszt ugyan, 
de már minden általányos visszahatás nélkül a’ beul» 
tolt élőmüségre (Organismus), azaz: a’ beoltatott kis- 
ckvd 7ed vagy 8ad napra genyedéklázt nem szenved ’s 
oily könnyen tűri a’ genyedékek’ folyamát, mintha be 
íH?m lett volna oltva; melly általányos vissza
hatás pedig mindenkor igen jó jel a’ természetes 
himlőre az élőműben rejtett fogékonyságnak (re- 
ceptivitas ) tökéletes eloltására , — minek hijá- 
nyából aztán sokszor megtörténik, hogy a’ fogana
tosai! beoltottnak vélt gyermek ismét elkapja a ter
mészetes himlőt, e) Midőn folyó - anyaggal ugyan, 
de még éretlen vagy nagyon elért genyedékckből szed
ve — történik az oltás, melly miatt a’ nagyon éret
len anyag aztán rendes idő élőt i tökéletesen kifejlett 
genyedékeket mutat,az igen elérettből pedigkéső fejló- 
désft ’s gyakran rósz genyedékek válnak, d) I\em 
kevésbbé hibásan történik az oltás rozsdás y. tisztá
talan műszerrel, jni állal az oltvány nedv igen meg
romlik ’s gyengül, e) A’ tehénhimlő, lázzal járó be
tegségekben vagy chronikus nyavalyákban, millye- 
nek a’ görvély kór, angolkór, rüh’s a’t., szenvedő gyer
mekeknek beoltatván, ritkán veszedelmes ugyan, de 
a’ további oltásra már alkalmatlan, ’s ha valaki az il- 
lyen anyagot terjeszteni merészkednék, a’ fentebbi 
betegségekből egyiket vagy másikat más gyerme
kekre is átvinné; ezt ámbár sokan tagadják, de én 
saját tapasztalásomnak csak inkább hódulok. f) Midőn az 
orvos, a’ beoltottat 7ed vagy 8ad napra, megvizs
gálni elmellőzvén, magának a’ fogant genyedékek’ 
minemüségiről meggyőződést szerezni megfelejtke- 
zik, ’s azon esetben, ha a’ genyedékek fatty u-nemü* 
ek volnának, az oltást véghezvivő individuuméinál- 
laszlja azon kötelességét, hogy a’ gyermeknek újra 
jóanyaggal oltsoii be, vagy ha az oltás épen meg 
sem fogant, azt rajta ismételje. Ezen vizgálat - elmu
lasztás igen gyakran szolgáltat okot, hogy a’ vélt 
beoltottakra a’ természetes himlő elragad, g) 
Midőn az oltást gyakorló személy nyereségvágytól 
ősztönöztetve, rósz lélekkel ’s öntudtával romlott ’s 
elfajult fatty uhimlőt nemző anyaggal oltogat; mi alig 
hihető!! h) Nem különben, ha az oltó-mütételt ahoz 
nemértő személyek gyakorolják, kik ezen tárgybeli 
csekély tudományuknál fogva, a’ fattyuhimlőt a’jótul 
megkülönböztetni nem tudván, minden genyedéket 
— legyen az jó vagy rósz — valódi tehénhimlő ge- 
nyedéknek tartanak ’s igy az oltást folytatják, mi ma 
is sok helyen megvan.

II. A’ m á s o d i k  fő ok a’ beoltottak’ természe
tében létez , t. i. ha azok’ életműve a’ tehénhimlő-a- 
nyag’ fölvételére semmi fogékonyságot sem mutat, ’s 
igy rajta a’ többszöri oltás is foganat nélkül marad, 
kikre aztán imígy a’ természetes himlő elragad.

III. A’ ha r m a d i k  ’s l e g g y a k r a b  ban e l ő -  
f o r d u l ó  ok a’ gyermekeket ápoló személyektől jő ,  
legyen az atya, anya, dajka ’s a’ t. Mert a) némelly 
kényszeritett szülék, bár gyermekükön véghez engedik 
vitetni a himlőoltást, de rósz léleklől vezéreltetve, 
a’ beoltás után csakhamar a’ beoltott helyeket meleg 
vízzel, szappanos vízzel ’s eczettel mosogatják, ’s ez 
állal a himlő-anyag ragályosságát megsemmíteni 
lörekesznek, mit enszemeimmel láttam, b) A’ beol
tottakra feliigyelést munka’ idején kis gyermekekre 
bízzák, kik aztán a’ vastag ümöggel ’s hozzájáruló

dnrva bánásmóddal a’megfoganszott himlőt annak töké
letes kiképeztetése előtt sértik, dörzsölik, c) Midőn 
a szülék a beoltott gyermeket a’ nap’ égető melegén 
sokat hagyják mulatni, mi által, tapasztalásom sze
rint, a himlő hamarébb érik, de már nem olly ovó-e-  
rejü többé vagy pedig ha igen is hideg helyen tart
ják , mire a genyedék’ kifejlődése a’ rendes időn túl 
késik, d) Midőn a’ genyedéket idő előtt tűvel vagy 
más durvább eszközzel felbökik, hogy az orvos ab
ból a’ további oltásra ne szedhessen; és ha e) a’ 
szülék nyolczad napra a’ vizsgálás’ alkalmakor gyer
meküket be nem mutatják , hogy az orvos azt meg
szemlélvén , a’ himlőnek jó v. rósz iniségérül a’ szü
léket értesítse ’s utóbbi esetben az oltást ismételhes
se. Végre f, midőn a’ pórnép közt még olly együ
gyű szülék találkoznak, kik tehénhimlővel beoltatott 
gyermeküket nemcsak a’ természetes himlőtől, de 
minden más küteges betegségtől mentvéknek hiszik , 
’s ha illyes valami a’ gyermeket meglepi, tüstént a’ 
jótékony tehénhimlő oltást dühös lármával kárhoztat
ják. Illy kütegekhöz számítják ők a’ pironyt (roseola) 
vörenyt (scarlatina), kanyarókot (morbille), rőteget 
(rubeolae) csalánküteget (urticaria) ’s kásahimlőt 
( miliaria ).

Az itt felhozott okok’ egyik v, másikának befo
lyásával ha megesik is gyakran , hogy a’ beoltott 
gyermek a’ természeti himlőt elkapja: azért azt mon
dani mingyárt vagy következtetni, hogy tehát a’ te
hénhimlő oltás, ezen emberi nemzetre nézve olly 
boldogító , üdves műtétel, haszontalan balga kuruzs- 
Jás: ez csupa vakmerőség ’s nem tapasztaláson épült 
eljnénezség. — Voltak, kivált Franciaországban , 
kik a’ természetes himlőanyaggal-oltást ismét fölvet
ték , de azt először tehénre hozva innét oltották, 
mint szelídült anyagot, a’ gyermekekbe által. Nem 
rég Pesten dr. Ivanovics András úr is javaslá a’ ter
mészetes himlő-anyagnak egy csepjét fél - meszely 
léles alakban (fluidum spirituosum) föleresztve’s ezt 
is egybül másba háromszor higítatva , ez utóbbiból 
belsőleg csekély adagokban alkalmaztatni ovósze- 
rül a’ hólyagos himlő ellen; mi ugyan jó leljet, de 
csak akkor megpróbálni méltó, ha a’ tehénhimlő-oltás 
valóban foganatlannak bizonyulna; mit megmutatni 
csakugyan bajosan lehet. Illynemü ovószereket java
solt a’ tisztelt úr lovaknál is a’ takony, marhadög, 
rüh, koszinó ’s a’ t. ellen , mellynemü érdeklett be
tegségekben csak ideiglen ’s annyiban lehet óvó, je
lentett módja, mennyiben az mindannyiszor alkalmaz- 
tatik , valahányszor a’ marhadög, rüh ’s a’ t. ragályos 
nyavalya szomszédságunkban lévén, meglépéssel fe
nyegetnek; mert tudva van, hogy némellyek ezen 
jtütegek közül többször is képesek ugyanazon állati 
testre ragadni, gyógyító pedig illy formán sohasem 
lehet , hacsak Hahnemann’ elve szerint azt nem 
hinnők: minor irritatio per majoréin suprimitur ét 
jpenitus exstinguitur; tehát szeget szeggel.

W i n t e r  L a j o s  
Beregh vmegye’ rendes «égésié.

A’ N E M T E L E N .
»- (Forrás: Alig. Z.)

Miilyen volt Francziaországban még csak múlt 
században is a’ nemtelennek polgári állása, a’ követ
kező élelirás hű vonásokkal rajzolja;
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C o m i c  K á r o l y  TVTorlaixban született. Már
gyönge ifjúságában vezérlő at}ja’ kalózhajóit, bejárta 
az indiai tengereket, megverő az angolokat ’s tönk
re tevő a’ keletindiai társaság’kereskedésőt. Illy mó
don kezdők akkor pályájukat ama’ vitéz férfiak, kik 
mint Jean Bart, Duguay-Tronin és Desessart csak 
mágnestűt’s pisztolymarkolalot metszethettek polgári 
czímerpajzsukra. C or n ie  K á r o l y ,  a’ kalóz kalan
dor, olly rettenetessé lón, hogy a’ tengerészet’ mi
nistere szüntelen hallván nevét emlíltetni, eltökélé: 
próbát tenni vele. Ámde ha azonnal a’ királyi tenge
részet’ tisztévé nevezné-ki, a’nélkül hogy arra — ki- 
vevén dicsőségét — más igényei volnának, illy hal
latlan cselekvény képes lett volna az egész nemes
séget fölzúditani. A’ minister nem is merészkedett 
igy visszaélni hatalmával. U Corni c i i ak a’ „Feli- 
cité“ nevűfregát’vezérletét csak mint fregál-hadnagy- 
biztosnak adta-által, mi őt még nem tévé a’tengeré
szeti kar’ tagjává. C o r n i c  nem sokat törődék ez
zel. Ő hajót igazgata, mellyről franczia zászló lo
bogott — ’s többet ő nem kívánt. — A’ Martinique- 
be vitorlázó ,,Robuste“-ot elkísérendő kiindult; útjá
ban „Aigle“ 28 álgyus angol kalózhajóval találko
zott, megtámadta, lecsáklyázta ’s fél-órai harcz u- 
tán elfoglalta azt. Francziaországba visszatérte
kor a’ bresti kikötőbe akarván evezni, lroise-t né
mi kis angol hajócsapattól bekeríttetve talólá. — 
C o r n i c  összegyiijté csupa bretagneiból álló legény
ségét ’s imígy szólt hozzá : „Gyermekek! íme szél’ 
mentiben egy vonalhajó, egy fregáta ’s egy naszád 
(corvette) van előttünk, mellyek nem akarnak utat 
nyitni; de a’ tenger ’s a’ nap egész világé. Ti bizo
nyosan nagyon kívánjátok , anyáitokat megölelni ’s 
kedveseitekkel tánczolni : rajta hát ! ne tekintsünk 
hátra, hanem mint bátor legények hajtsunk neki. Há
tul a’ tenger, előttünk a’ haza! Először a’ leggyön
gébbet támadjuk-meg; a’ naszádnak irányozzatok, 
a’ többi majd magától jő!“ — Örvendező hurrah hang
zott a’ hajó’ minden pontjárul ’s kiki helyére sietett. 
Felicité először Themse-fregattal találkozók, melly 
két álgyusort lőve rá, a’ mit visszaadván mellette 
eicvezett ’s Alcid lineahajó’ tüze alá jött, ezt visz- 
szonozá, ’s minden vitorlát kifeszítvén, Rambler na
szádot rohanta-meg. A’ naszád illy módon megtá- 
nuultatva ’s mind két társától elszakasztva, álgyu- 
lövésekkel fogadá Felicitét, ’s azután fortélyos moz
dulatokkal hátrálni akart, hogy az angol hajók’ tüze 
mögött állíthassa fel magát; de mielőtt azokat elér
ti Iné, Felicité annyira megközelité már, hogy két 
álgyusorát — csaknem álgyuiiyilásivál érintve öt — 
süthető reá. Most iszonyú ropogás hallatszott, mel- 
lvet iuagy sikoltás követe, ’s midőn a’ franczia fre- 
gát — egy pillanatig szél által elhajtatva — ismét 
megfordult, ’s a’ naszádot borító füst felszállott, ezt 
három árboczától megfosztva lehete látni, egyszers
mind mikép merül el lassan a’ habokba. — Azalatt 
Alcid a’ süllyedő Ramblernck segélyül jött; C o r n i c  
használta a’ zavar’ ’s késlekedés’ pillanatát, mellyel 
ezen manoeuvre magával hozott, ’s az ellenes fregá 
tol megrohanó, lövésivel borítván-el azt. Valamint 
a’ naszádot, úgy ezt is elsüllyeszti vala,* ha Alcid,

sajkáit Rambler legénységének megszabadítására ki* 
küldvén, hirtelen meg nem fordúl ’s Felicité’ balol
dalára nem helyezi magát, melly illv módon két tűz 
közé szorult. — Ezentúl nem volt már többé harcz 
hanem konczolás. Az angol lineahajó, melly a’fran
czia fregálot egész álgyutanyájával érlieté, egy, min
den erejével kitörő vulkánhoz hasonlíta ’s kartács
esővel árasztó-el Felicitét. Kénkő-, tűz-, vas- és ón
teljes légkörben lehelt az ember. A’ füst ’s álgyuk’ 
dörgése nem engede sem látni sem hallani. A’ szél 
°lly gyakori explosióktul korbácsoltatva, nem vala 
többé érezhető; a’ vitorlák lomhán s ránezokban függ
tek az árboczokrul alá; a’tenger mintegy álmélkodás- 
tóí elkapatva megszűnt hullámzani ’s a’ hajó megta
gadó a kormányiapáltól szolgálatát. Egyszerre eny
hébb lön a’ tűz,  ’s azután elcsöndesült. C o r n i c  ál!- 
mélkodvanéz körül; egy hajóács siet-elő : „Kapitány! 
már semmi parancs sem adatik, a’tisztek mind elhul
lottak.“ — A’ kapitány azonnal felugrik padjáról. K* 
pillanatban egy golyó leszaggatja a’ franczia lobogót, 
— ez eltűnik. „Végeztünk!“ — kiált egy matróz. ET 
felkiáltás isméleltetik az álgyutelepen, ’s a’ franczia 
pattantyúsok tengerbe hányják kanótjaikat. Az ango
lok nem hallván többé Felicité’ álgyuit ’s nem látván 
lobogóját, azt hiszik, hogy megadta magát ’s meg
szűnnek tüzelni. De C o r n i c  mindent észre vön; a’ 
hajószobóba siet, uj lobogóval jelenik-meg, maga 
fut lel a’ hátulsó rész’ legfensőbb emeletére azt ki
tűzni, ’s mindkét pisztolyát a’ mellette levő álgyukra 
süti. — „Tüzet gyermekek!— felkiált—- kapitánytok 
’s lobogótok helyén van; álgyuitokhoz! tüzeljetek, 
valamig egy ember vau a’ hajón!“ A’ matrózok hur
rah- kiáltással engedelmeskednek, ’s a’ harcz újra ir- 
tóztató elkeserülésselkezdődik-el, de csakrövid ideig 
tarta. Az angolok olly hosszú harezban elfáradva, 
összezúzva ’s m eggyőzeivé, hátrálnak. —• A két 
még fenmaradt hajó mélyen vízbe merülve, vészvi- 
toriakkul ér Plymoutbba, míg Felicité lőportul feke
tén , összetördelt lobogó-ru.lakkal, kifeszített vala
mennyi vitorlával, könnyen szelve a’ habokat ’s büsz
kén árboczára szegzett lobogójával evezett a’ bres
ti kikötőbe. —- Ezen csudálatos harcz’ jutalmául 
C o r n i c  hajóshadnagygyá nevezteték-ki, daczára a’ 
tengeri ti ztek’ ellen vetésinek, kikőt,  hogy rajta e’ 
szerencséért bosszút álljanak, veszteglőnek nyilatkoz- 
taták, azaz: minden közlekedést, köszöntést ’s bele
szólást jövendőre megtagadtak tőle.

(Vége következik.)

R E J T E T T  SZÓ.

Négy betűje ezen szónak fele,  és még sem f<de:
Mert végtagját tekintvén, csak három betű jár vele.
Jól vigj ázz öt elsőjere , hogy ne csaljon meg »eged ;
Az egeszet szíve , ék ü l tiszteld: mert az felséged.
Ki hatos végső,e után hármas közepét hányja,
Az , igazságtalan «ton vagyonodat kívánja.
Boldog halandó, kivallja, hogy az egesz drága kín a!
De jaj annak , a’ ki érz i , hogy az kínzó rabbúüics I

/  I s t v:
Az 1. számú rejtetlszó: Ör d ö g .

—  Nyomtatja B e i m e l .
i**

Szerkeszti H e l m e  ez  y.



S Ü V E G E L É S .

Elmúlt az Ujesztendő, a’ koz tisztelkedésnek 
évenkint előforduló időszaka. Nem czélom e helyen az 
újévi bókolásoknak eredetét fürkészni, helyes, vagy 
helytelen, kellemes, vagy alkalmatlan létét fejte
getni, sem annak fejtegetésébe bocsátkozni: valljon 
e* köszöntgetések valódi szívből származnak e , vagy 
csak lelketlen gépely által szokásbul ? sem nem szó
lok a’ tisztelkedésnek különféle óriási és törpe ne
meiről , a’ legfensőbbtül kezdve fokonként lefelé 
egész az egyszerű „bon jour“ig; hanem annak tar
ka vegyületéből, mint valami szerencse-csuporból 
nem vakon ugyan , hanem keresve csupán egyet 
szándékom kiemelni:— értem a’s ü v e g  e 1 é s t. Nem ár
tana a süvegelés’ történetét, úgymint eredetét, di- 
vatba-léplét, terjedését , ’s egyéb viszontagságit az 
érdemes Olvasóval bővebben megismértetni; de mi
vel illy értekezés részint e’ lapok’ határit túlhaladná, 
részint pedig czélomra úgysem nagy hasznot hajlana, 
az érdemes Olvasót pedig a’ számos hivatkozás csak 
untatná, kénytelen vagyok annak csak igen gyönge 
vázolatát adni.

A’ süvegelés’ eredete kétségen kívül az emberi 
nemzetnek legkorábbi századira esik , midőn tudni
illik a’ földön elszaporult emberek ellenségeik - elleni 
bátorság’ okáért elhagyván a’ magányos patriarchai 
életet, társaságba állottak. Mert egyes ember vall
jon kit süvegeljen ? vagy habár egy házi családhoz 
többen tartoztak is , azon agg , szürke ’s természeti 
időszakban mindnyájan egyenlőknek tekintvén mago
kat, hihetlen, hogy egymást süvegelték volna, mi
ről akkor még fogalmuk sem vala. Hanem miután 
több patriarchai család egymás’ védelmére társaságba 
szövetkezett, tudván azt ,  hogy frigyük főnök nélkül 
nem állhat-fön, magoknak fejdelmet választának , ki
nek kötelessége lenne a’ bátorságra vigyázni, ’s 
megtámadtatás esetében őket vezérleni. E ’ választás
ban ők a’ természi t’ rendét és saját természetes 
gondolkozásuk’ módját követve, a’ legnagyobb ’s leg- 
magasb embert jelölék ki magok közül fejdelemnek, 
királynak, vezérnek, vagy akármi néven nevezett fő
nöknek. —Azért mondám, hogy a' természet’ rende sze
rint tevék választásukat, mivel tapasztaljuk, hogy 
a’ köztársaságban élő állatoknál is, például a inéheknél, 
a’ királyné tetemesben nagyobb a’ többinél; azután 
úgv gondolkodtak, hogy a' magas ember messzibbről 
űr glátja az ellenséget, ezen kívül nagyobb erőt is tu
lajdonítván neki,  azt vélték, hogy egymaga többnek 
is képes megfelelni, nem különben a’ magas termet
ben bizonyos méltóságost sejtének rejtezni, ollyant 
tudniillik, millyennel fejdelmiiket tfmdökleni ohajták.—• 
llly választásnak a később időkben is látjuk péidájit. 
Hogy egyebeket ne említsek, nemde Saul, izrael’ 
első királya olly magas termetű volt, hogy népe fö
lött egész fejjel emelkednék fölül? Fő feltétel gya
nánt kivántalék - meg tehát akkor a’ fejdelemben 
ama’ tulajdon, melly szerint fejével minden alattvaló 
jit fölülhaladná. Mivel pedig idő folytával tapasztald 
a’ uép, hogy az illy kitíinőleg inagas-termelu ember

nem mindig elég erős, egyszersmind nem eléff bátor 
.milyenre neki leginkább szüksége vala: tehát késük.’ 
ben minden tekintet nélkül a’ magas termetre a’le 
erősbet legbátrabbat választá fejdelmül. Ámde letrbf-' 
trabb s legerosb, kibe bizodalmát helyezhető, |VCI1 
szór csak a közép termelüek közt találkozott.Kit miut íii 
fejdelemnek megválasztó, ámbár ennél az első fejdelem 
ben megkivá,itatott tulajdon, t.i. a’magasság, hijánvzék 
meg is azokkal e tekintetben is hfsonlőnak önma’ 
ganalpedig mindenkitől magaslmak nézeteit, mellv né! 
zetet gyakorlatilag másként nem mutathatott-men- 
mml süvege’ levételével. így jött most szokásba 
hogy minden ember, ki a’ fejdelemhez közeliié ala’ 
csonyahbsága, következőleg tiszteletc’megmutatásaui 
leveve elő te süveget.—  Haladván továbbá az emberi 
nemzet, némi osméretekben ’s találmányokban is pró- 
bat tőn. llly allapotjaban a csupán magas és csmi-tn 
erős fejdelem kivánatit már nem elégitbeté-ki 
ollyant óhaj lő tt ’s keresett, ki mindenek főlVtto k Z  
Sággal s ügyességgel bírna. Mivel ismét számla! 
tanszer megtörtént, l.ogy jeles-eszü, okos és ügyes 
valasztandot, millyenre sem a’ magasok, sem a’ kö 
zép.termetű erősek közt nem akadt, az alacsony tér! 
metiiek kozni fogadott-el. E ’ fejdelemnek azután a’ 
nép mar fölvett elvénél fogyást jobbágy i bódulatát U- 
ven,  benne osszepoutositá az előbbiek’ tiilaidonit 
úgymint a magasságot erősséget 's a’ minden saját! 
sag legfőbb,kel, az okosságot. Annakokáért az ill, 
fejdelem elolt a már divatba jött lisztelkedés’ jelel' 
azaz: a suyeglevételt megtartó. ’s em ellett, „t'|, '
meg is valaki»nála magasbnak lássék, elölte „„’„den- 
kinek megkclle hajlani. Innen a’ bők, vagy is az 
nevezett compliment. Ámbár kezdetben a' süvege, 
lés és bokolat csak a’ fejdelmet illeté; de később a’
nagyok és tehetősbek is utánozták, ’s alattvalói,’ktdl 
megkívántaké tisztelet’ jeleit, ’s mint bizonyost át'
lilhatiu, bogy a közép - századi lovag-idők leginkább 
kedveztek divatbadiozatalának, elvéfre miiidfü „ép 
osztály közt elterjedt ’s szokásba ment. 1

E’ tisztelkedés’ formája azonban a’ népek’ kft- 
lonbfelesege szerint nem lön világszerte közönséges 
sé , nem minden nemzettől ’s nem minden világrész
től logadtatek-el Az ázsiai népeknél áltáljában isme
retlen a süvegelés. Az emberi nemzetnek e’ bölcső 
jéhen megöröklött ős emberfaj, méltóságával mee nem 
lérhetőnek, hő érzelme’ kijelentésére elégtelennek 
sőt oktalannak ’s gyalázatosnak tartja fejének me--' 
mezitlemtése által valakit tisztelni. Azért is az arábok 
perzsák, törökök turbánjokat, a’ dunaiak, japánok 
’s a t. hegyes kalapjukat senki előtt e’ földön , .le
meg \ állási ájlalosságuk közepeit sem veszik-lé.__
Dicső magyar eldődiuk szinte ázsiai nép lévén, kijöt
tök előtt a’ süvegelésről mitsem tudtak, ’s hadakozó 
természetükkel ellenkezett volna is az. Tudjuk mi- 
ként ők éjjel nappal lóháton üllek, elannyira, iumy 
a történetírók’ kifejezése szerint azt lehele gon
dolni, hogy ló ’s ember egybefonódlak. Kezük illy 
állap útjukban hol kard’-forgatásban , hol nyilazás- 
ban, hol egyéb szükségük’ kielégítésében szüntelent
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el lévén foglalva, senkinek sem juta eszébe süveg 
után kapkodni. Ránk tehát e’ szokás a’ többi európai 
szertartással együtt mostani honunkban ragadt. Szin
te az Ázsiából szakadt zsidó nép is őshelyén híven 
követé, sőt az isteniszolgálatban máig is állhatatosan 
megtartja őseinek szokását, inéiig szel int istenét sü
veg”- föltéve imádja, noha a’ polgári életben ez is 
mostani lakhelyének süvegein szokását majmolja. — 
De úgy látszik, hogy régibb időkben az európai né
peknél is, úgymint a’ görögöknél legalább a’ keresz- 
tyénség’ terjedésekor bizonyosan szokás volt szünte
len födött fejjel jelenni meg mindenütt, ’s még az is
teni szolgálatot is így végezni: különben mit jelente
ne sz. Pálnak a’ korinthiakhoz írt levele, mellyben 
nekik világosan parancsolja, bogy födetlen fejjel i- 
mádkozzanak? Az apostol ez által hihetőleg arra is 
czélzott, hogy az uj-frigyi vallás szertartás külső je 
lekben is különbözzék az ó frigyitől. — Romaiak a’ 
süveget szabadság’ jelének tárták, azért is azt a 
rabszolgákon kiu'il minden romai s z a k a d a t l a n u l  
viselte, ’s az bizonyos, hogy lakomáikban föltett sü
veggel vendégeskedtek, imádkozásuk közben fejőket 
egészen betakarók, nehogy épen akkor valami ve
szélyhozó tárgyat pillantsanak-meg; ’s azután hogy 
a’flamenek bizonyos sajátságéi süveget viselt k.mellyet 
sem az óldozatok’benyujtásakor, sem más időben fejük
ről le nem tevének.Sőt Európában mégma is találkoznak 
népek, mellyek a’ süvegelést vagy elejétől fogva nem 
vetlék-be, vagy attól akár politikai, akár vallási ál
lásukhoz képest eltávoztak. Madridban, hol a’ tisz- 
telkedésnek unalomig űzött számtalan neme sokkal in
kább divatozik, mint bármilly európai városban, az ut* 
czán süvegei senki sem emelget, a’ spanyol grandok pe
dig azon elsőséggel vagy kiváltsággal bírnak, hogy 
mind saját királyuk, mind egyéb uralkodó fejdelmek’ 
jelenlétében fejükön tartják süvegöket. Az angolok a’ 
süvegelés' szokását egészen a’ közönbös (indifferens) 
dolgok közé számítják, ’s koránsem szabják ahoz 
olly szigorún magokat, mint egyéb nemzet. Kinek tet
szik, süvegei; kinek nem tetszik nem süvegei: innen még 
közgyűléseikben is az alsóházban mind magok a’ ta
nácskozók mind a’ karzatra sereglett hallgatók’ nagy 
része föltett kalajppal ül ’s van jelen a’ vitatásokon. 
Ők közönségesen a’ süvegelés helyett inkább lelkes 
kézszoritássalélnek. Pétervárolt süveglevétellel sen
ki sem lisztelkedik, egyedül a’ császár, osászári 
berczegek ’s nők süvegeltetnek. A’ katonaság áltál
jában európaszerte föl van mentve a’ süvegelés’tér
imtől. A’ quackerek senki előtt sem veszik-le süve
güket. A zsidókéul már emlitém, hogy az isteni-tiszte
letet föltett síi veggel viszik véghez.Sőt a’ keresztyének- 
n '1 is unnepélyesb isteni tisztelet’, vallási szertartás , és 
processiók’ alkalmakor mind azok, kik az ünnepély
nek nagyobb fényéül a’ körül közelebbi szolgálatot 
tesznek, úgymint fegyveresek, szövétnek-és zászló
vá ők ’s a’ t. mindenütt süveg-föltéve kisérik ’s dí
szítik a’ menetet. — Egyéb kisebb nagyobb eltéré
seket nem említve azt állítom, hogy az európaiak ál
tal annyira szentesített süvegelés ollyan szabály, 
mellynek számtalrfh kivétele van; ’s minél több a’̂ kivé- 
te l , annál gyöngébb, annál ingatagabb maga a’ sza
bály is.

A’ N E M T E L E N .
( Vége)

Ezen időben Rodney admirál tetemes csapattal 
szál lá-meg Havre de Grace-t, melly kikötő csakha
mar szükséget lata lőszerben. Hogy ez neki megvi- 
tethessék , két hajóval kelle az angol hajóseregen át
evezni, olly vállalat, melly egyszeri siker melleti 
ezer halállal fenyegetett. C o r n i c  választatok e’ 
próba’ megtételére , ’s most a’ nagy testület *) tisztei 
hallgattak, reménylvén, hogy a’ merész kalandortól, 
kinek diadalai őket alunni nem liagyák, megszabadul
hatnak.— De C o r n i c  újra megcsaló őket várakozá
sukban. Miután minden rendelésit megtevé, kiindul» 
Brestből;—virranat előtt az ellenséges hajó  c s a p a t ’ 
közepébe ért, angol lobogót szegze-ki, s Agaiból, 
melly előtte francz a lobogó alatt futott, üldözte, 
lm így szabadon rnene az angolok’hajóin keresztül, 
kik őt övéik’ egyikének tekinték, ’s midőn utolsó vo
nalukat elérte, felhúzó fejér lobogóját, kisüté két 
álgyu- sorát ’s Havrebe vitorlázott. Ezen újabb siker 
után méltán jutalmat reményle C o r n i c .  A’ jutalom 
nem is maradt-el; nyolcz nap múlva t, i. értésülnye- 
ré, hogy ő többé nem vezére a’ fregátnak. Elkeso- 
rülve tért-vissza szülőhelyére ’s megesküdött — so
ha többé királyi hadihajóra nem tenni lábát! — Azon
ban C o r n i c  még igen fiatal volt arra, hogy ill> fé
nyesen kezdett pályát félbe-szakaszlhasson. A’ bre- 
tagnei kereskedők a' kormány* igazságtalanságáért 
őt kármentesítői akarók. Tulajdon költségükön épít
tetők a’ ,,Prometheus“ nevű kalózhajót ’s rá bizák a* 
vezérletet. C o r n i c  most Indiába vitorlázott, útjában 
#,Ajax“ 64 álgyus angol lineahajóra bukkant ’s hatalmá
ba ejté azt, Tizenkét tengeri tiszt-,’s ezekközt Buffy úr 
is, volt fogoly az angol hajón. Képzelhetni bámulásuk 
’s elkoinorodásukat, midőn ezen b e t o l a k o d ó t  tnak , 
ki őket megszabadító , szemei előtt látók magukat. 
Még is némi szerencsekivánatj szókat akarónak dadog
ni; C o r n i c  meghajtó magát ’s hidegen feleié: mi- 
kép neki szegény kalózkapitánynak valóban nagy 
tisztelet, hogy azon angolt, ki elég merész vala ő 
felsége’ tiszteit foglyaivá tenni, megfenyíthette; „Re
ményiem,—tévé hozzá,—ezen urak meg fognak bocsá
tani,“ ’s eltávozott. E’ keserű büszkeség felharagitá 
Buffy ur’ társait, ’s ők mély gyülölséget forraltak. 
Brestben-megérkezésük nagy figyelmet vont magára. 
A’ nép, melly fényes telteket méltatni tud, Pro. 
metheus' kapitányát legnagyobb dicsértekkel hal
mozta. Nemcsak bátorsága ’s ügyességéről be
szélt, hanem igazlelküségét, jóltevőségét sőt nyers

*) így neveztctének a’ nemesvérből származott tisztek, ellen
tétben a’ polgáriakkal, kiket ők b e t o l a k o d o t t a k -  
n a k gún) oltak.(Föl v tatása következők)
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magaviseletét is magasztala; mert a’ nép épen olly 
nagyon dicséri a’ hibákat, mik által egy a’ természet- 
tél magas)) tulajdonokkal felruházott férfi hozzá köze
lebb járul, mint az erényeket, mellyek dicsőségét te
szik. A’ polgárok maguk’ részéről magasztalák ha- 
szonkeresetlenségét, ’s ismét meg ismét beszélek , 
mikép ő az Ajaxon talált valamennyi gyémántot, mel- 
Jyek’ értéke legalább is 5 millióra terjedt, Prome- 
tlié us’fölkészitőjinek engedte-által, ’s azokbul legki
sebb részt sem akart elfogadni. E’ dicséretek leg- 
mélyebben sérték a’ nagy testületet; ’s a' C o r n i c  
állal megszabadítottak’ panaszai még nevelék el
lene az elkeseriilést. A’ kiváltságosak bosszan
kodtak, hogy őket e'név lélekmardosásként szünet- 
len üldözé. Sokkal nagyobb méltatlanságot követ
tek ők el e’ férfiun, semhogy halálosan ne gyűlöl
jék , ’s el is tökélék magukban, hogy őt eltakarítják 
láb alul. — E’ közben Prometheus’ kapitánya csak 
bizonytalan híreket hallott némi, ellene alakult szö
vetségről. Egy napon szárazra szállván a’ kikötési 
töltésen, egy csapat tengerilisztre akadt, kik ugyan
itt reá várakoztak. C o r n i c  magnktartása és tekin
tetükből azonnal látta, hányadán van a’ dolog , fe
léjük ment ’s így szóla hozzájok: „Uraim! tán szólni a- 
karnak velem , kész vagyok parancsolatjukra,“ — 
A’ tisztek e’ merészség által még inkább fölboszant- 
va, kinyilatkoztatják az ifjú hajósnak, miképen ők 
megesküdtek: hogy mindnyájan, egyik a’ másik u- 
tán tőle elégtételt kívánjanak. „Jó“ — feleié C o r- 
n ic  ’s maga vezette őket az „Ajot“ sétahelyhez 
közelfekvő egyik kőbányába, A’ viaskodás elkezdő? 
dik, ’s Prometheus’ kapitánya leszúrja ellenét. ,,Lás
sunk a’ másodikhoz“ monda hidegen. Egy másik 
áll-elő ’s ez is elesik; a’ harmadik, negyedik, ötö
dik sem szerencsésebb. — Most már csak ketten 
yannak hátra, kik késlekednek, ’s tanúk’ nemléte 
miatt— mit csak most vesznek-észre — kifogásokat 
akarnak tenni. „Ezen urak tanúink lesznek“ mond 
C o r n i c ,  a’ sebesültekre mutatván. Megtámadja a’ 
két utolsó tisztet, kiket, mint a’ többit megsebesít, 
E’ történet megkoronázta népszerűségét, de egy
szersmind a’ nagytestület’ elkeserülését olly fokra 
emelte, hogy a’ tengerészeti ügyelő (Marine-inten- 
dánt) az ismételt bajvivások’ vagy épen gyilkosság’ 
megakadályoztathatása v ég e tt, Prometheus’ kapitá
nyának s z e m é l y e s  b á t o r s á g á r a  ő r i z e t e t  
v a l a  k é n y t e l e n  adni .  — Ekkor végződött Cor-  
nie’ hadi pályája. Bizonyos szerelem, mellyet an
nak tárgya vele megosztott, nősülése e’ szeretőjé
vel,  ezen nőnek elvesztése, kit egybekelte után tiz 
nappal halva talált oldala mellett, a’ kétségbeesés, 
melly őt e’ halál-eset után m egszállá ,— minden e- 
gyesült, őt jószágán visszatartóztatni, ’s meghűteni

azon kalandort hevet, melly eddig olly sok merész 
vállalatra gyújtotta. —

1770ben a’ Garonne’ rettentő kiáradtakor, midőn 
a’ víz által meglepetett népesség rémülten megfuta
modott , beszélek az újságok, hogy egv hajdani ten
geri tiszt, miután azoknak, kik őt kisérni fognák, a’ 
legnagyobb jutalmakat ajánlá, de senkit sem bírha
tó t rá, hogy azután 4 matrózt— pisztolyt szegez
vén mellüknek — kényszerített vele csolnakba száll
ni; hogy ellen nein állván a’ folyam’ ragadó hullá
mai , Szt. György’ szigetét körülevezle , ’s a’ fákra 
és födelekre mászott lakosokat biztos helyre hozá. 
Az újság hozzátevé, hogy 3 nap ’s 3 éjjel folytatá a’ 
szabaditásnak e’veszélyes próbáit, hogy 600 személyt 
ragadott-ki a halál torkából, kiket azután majd egy 
hónapig ön költségin táplált. — E ’ vén hajós C o r 
n i c  K á r o l y  v o lt.— XVI. Lajos király saját kezé
vel irt köszönő-levelet bocsáta hozzá , ’s Bordeaux 
városa a’ polgárjog’ szabadlevelét küldé-meg neki. 
De e történet a’ vén kalóznak vérét újra felizgatta. 
Midőn a’ kiáradott folyam’ zúgását hallotta, ten
gerhullámzás’ mély moraját Ilivé abban megismer
ni; midőn a’ csolnak lábai alatt ingott,  egy pillana
tig úgy tetszék neki,  mintha oczeán’ hullámain egy 
hajónak ingását érezné. Erre, mint távol’ illatja, fel
támadt lelkében a’ veszélyek ’s dicsőség közt leélt 
ifjúkornak emlékezete. Szemeit vágyódva és só
hajtással ismét tengerre fiiggeszté. — Épen akkor 
háborúhoz készültek, ’s Francziaországnak a’ hadi
hajók’ kormányzásához gyakorlott kezekre vala szük
sége. C o r n i c  nem győzheté-Ie hő vágyát többé, ’s 
elhatározó magában, bogy még egy uj lépést tesz, 
’s egy hajó’ vezérletét kérte-ki.— Két hónapi vára
kozás után megkapta a’ minister' feleletét, ki meg- 
köszöné ajánlatát — ’s azt el nem fogadta. Ez volt 
rá nézve az utolsó csapás. Összetörte kardját, fa
lura vonult-vissza, ’s ott halt-meg.------- ’S így bol
dogok , kik olly hazának fijai , hol nem egy vagy 
más osztályhoz-tartozás, hanem érdem segít előme
netelre?! Kl i .  Ls .

H O F E R  A N N A .
(Forrás : Alig. Z. rendk. told.)

Tyrolnak egyik zordon völgyében áll sziklák’ 
lejtőjén egy magányos ház, mellynek ablaki alatt egy 
tompán-zajló hegyi-ár zuhog-el. Ott van Passeier. 
Más emberhajlékok távul feküsznek innét. Ha em
bernek már egészséges korában magányosan itt él
ni szomorú dolog: tehát milly kétségbeejtő álla
pot lehet, ugyanitt betegen fekünni, ’s várakozni 
orvosra, ki segélyt, várakozni papra, ki lelki vi
gasztalást nyújtson. Csinált ütném visz e’házhoz’s több 
órányi távúiról kell bármilly nemű emberi segélyt előte
remteni. E' szomorú, kietlen magányban halt-meg 
legközelebb múlt évnek utolján H o f e r  Anna ,  kit 
sírjáig sötét kérlelhetlen sors üldözött, ’s kinek e ’
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stors azonban nagy hírnevet ada, mellyet a szegény, 
igénytelen asszony örömest nélkülöz , ha neki e he
lyett* azon egyszerű szerencse mosolyog, hogy ó 
is , mikép völgyének többi hirnévtelen asszonya , 
öröklött vagyonának csöndes , háborítatlan birtoká
ban, férje oldala mellett élhet ’s haldoklásakor ked
ves magzatokat láthat ágya körül, kik szemeit sze
retve befogják. — De a’ végzet mindezt máskép aka- 
rá. L a d u r n e r  Anna (név, mellyet Tvrolban so*k 
becsületes derék férfi visel, kik magukat hadban ’s 
békességben, tudományokban ’s mesterségekben tun- 
teték-ki) fiatalabb éveit különféle gond’ és munka’ 
nyomasztó terhe alatt élte le. Férje Hofer András , 
vendégfogadós a’ zordon jaufeni hegy-uthoz közel, 
házi szerencséjét sehogy sem hozhatá virágzásba, 
’s ha mingyárt házasságuk’ első évei szép egész
séges magzatokkal áldatának is meg,  szülői keb
lek még is ezen örömet nem érezheté kellő mér
tékben, mivel hijányzott a’ mód, gyermekeiket illő- 
lég neveltethetni.

A’ gondoktul sajnosán gyötrött kormorked- 
vü Hofer kedvesen vévé a’ felszólításokat , hogy 
mostoha helyzetéből a’ hír’ fényfokára emelkedjék. 
Azt ugyan nem tudjuk, mi részt vön az okos nő 
férjének eltökélésiben, inindazáltal ki őt közelebbről 
ismerte, úgy vélekszik, hogy őt nem helytelenül ha
sonlíthatni Stauffaucherné’példányképéhöz, mikép azt 
nekünk Schiller remek ecsettel fős ti.— A’ zendülés 
kiütött ’s a’ passeierbefiek, férfi, asszony ’s gyer
mek, a’fölkelésben legelsők valának. Ladurner An
na szórta az első forgácsokat a’zugó Passer-patakba, 
mellynek hullámai azokat az Etsch folyóba kajlák, 
hirüladni a’ többi völgynek , hogy a’ fölkelésre 
minden készen van. A’ Jaufenen túl, Sterzing mellett dü
höngött a’ harcz ’s Anna akadály nélkül mehetett 
házábul diadalmas bajnok - férjéhez , őt buzdítani, 
neki az édes magzatokról liirt vinni, szivét felbá
torítani és sebeit kötözni. Fáradságos ugyan de lé- 
lek-emelő vala ezen foglalatosság. A’ nemes tyroli 
asszony mélyen érzé szent hivatását. Férjének hire 
és dicsősége nőtten nőtt ’s ő mint császári tarto
mánykormányzó , vonult a’ fejdelmi-várba Inns
bruckban. Mit érzett vallj-on ekkor a’ Passerpatak 
melletti csöndes egyszerű hajlék’ asszonya ? milly 
reményeket táplált ő ekkor a’ jövendőre nézve? — Ö 
most is hasonló szorgalommal végzé házi foglalatos- 
ságit, csak hogy még buzgóbban imádkozott; gyer
mekeit fcit. Leonhardba kőidé tskolába , s szent 
Márton’ rózsapiros vérénél szolgáltat vala miséket. 
Mit tehetett volna többet? E’ mellett kecsegteté a’ 
remény, hogy férje nemsokára egészségesen haza 
fog térni. ház körüli dolgait mint családatya szokás 
szerint ismét folytatandó* — Szíve mit kívánhatott 
volna egyebet ?—De midőn a’ szerencse megváltozott, 
midón Hofer üldöztelve ’s száműzetve hozzá visszatért, 
akkor az istenfélő jámbor asszony e’ váratlan csapást 
is békével tűrte; ő férjével ölnyi magas hóban ván- 
szorgott-fel a’hegyormi menedék v skóba (Sennhütte) 
karjain hordozva legkisebb leánykáját, s itt övéinek 
szamára szintolly híven ’s szorgalmasan főzött, mint
ha alant a’ fogadóházban csinos tűzhelyénél állna s 
készpénzzel fizető vendégeket t '> dálna ; egyszers
mind ollyjámborul ’s hálásán imádkozott, m ntlia is

ten szivéneklegforróbb kivánatait hallga ta volna meg.
De midőn menedékhelyüket az ellenség felfödözte; 

midőn korán reggel a’ szerencsétlen férfi’nője’s gyer
mekei, mezítláb a sziklák rögös jegén keresztül fi
zettek, s imígy vérző lábakkal’s keményen megkö
tözve Botzenbe megérkeztek; midőn itt őket a’férjtől ’s 
atyától elszakaszták, hogy különzött börtönökbe 
vessék,— ekkor, úgy beszélik, még magának a’ szi- 
lárdlelkü Hofernek is nehéz könny csordáit fölséges 
szakáiéra.—Azonban az erősebb nő’könnyeiről a’törté
net hallgat.—Es midőn Barbon generál(a francziák köz
tudomás szerint így nevezékHofertja’mantovai kerek-é
pületben a’franczia őröktül agyonlövetett, akkor hű é s  
állhatatos nője erről mitsem tudott, mert ő maga is 
kemény fogságban ült , ’s az itélőbirák, kik elé 
hurczoltatott , neki erről mitsem mondottak ’s  
csak azt kivánák tőle, hogy saját fejét védelmezze. 
O inegtevé azt,  hogy gyermekinek anyjok marad
hasson; s midőn a’ fogadóházba már visszatért, ak
kor hallotta csak meg,  hogy özvegységre jutott ’s 
hogy férje agyonlövetett a’ francziáktól. —

A’ gyászévek elhaladtak; a’tyroli ember ismét az le
ve, a’ mi lenni akart, t. i. ausztriai alattvaló. Hofer’ 
neve köz tiszteletbejött, ’s a’tisztelet mind arra kiter
jedt, mi e’ nevet viselte. Hofer Anna, gyermekivel 
együtt nemességet nyert; a’ császár nemes bőkezű
sége őt gazdag asszonynyá tévé. De ő azért folyvást 
egyszerű életmódot követett , takarékos háztartást 
vitt, élénk emlékezetben hordozá mindig a’ mull 
időt; a’ völgyi szomszéd-lakosokhoz jóltevőnek mu
tatkozott; elvonultál! élt a’ világtól, melly most kü
lönös kandisággal özönlött-elő, tudakozódni a’ hires 
fogadósrul ’s vagyoni állapotjárul. Ekkor hihetőleg 
kevélynek, gőgösnek, sőt talán együgyűnek ’s toi»- 
pa-eszünek is nevezék a’ szegény özvegyet, mivel 
nem volt többé szives készségű fogadósné ’s nem 
eléggé csacska, hogy magát ön szerencsétlenségé
nek hírkolompjává tegye. — Azonban azt vélnék ta
lán , hogy illy sok csapás után ezen asszonyra nézve 
a’ szenvedés és bánat’ mértéke végre megtelt? Oh 
nem! haláláig újabb könnyek hullottak abba ’s még 
mindig volt újabbak’ számára hely. így látta ő min
den leánygyermekét, sinyledezve, maga előtt elhal
n i— három év alatt hármat; — ’s csak akkor, midőn 
a’ halál az utolsót, e’legkedvesbiket is, elragadta, ki 
Bécsből jőve ősz anyját ápolgalni,—■ akkor a’ bánat 
néhány nap múlva az özvegynek életfonalát is ketté 
szakasztá. Ő 72 évig élt. A’ fogadó >házat most 
veje bírja. Hofer’ fia Bécsben él. E’ ház nép’ sorsa , 
mint hagyomány , örökké fog élni Tyrol’ völgyeiben^ 
a’ történet’ köny ve az utóvdágnak fentartaudja az t , 
ha majd egykor a’ tartomány-kormány zó’ fényes díszru
háján kívül, mellyet a’ homoki fogadós Innsbruckban 
hordozott, ama’ nevezetes napokbul egyéb tanúbi
zonyság már magába-n Tyrolban sem leend. (A. L.),

11 E J T E T T S Z Ó .
A’ magyarok’ földen hires erdő egész;
Mért nevezi* , kérded, így? ’s a’ felelet kész:
Itt hagyta négy elsüt szjiii.z d-elienseg e l,
' s  vissza nem (ekiutve , futott sietséggel.
Futása üdvös vol , — ’s csak így ke.uJé-el,
H ogy ne-n ontá Magyar elsőt fegyverével .

>/.. lg. ZalaV-böl.
A' 2 számú rejtettszó: F e l e s é g .

Szerkeszti H e l m e  ez  y. Nyomtatja B e i m e l .
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Többrendbeli jeles értekezés jelent-m eg már 
a’ Tagosztály’ érdemében , mellyek talán e’ jelen e- 
őadásokat fölöslegekké tehetnék; mivel mindazáltal 

esak a’ minden oldalruli megliányásvetés nyújthat tisz
ta világot, a’ mondottakhoz függelékül meg iin! eze
ket ragasztani talán nem lesz egészen hasztalan.

Azt szereti a’ magyar mind hallani, mind mon
dani , hogy ő a’ maga tulajdon fekvő jószágának 
birtokában kiskirály, ’s a* kinek nemességgel tár- 
salkodnia szerencséje van, vagy ki maga is bir
tokos , ezer alkalma van hallani egytől is , mástól 
i s ,  hogy neki birtokaira nézve, és tulajdon jószá
gában senki sem parancsol. Ö az övében határta
lan úp. — Igaz, hogy a’ magyarnak mind lelkében, 
mind törvényei’ szellemében az úri tökéletes hata
lom’ csirái megvannak; de vizsgáljuk-meg, mennyi
re tehetségünk engedi: valljon jelen körülményink 
közt e’ szép csirák hajtottak- é hasznos növényeket, 
virágokat ’s gyümölcsökéi, vagy ezek’ létesülése 
még mindig csak reményben szenderg? ’s mi a’ le
hetőről a’ levőre zárva (a posse ad esse) öncsalás
ba esve röpke árnyékoknak tapsolunk. Mert nem 
kell felednünk, hogy ázsiai eredetünkhöz képest ö- 
römest ábrándokkal mulatjuk képzelinket. China a’ 
nap’ országa; ’s ennek császárja a’ nap’ unokája, e’ 
kerek föld’ura ’s a’ t. ’s a’ t.; a’ magyar legvitézebb 
nemzete a’ földnek, legszabadabb népe Európának; 
földe legtermékenyebb; a’ magyar termékek nélkül 
éhséget szenvednének Európa’ több nemzetei; a’ 
magyar jobbágy legboldogabb; a’ nemes földbirto
kos kiskirály, ’s több e’féle. Igaz, hogy mind ez , 
’s illyetén ábrándok nyomos alapon épülnek; csak
hogy már részint elavultak , más formát ’s valót 
öltöttek, részint a’heves képzeletek által túlságosak. 
A’ többit elmellőzvén, lássuk , mi alapon épülhet a’ 
magyar nemes birtokos’ kiskirálysága ingatlan tulaj
donán? Úgy látszik azon, a) mivel földjétől adót nem 
fizet; b) mivel gazdálkodásmódjába a’ törvények 
nem avatkozván, akaratját a’ birtokosnak, sem a’ 
mezei , sem az erdei gazdálkodásban nem kor
látozzák, holott más majd minden európai ország
ban mindenkinek földbirtoka felszámittatik, marháji 
megolvastatnak ’s adóval rovatnak - m e g ; iparbeli 
hasznai, fényüzési költségei ’s a’t. adó alá vettetnek, 
erdei mivelésére ’s használása’ miségére szoros tör
vények szabatnak, felvigyázók rendeltetnek, szóval: 
az erdei haszonvétel fenyítékben tartatik. Igaz, hogy 
az illyes törvényes ’s országos zaklatásoktól ment 
a’ magyar birtok; de félő, hogy sokkal illetlenebb 
zaklatásoknak ne legyen alávetve , sokszor pedig 
tulajdon alattvalója által. — „Itt nem legeltethet az 
Úr, mert ez Ökör tilos;“ — „Most itt nem szánthat 
Uram, mert szárazság lévén nincs mező a’ legelőn, 
az ugart kell fentartanunk;“ — „Ide se kukoriczát, 
se burgonyát nem rakathat Uram; mert körülbelül

minden föld őszivel lévén vetve, aratás után legel
tetni fogjuk az egészet;“ — „Itt lobért nem ter
meszthet tettes uram, mert marháink tövestül ki 
fogják tiporni ; “ — „Itt Injában trágyázza Uram 
rétjét, mert sarjut kaszálni nem engedhetjük, mivel 
magunk sem kaszálunk;“ — „Ide kár leszen tek. uram
nak birkáit hajtatni, mivel itt disznaink legelvén, 
azok mindent feltúrtak;“ — „Kérjük tek. uramat, ezen 
földjeit ne árkoltassa-fel, mert az árok a’ legelte
tés’ útjában lévén, azt behúzni kénytelenittetünk, 
*s különben is sertésinknek igen hasznosak a’ vizes 
kopolyák;“ — ,,A’ szegény zsellérség igen nehezte
li , hogy a’ tek. úr aratás után tarlóját mindjárt be
szántja , mivel téli szükségére tarlót nem háríthat.“ 
— Vagy a’szomszéd nemes birtokos így szól: „Szoin- 
széduram , hordássá haza gabonáját a’ mezőrül, 
mert a’ marhák majd feldúlják, mivel már holnad 
rá eresztjük azokat;“ — „Ha keríttet, Szomszéd
uram , vagy árkoltat , nekem ekejárást hagyjon a’ 
maga földjéből, különben én minden földemet nem 
száirthatom fel;“ — „Korán ne kaszáltasson az Ur, 
hogy tulajdon rétjét majd maga marháival legeltes
s e , mert majd mi is oda hajtunk;“ — ,,A’ földek’ 
közepére mesgyekövet ne tegyen az Ur, mert kidob
juk, mivel ekénk benne megakad’s eltörik.“ ’s a’ t  

’S hát ez a’ kiskirály, ki a’ fel óbb hatalom’ 
üdvös parancsait szolgaságnak tartván ’s tulajdon 
alattvalóji, cselédi, ’s birtokos szomszédi’ akaratja 
’s tudatlansága , és sokszor önkénye által magát 
medve - pórázon vezettetni engedi? Ez a’ teljes ha
talmú úr, kinek tulajdonához többen nemcsak jogot 
tartanak, hanem őt a’ magáéval élésben korlátoz
zák , fenyítékben tartják, törvényt szabnak ebbe: 
mit és hogy’ cselekedjék tulajdonával? ez a’ teljes
hatalmú úr, ki javait többek’ bitangolására engedni 
kénytelen; ki nem jobbíthat telkein, nem szaporít
hatja marháit értéke szerint , ki vizenyős földeit 
meg sem árkoltathatja más’ engedelme nélkül; ki 
nem kerítheti javait, nem őrizheti, hanem mindent 
bitolásra engedni kénytelen ? Ki mind ezen teher 
mellett is a’ nemes birtokost szabad birtokosnak ’s 
valódi tulajdonosnak véli hazánkban, annak valóban 
csudós fogalmai vágynak a’ szabad birtok’ miségé
ről. Sőt inkább közös legelő , és szanaszéti földek 
mellett azt kell mondani, hogy igazi tulajdon nem 
is létezhet.

A’ k ö z ö s  B i r t o k ’ kárai .  Ha a’ patriarchal 
élet mai nap is divatozna, s az igazgató atya fiait, 
unokáit, testvéreit, távolabb atyafiait, s ezek’ gyer
mekeit egyenlő szeretettel ölelné, a lehetőségig, távol 
minden részrehajlástól,szeretettel szolgáltatná-ki mind
egyiknek az egyenlő igazságot; vagy ha országunk mai 
napig is hadakra osztva, ’s a’ had feje közös atyjuk 
lenne a’ had’ minden tagjainak; ha az öregebbek,
’s különösen az atyák’ tisztelete mai nap is úgy di
vatozna, mint Ázsiában laktiikban; a közös bírt k 
a’ hadnagyjától kezdve a’ had’ (família) minden tag
jait megnyugtatva kielégítené: de miután jelenleg az 
okoskodás’ , bölcskedés’ szelleme annyira megra
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gadta m^g a1 legbutábbat is köziünk, hogy csak 
magát tartva okosnak, még a’ maga által választott, 
*» utasítással ellátott személy’ határozatiban sem 
nyugszik-meg, erkölcsink pedig annyira sfílyedtek 
lévén , hogy az öregségnek semmi becset, a’ szü
léknek pedig ’s elöljáróknak kevés tiszteletet ’s 
még kevésb engedelmességet vagyunk jobbadán ké
pesek mutatni : nincs egyéb hátra , mint mindent, 
még a’ leggyávábbat is maga szerencséjére hagyni, 
vagy is a’ familiás ’s közös élettel felhagyva, min
dent az elkülönzött egyesleges élet’ síkjára állítani, 
hogy magát maga esze szerint vezérelve, ’s igen 
sokszor nyakát szeg v e , a’ legborzasztóbb körülmé
nyek között is , mellyeket magának szerzett, bol
dognak érezze szerencsétlen létét. Itt állunk jelen
leg a’ nemzetek’ élete’ szakában, holott minden had 
(família) megszűnt; *s a’ családok’ főnökei csak alig 
bírják kormányozni kicsiny körüket, -nem hogy 
több család’ jóltevő parancsnoki tudnának lenni, sót 
igen gyakran ezen kis családok is , mellyeket az 
asszony ’s férj’ tökéletes egyformasága miatt az 
anarchia vagy fejetlenség minden közös érdekök 
mellett rombol, sokszor két különös elvált testületté 
oszlanak, innen külön lakás, külön élet, külön cse
lédség, külön gyermekek, ’s vele külön erkölcste
len fajzadék származik: mivel már engedelmesked
ni kevesen, de parancsolni igen sokan akarnak.

(Folytatása következik.)
G á t h y.

S Ü V E G E L É S .
( Folytatás.)

Védje bárki a* süvegelést, ezen elavult ferde szo
kást, de túlnyomó okokat mellette soha sem hozhat- 
föl, ha elfogultság nélkül megfontolja, hogy a’ köz- 
divatu süvegelés

a.) ártalmas az egészségre nézve. Az emberben, 
fogantatása után, a’ fej legelőször alakul. A’ fejben 
ered minden ér, innen ágaznak-el az egész testbe,
’s azért is azok itt, mint közforrásukban, legfinomab
bak, leggyöngébbek, legérzékenyebbek, következő, 
leg mindennemű benyomás azokra itt legkönnyeb
ben hat. A’ halhatlan lélek ebben állitá föl királyiszé
két,  ’s innen osztja parancsit a’ többi tagnak. A’ fő 
vagy fej, a’ mint neve is mulatja, legfőbb, legne- 
mesb rész a’ testben,melly nélkül, nincsen élet. Illy 
elsőséggel birván a’ fej egyéb tagok fölött, még is 
azok közt ő fönsége legmostohábban ápoltatik! Az 
ember e’ részben is , valamint más ezerben, a’ ko
ponyájában tanyázó okos ész’ daczára csak pór gyar
lóságát követi, midőn minden egyéb tagját nagy gond
dal takargatja , hideg ’s meleg ellen ótalmazza, fejét 
pedig, testének e’ fejdelmét, az elemek’ viharinak ’s 
veszélyes változásinak játékul ’s martalékul engedi! 
Hányszor kénytelen az ember hivatala szerint télen 
meleg szobáját elhagyva hirtelen kimenni, ’s a’ csi
korgó fagyban vagy dühös szélben valami szem
közt jövő nagy tekintetűt, vagy ismerőst jnegsíwe- 
gelvén a’ még talán erősb kigőzölgésben levő fejét 
a’ förgeteg’ kártékony befolyásának kitenni! De nem 
csak télen, hanem az év’ akármelly szakában is 
hányszor történik-meg.hogy a’munkás,néha számos esa- 
ládiát szorgalma’ bérével tápláló ember át meg áliz- 
xadva valamelly széllakta szögleten, vagy más ke

gyetlen léghuzamon találkozik a* süvegelendőkkel — 
’stisztelkedése’dijául hasító fájdalmakat visz haza, ’s 
képtelenné tétetik kenyérkeresésre vagy fontos hiva
talának betöltésére! Nagy számadás terheli azt,  ki 
illy hasztalan tiszlelkedés által egészségét bitangolja! 
Az örökké szabad lég vagy ponyva-sátorok alatt la
kó vad fajnak talán nem ártanának, de a’ szelid ’s 
finomult életmódhoz szokott emberre nézve végtelen 
káros következésiiek a’ fejmeghütések. Orvosak’ bi* 
zonyitása szerint háromszáznál többféle baj, fájdalom, 
betegség gyökereznek csak magában a’ fejben; az 
embert ostromló nyavalyák’ egész légiója közül pedig 
két harmadrész minden bizonynyal meghűtésbül szár
mazik. Már pedig a’ mondottakként az embernek 
semminemű tagja sincs olly annyira kitéve a’ meg- 
hiités* veszedelmének, mint épen az annyi sinylődesro 
íogékony feje. Innen az örök fej-, fül-, fogfájdalmak’ 
gyilkos csoportja; veszedelmes velő-,szem -’s torok- 
gy uladások; csú z , nátha, hurut, láz, köszvény ’s 
a’ t. Ámde azt kérdi valaki: miként szülheti e’ bajo
kat egy rövid süvegelés? Egy rövid süvegelés?! 
Nemde míg egy utczán végig megyünk, hatszor, 
tízszer ’s gyakran többször is kell süvegelnünk? 
melly annyit tesz, mint az utcza’ hosszának egy ne
gyed részén levett süveggel haladni; valljon rövid 
süveglés e ez? De nem kell ennyi; mert valóbau zi- 
vataros időben egyetlen egy rövid süvegelés is elő
hozza— tapasztalásból szólok — nem egyszer előhoz
ta az említett bajokat. Ki nem tudja, hogy, mikor 
bennünk e’ féle bajok’ anyaga összegyűl, ’s testünk 
úgy szólván elfogadásukra el van készítve (disponáb 
va) azok egy pillanatnyi kihágás, legparányibb ok 
’s legrövidebb süvegelés által iszonyú erővel törnek- 
ki rajtunk?

b) A’ süvegelés lelket-háborító ’s bosszantó. 
Egy fiatal piperkőcz látogatóba készül, ’s két óráig 
tartott öltözködése után olly tisztán, olly csinosan áll
elő , hogy az első divalárus* üvegszekrényében példá
nyul szolgálhatna. Haját olly gyönyörű rendbe szedi, 
mintha egy párizsi fodrász azon mutatta volna meg 
ügyessége’ remekét: hogy pedig egy szál se mozdul
jon-el helyéből, hová azt a’ divat rendelé, még ka
lapját is tűkör előtt teszi-föl. így  fölkészülve elindul,
’s főgondját hajára fordítja, nehogy azt valami bal
sors formájából kivegye. Ez okbul eltökéli magá
ban , az utczán bárkit is meg nem süvegeim. 
Hiú eltökélés! alig halad néhány lépésnyire, már 
megpillant messziről valakit feléje tartani, kinek nem 
süvegeim nagy kárt hozhatna fodrozott fejére. Hogy 
tehát zavarából kimenekhessék, hirtelen áiszökik a’ 
túlsó sorra; de midőn a’ scyllát kerülné, charibdisre 
bukkan. Épen most fordul feléje a’ szögleten egy 
magas-rangú ismerőse, kinek kitérni már lehellen, 
minthogy már megpillantá őt. Meg kell tehát hajtani 
háborgó fejét a’ sors’ csapásának, ’s épen azon pilla
natban a’ csavarulaton kerekedő forgószél szépen 
rendezett haját irgalmatlan összekuszálja, ’s széna
boglyává teszi. — Megyen egy másik, ki ugyan már 
nem mai gyermek, de még sem kívánna kisdedeket 
ijesztő váznak tartatni, kopasz agyára a’ régi idők
ből fenmaradt gyér hajszálait ügyesen, a'mint lehet, 
összeillesztgeti, de ezek , süvegejése közben, a’ leg
gyengébb zephir’fuvalmára, sőt néha egy kis gyorsabh 
mozdulásra önterhükből is vállai felé omlanak, ’s a’
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különben tisztes fejet, mint lecsuggő kurta kígyók 
az utcza' csudájára fúria-fejjé változtatják.— Megyeu 
egy harmadik is, kinek tarfejét paróka födi. 0  min
den süvegelésnél rettenetes szorongásban van, ne-  ̂
hogy az irigy szél álhaját lekapja. — Nem kegyet
lenség e kis üres süvegeltetésünk miatt ember
társunkkal így bánni? nem lelketlen érzéketlensége 
szorultságán meg nem indulni! — Itt egy anekdo- 
ton jut eszembe, mellyet több év előtt Ildik Fridrik- 
ről olvastam valahol. E’ nagylelkű fejdelem egy Íz
ben vadászaton lévén generáljaival, mindegyiktől, 
valahányszor velők összejött , a’ mint illik , sü- 
v g  - levétellel tisztelteték-meg; csupán egy mulasz- 
tá-el ezen tisztelkedést. E’ szokatlan elmulasztás 
a’ király’ éles szemet el nem kerülhető. Kívánván 
tudni okát. ez iránt nyájasan megkérdő a’ generált. 
Ki megdöbbenve imigy fe le l: „Megengedjen Fölsé- 
g ed ! én tudom kötelességem et, de a’ sebes nyarga- 
lás ’s erős szél miatt kalapomat parókámhoz szok
tam varratni, parókámat pedig szorosan fejemhez 
csatolni; errenézve inásnak segedelme nélkül en- 
kezemmel azt le nem oldhatom.“ Melly különös 
mentségre imigy válaszolt a király: „„Jól van édes — 
nevéről szólitván őt, mit én már elfelejték — olly 
jeles agyvelő, millyennel Ön bir, meg is érdemli, 
hogy illy megvíhatlan bástyákkal keríttessék.““ Ta
lálnánk e most valakit, — nem értek királyt — ki 
süvegelésünk’ elmulasztását nagy Fridrik’ példájára 
illy könnyen megbocsátaná, sőt jóvá hagyná? nem 
hiszem; inkább úgy tapasztalom, hogy a’ süvege- 
lés divatja

c.) Valóságos taplója az üldözésnek. Ha vala- 
melly nagyravágyó szerencse-kedvenczet, ki az ut- 
czán felénk közeledvén mindinkább érezteti velünk 
nagyságának súlyát, meg nem süvegelünk, megvet 
bennünket, mint alávaló teremtményeket. Isten ne 
adja, hogy valamikép illye^re szoruljunk, mert ke
serűn kellene lakolnunk vétségünkért! Jaj azon fia
tal embernek, ki valamelly kegyelmet-osztható előtt 
hat lépésnyire le nem veszi süvegét; beborult au. 
nak ez életben pályája’ hajnala! nem kérdik itt, in 
ert mulasztó el tartozó kötelességét, hanem kihall- 
gattatlanul’s irgalom nélkül fekete könyvre ítéltetik! 
Más pedig, ki illy módon nem árthat, kevélynek, 
durvának, neveletlennek kiáltja ki őt, ’s a’ hol csak 
lehet, iránta mindenkiben hidegséget gerjeszt. így  
kell sokszor szenvedni az ártatlanságnak , midőn 
vagy elandalodásból , vagy természeti hibánk p. o. 
rövidlátásunk miatt — mert mind ez balra magyaráz- 
tatik — két lépésre sem ismervén-meg az embert, 
süvegünkej fejünkön nyugodni hagyjuk , mikor a’ 
földi istenek mellettünk elsuhannak! Még a’ hason
lók is százszor meg százszor meghasonlanak egy
más közt a’süvegelés miatt. Egyik azt várja, hogy 
amaz süvegeljen először; ez viszont, hogy az első 
kezdje-meg azt; ’s míg így egymástól a’ siivege- 
lést kibüszkélkedni vágynak, kölcsönösen mindket
ten süvegeletleriül maradnak. Melly is egymás iránt 
először hidegséget, azután megvetést ’s gyülölsé* 
get, utóbb üldözést szül. — Innen a’ süvegelés

d) nem valódi tisztelet’ je le , hanem csak érde
kek’szélzászlója. Száműzzük csak az érdekeket, mel- 
lyek bennünket másokhoz kötnek, megolvashatjuk 
akkor a’ süvegelők’ számát, holott ezt most véghez

vinni lehellenséggel határos. Ha lenézünk az első 
emeletből az ablakon, meglepőleg ötlik szemünkbe, 
mint járnak utcaahosszant levegőben a* kalapok* 
mintha valami titkos varázserő lebegtetné azokat. 
Egyik a’ légből hivatalt halász , másik pártfogást, 
harmadik kenyeret, pénzt, szerelmet, ’s isten tudja, 
még mit ügyekszik abból kalapjával meríteni. Valóbau 
furcsa jelenet, mikor két, szemközt találkozó úgy 
tartja egymás ellenében süvegét, mint a’ koldus, ki 
csak azért veszi-le előttünk kalapját, hogy krajezár 
koppanjon bele. Illy jelenet a’ legkomolyabb ázsiait 
is kaczagásra fakasztaná, valamint mi a’ chinaiak- 
nak nevetséges tisztelkedési teslmozgalmikon szá
nakozva mosolygunk. Legelőször Pestre jöttémkor 
itt senkit sem ismerék. Szinte jól esett, mikor az 
utczákon föl ’s alá járván, senkinek sem kelle sü- 
vegelgetnem. Azonban ismeretlen létemre is átallván 
az egykissé viselt kalapomban sétálni, azt első nap 
mingyárt ujjal cseréiéin föl. Más nap, a’mint újkala- 
posan lépdelnék, a’ kalapos, kitől tegnap kalapomat 
vásáriam, kün áll a’ boltajtóban, megismer’s köszön. 
Gondolám magamban: ez valódi kalmáros tisztel- 
kedés, mellyel ó csak arra czéloz, hogy elfogad
ván bókolatát, koptassam kalapomat, ’s minélelőbb 
ismét rá szoruljak.

e ) Jóllehet a’ fölebb mondottak szerint olly 
rettenetes áldozatokkal jár a’ süvegelés, még is 
elégtelen a’ tiszteletnek, inellyre szolgálnia kellene, ki
jelentésére. A’ józan logika’ szabályival lehetlen meg- 
egyezletni ama’ szokást, melly szerint testünknek 
egy darab öltözetétőli megfosztásában tiszteletet 
keresünk, holott a’ legfőbb ’s legünnepélyesb tisz
teletünket , mint fölebb említőin , föltett süveggel 
viszszük véghez. De ha már a’ tisztelet-megadás’ 
’s érzelmünk’ kifejezése’ zálogául ruházatunk’ egy 
részét fölajánlanunk vagy bemutatnunk kell, miért 
épen süvegünket, e’ legkisebb darabot, választjuk 
arra? En úgy tartom, ha az ember valamit tesz, 
tegye egészen. Ennélfogvást sokkal nagyobb tisz
teletet mutatnánk, ha felső öltenyünkből hirtelen 
kibúván, azzal, mint valami hatalmas zászlóval, le- 
gyintenénk egymás felé. Hogy a’ süveggel-tisztel- 
kedés teljes legyen, mulhatlanul szükséges, hogy 
azzal mind a’ két nem egyformán éljen , valamint a’ 
bókolással. De ez nem történik; mert a’ nőnem ka
lapot, fejkötőt,vagy bármit is tisztelkedésül soha sem 
emel, nemcsak ott,  hol a’ férfiakétól különböző fej
takarót visel, mint nálunk ’s egyebütt, hanem még 
ott sem , hol az azokéhoz egészen hasonló kalap 
ékesíti fejét, úgymint Tirolban, Schweizban, Stá
jerországban ’s a ’t. Ha tehát megállana is a’ süve
gelés’ félszeg szokása, azzal legalább a’ nőnem i- 
ránt nem tisztelkedhetnénk, minthogy ő azt hason
lóul nem viszonozhatja. A’ süvegelés tehát már a- 
lapjában hijányos, hijányos gyakorlatában , hijányos 
kövelkezésiben is. Azután milly gyalázat a’ süveg
re, a’ férfiúi méltóság’ e’ diszitvényére, azzal a’ le
vegőben úgy játszani mint szél a’ rongypehelylyel! 
milly szégyen azt a’ fejkötő alá annyira lealacso
nyítani!— Továbbá, hanem mondom is, már magá
ban értetik, hogy a’ süvegelés

f) a’ gazdaság ’s az eléggé nem ajánlható ta
karékosság’ elvevei merőben ellenkezik. Hogy sü
vegeléssel kalapunkat szaggassuk , arra semmi szűk-
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*ég nem kényszerít bennünket, valamint a’ kávéivás- 
ra nem. A’ süvegelés tehát nem egyéb, mint hiú nürn
bergi fényűzés , mellyre sok pénzt költünk , ’s az 
igazi arany helyett álérczet, ’s az igazi drágakö
vek helyeit minden érték nélküli föstött üvegeket 
vásárlunk. Valamint pedig illy nyomora ásványne
mek ékességet nem szereznek, úgy azon jelenet 
sem szolgálhat valódi tiszteletül , meliy szerint 
nagy szélnek idején erősen benyomván fejünkbe 
kalapunkat , midőn azt süvegelés végett le akar
juk venni, de karimájának leszakasztása nélkül ar
ra képesek nem lévén,  két kézzel birkózzak-le 
azt fejünkről, ’s illy helyzetünkben oily alakot mu
tatunk, minőt Atlas az iszonyú földieké’ emelésé
ben. Őrülnünk kell ekkor, ha fejünk’bőre épségben ma
rad, de a’ legtöbbnyire letépett, vagy legalább meg
tört ’s hasított szélét kalapunknak nem sajnálnunk 
nem lehet. Erezték e’ rosszat már magok a’ ka
lapgyártók , azért is a’ divatból épen most kiment 
babylon-lornyú magas kalapokat alacsonyabb tetejű
nkkel válták-föl. De ezen gondoskodás sem sokat hasz
nál; minthogy a’ mostaniak amazoknál szélesb át- 
inérőjüek, a’ szél ezekbe is szinte olly nagy erővel 
ütközik, a’ benyomás’ esetében pedig még bajosabb 
ezeket a’ fejből kikaparni. Lám a’ katonaság, melly. 
nél az okos takarékosság’ szabalya példásan gya- 
horoltalik , jelenleg mind az alacsony mind a’ kes
keny sajátságot összekapcsolja süvegén. — Most kö
zönségesen minden esztendőben elszaggatunk egy ka
lapot, melly ha a’ süvegelés’ emésztő foga azt nem 
koptatná, minden bizonynyal legalább három évig 
tartana. Végre valljuk meg őszintén, — mivel a’ sü
vegelés olly végtelen bajjal, teherrel ’s költséggel 
jár , — bogy senki, főkép pedig épen az nem 
süvegei örömest, ki a’ süvegelés’ szokása mellett 
legerősebben harczol; mert ha valóban örömest sü- 
vegelne , úgy nem mulasztaná-el az őt nyájasan 
és sokszor alázatosan süvegeinknek tisztelkedésit 
hasonló módon \ isszonozni. — Mi pedig a’ dologban 
legrútabb, a z , hogy ámbár legtöbben vonakosznak 
a’ süvegeléstől , még is az érdekek által csak rá 
hajtatnak. Huh 1 annyi millió képmutatónak fekete 
»erge 1!

(Vége következik )

L E G Ú J A B B  L É G  - T Ü N E M É N Y .

Folyó január’ 5kén igen szép égi tüneményt 
láttunk itt Mihályfán, S.imeg mellett Zala vármegyé
ben. Esti 5 órakor ’s 7 i  perczkor t. i. Mihályfán 
a’ kertben valék , ’s délrül éjszaknak ballagtam, mi
dőn egyszerre balra nyugatfelé egy, az égen lefu
tó fény véteté magát észre velem, ’s láttam a’ víz
öntőnél, téli nyugaton, egy három-ujnyi vastagsá
gú , mintegy másfél rőf hosszú testet égni egyenes 
vonalban, ;s belőle egy gömbölyű lapda nagyságút 
legott leesni; ezen leesett gömb olly gyönyörű pi 
ros volt, kivált fenekén a’ föld felé, mint a’ folyó ü- 
veganyag szokott lenni, midőn az üveghutában fúj
ják; az egyenes égő-vonalu test pedig még 3 egész 
perczi0- mozdulatlanul előbbi helyzetében maiadt,  
’« hosszanta forrni ’s égni látszott, ’s mind felül
ről fölfelé, mind alulról lefelé két végein mintegy

kél gönézőién phosphor színű vékony sujtásokat lő- 
velt-ki; ezt tévé a’ leesett golyó is leestében, melly - 
nek színe fölfelé mindig sárgább volt. Végre szintű 
kéngyertya-világu sujtással végződött, esésközben 
nem hagyott maga után egész pályájában fényes vo
nult, mint az úgynevezett futó-csillagok szoktak, 
ha magát azon halovány vonalt kiveszszük, melly- 
nek segítségével ama’ hosszúkás égőtesttel, melly 
még fenmaradt, egy ideig esése közben is kapcso
latban maradt, de már fele utján elvált egészen tőle; 
ezen fényes vonal pedig, melly a’ golyó’ alsó végé
ből leeste után még fenmaradt, színére nézve az a- 
rany Jupiterhez tökéletesen hasonlított ’s megma
radt mintegy egy rőf egyenes hosszúságával az ál
latkört azon szögben (angulus) látszott átmetszeni, 
mint ez az Egyenlítőt, ’s a’ mint szemmel hirtelen 
mérni lehete, állott a’ horizontól mintegy 11 — 12 
gradusnyi magasságra, de ott csillag még nem lát
szott, ’s csupán a’ Vega látszott már nyugatéjszak
nak, ’s keletnek a’ Capella ’s csak egy pár perez 
után még a’Deneb a’ Hattyúban; más felől pedig az 
Aldebaran. Ezen tünemény a’magosokat hajdan Belh- 
lehcmbe vezérlett csillagra emlékeztete , minthogy ez 
is illy időben történt. Meglepő az egész jelenetben 
az volt, hogy az egész fényes vonal a’föld' középpont 
jának tarta, és a’ golyó is annak irányában esett le 
középponti nehézség és sebességgel, ’s onnét el sem 
távozott, míg kicsinyenkint el nem égett vagy in
kább aludt, ’s 3 perez alatt jelenségének véget nem
v e te t t . --------Budai csillagvizsgálóink hónaponként
neesak azt tennék közre a' hírlapokban, mint állott a’ 
Lég-vagy Hévmérő, ’s hány szeles v. ködös nap volt? 
mit minden ember fel tud jegyezni; hanem valamit 
csillagászi észrevételeikből is; úgy a’ kalendárium-szer- 
keztelők és tud. journalisták is — kiknek száma 
Wargha 1st. urnák olly méltó megrovásaként pedig 
olly igen szaporodik — p. o. havonként a’ nap’ föl
kelte ’s nyugta’ óráin kívül, annak, úgy a’ holdnak is 
eltérési ’s állatköri gradusuit ’s óráit, a’ napnak pa- 
ralleláit's oppositióit, a’ planéták’láthatóságát, mikor 
minő csillagzatban láthatni azokat; mikor mennek 
egyéb elsőbb-rangú csillagokkal együtt a’ délikörön 
által — ’s több illyest. Mert csak ugyan sajnos az, hogy, 
midőn kalendaristáink és journalistáink mindenben 
a’ külföldet szépen utánozni akarják, épen azt hagy- 
ják-ki, a’ mi tulajdonképen tudományos. Bár ezen 
észrevételen a’ pusztában kiáltó’ szavaként ezennel 
ne hangoznának-el, ’s ne kellene a’tökéletes nemzeti 
kalendáriumok helyett azoknak, kik az illyest is sze
retjük, ezen liijány miatt tökéletesebb külföldit sze

li * H e l y e i  J á n o s .réz  ni

R E J T E T T S Z Ó .

1.2.3. 4.5. 6. M , ,  ) Fejér, min* a’ hó.
3 .1 .2 . 1.5. ) Barna, mint holló.
1.5. 3. 4. 2. , . ) Ke/.ének neve,

3 . 4 . 2  1. ‘,an  ̂ * ) Kegyének jele.
B o g á r  Ján.  Polgárról. 
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(  F o ly t a t á s .)

í jg y  látszik azonban, hogy a’ családokra -osz
lás szfntolly természeti időszaka a’ fejledezö em
berisének, mint a’ hernyónak pillévé változása. A’ 
megszaporodott képzelt ’s valódi szükségek, meg* 
sokasait eucher, az élet’ növekedő terhei az önzést 
annyira hatalmasítják , hogy egy főnök gazdasági 
tekint then nem is kormányozhat többet, mint leg
közelebbi családját , vagy is tulajdon feleségét, 
gyermekeit ’s szolgálatjabeli személyeket, ’s ezeket 
is csak addig feleségén kívül, mig tulajdon erejük
ből önlétüket fentarthatva külön családokká alakul
hatnak. Ez okból az emberiség’ életének e’ korsza
kában a’ statuskormány nem tehet jobbat, mint ha 
nemcsak m'nden birtokot, gazdaságot ’s haszon
vételt elkülönöz, hanem ezen elkülönzést olly lábra 
állítja, melly mind az egyesek’jóllétét, mind a’ sta
tus’ boldogságát ’s nyugalmát biztosítja.

Hazánkban ugyan a’ földek és rétek már igen 
számos évtül fogva elkülönözve biratnak; ellenben 
a’ gazdálkodás’ módja, formája, ideje, ’s különösen 
a’ legelő földek egészen közösek lévén, a’mezei gaz
daságot olly bilincsben ta. tják, melly miatt hazánk’ 
Gozen téré még csak Bavária’ sovány földje,el sem 
mérközhetik. Tudjuk ug\an is , hogy Ausztria’ ga
bonabeli szükségének nagy részét bajor föld fedezi: 
pedig sem az nem hihető , hogy azon ország’ vá
rnai kedvezőbbek a’ mi határszéli várnáinknál, sem 
az, hogy ott a’ kézi. marha-’s munkabér olcsóbb, 
mint tulajdon hazánkban, ’s így ha a’baor gabona 
olcsóbb, bizonyosan a’ gazdasági értelem, tudo
mány ’s kezelés jobbak. Azonban Bajorország is 
csak azóta boldogul mezei gazdaságában, mióta 
a’ közös legelő’ nyűge megszűnt; azóta van ott is 
terjedelmesb istállózás, bővebb lóher te-m esztés, 
föld’természetével egyezőbb váltó gazdaság; csak az
óta van több gabona termés, szaporább marha-te
nyésztés. A’ legelő felosztás Baváriában is dühös 
ellenzőkre talált. A’ kormány ugyan kiosztatá azt 
maga költségina’ birtokosak közt egyeslegesen , de 
a’községek összebeszélvén, kiosztva hagyák birtok- 
jaikat, és senki sem kívánta magáét külön használni, ha
nem közösen tovább is legelteték. Ekkor olly orszá
gos parancs hozatott, melly megrendelé, hogy ha 
valaki birtokát felárkolja, vagy bekeríti, azon többé 
senkinek legeltetni igen kemény büntetés alatt ne 
lehessen. E ’ rendelés sem levéli olly szapora- sike
rű, mint a kormány kiváná, eunélfogvást a’ magát 
elkülönző ’s árkoló birtokosnak esztendei adója el- 
engedteték: ’s ez használt, ’s minden a’ neki mért 
részt külön birtokába vévé. ’S már jelenleg ott sem
mi közös földbirtok nincs többé. Az emberek min 
denütt csak emberek: közönséges dolgokban majd 
mindenütt egyformán viselik magokat. Cholera’ ide
jén hazánkban azt hiresztelé aj pórság, hogy a -, 
urak a’ köznép’ veszedelmére a’ kutak’ *;-#*-:* ' —~

*"**§̂ 5̂  keverik; s im ezt hitte sokáig a’ miveletlen 
muszka, ezt a’ spanyol, ezt a’ miveit franczia nép 
is; igazságtalanul dühöngött az üdvös rendelések 
ellen itt szintúgy, mint ott és amott; nem leszen 
ez másképen hazánkban i s , a’ tag- és legelő-osz
tály’ dolgában; szintúgy fognak, a’ mi legfájdalmasb, 
nemcsak a pórnép, henem még az úri, nemes, 
és tisztes rendbeliek közül is igen sokan a’ leg
szentebb ’s üdvösb czél ellen berzengeni; sőt, hogy 
jelen törvényinkkel a’ tagosztályt végre lehessen 
hajtani, azon mély belátási! férfiak igen kételkednek; 
’s aligha hatósb rendszabályokhoz nem lészen szük
ség nyúlni, az üdvös czél sikerülése végett. Ha 
honunk’ népei’ alsóbb osztálya, a’ pórnép t. i. ’s a’ 
tisztes-rendbéliek a- tagosztály’ szent törvénye’ vég
rehajtását, hol lehet, késletik, v. végrehajtása ellen 
zúgnak, az nem csuda, mivel ők sem magok, sem 
követeik vagy helyetteseik által e’ törvényszer
zésbe nem folyván, majd minden törvény-változást 
rájok nézve kényszerítő parancsnak vesznek; de ha 
a’ nemesség , ki e’ törvényt hozta, ki az iránt ma
ga adott utasítást országos követeinek, kik erről 
több Ízben tudósítván nemes megyéjüket, ’s ott a’ do
log ismét,meg ismét tanácskozás alá vétetvén,e törv én \ t 
önmaga a’többször tisztelt nemesség sürgette, most 
pedig, midőn a’ maga-hozta törvény megvan, az ne
ki nem kell, ellene torzsong, sőt hellyel - közzel 
még tán az alattvalókat is ,  kik jobb belátással a’ 
tagosztályt óhajtják, lebeszéli: ez valóban borzalom 
lenne! Ugyan mi kell tehát az illy nemesnek, ha tu
lajdon rendelései ’s intézvényei sem? ki a'törvénye
ket nem tiszteli, és pedig azokat, mellyeket jó fej- 
delmünk magas tetszésével koronázott, helybenha
gyott , ’s azokat mind maga , mind mással végre
hajtatni ígéri, az, ki az újabb törvényeket még tán 
veszélyeseknek is kiáltja — perdita patria — úgy lát
szik,  hogy az illy Magyar nemes alkotmányos sza
badságra nemcsak nem érett, de arra nem is érde
mes, mert a’ ki ön törvényeit csak addig tartja jók
nak, szenteknek, mig nekitetszenek, az illy polgár 
csak zsarnok pálcza alá való. A’ törvény’ tisztelete 
egy a’ legfőbb alkotmányos erények közül ’s hol 
azt lélekisméretesen nem tisztelik, ott a’ legczél- 
szerúbb törvények sem eléggé foganatosak; mert 
azoknak csupán annyira engedelmeskednek a’ pol
gárok, mennyiben az nekik hasznos; ellenkező eset
ben azt minden módon kikerülni, elmagyarázni ’* 
elhárítani törekesznek, ’s így a’ melly nemzet ön
szabta törvényeit lélekisméretesen nem hajtja végre, 
azokat úgy szólván nem imádja, az még országos 
alkotmányra éretlen népet formál, ’s mindaddig auk- 
tokrator nélkül el nem lehet, mig erkölcse meg 
nem javul, különben a’ legjobb törvények sem ké
pesek a’ polgárok’ bátorságát, birtokát, javait, sze
mélyét rablás ’s megtámadás ellen biztosítani. Mert- 
ha a’ törvényt-végrehajtó sem tiszteli a’ törvényt, 
ki leszen a’ felvigyázó v. ellenőr, vagy a’ felügye
lőnek lehet é fölibe más jó felvigyázót találni ? a’ 
törvény-indítvány ellen, míg az még csak vitatás-



ban van,a* kinek más szempontja! vágynak,mindent sza
badon elkövethet; de ha az egyszer elfogadtatott, 
*h törvénynyé alakult ’s a’ fejdelem’ jóváhagyásával 
erősítve van, az már szent, ’s magányos vitatás 
alá többé nem jöhet. Vox populi vox Dei! annál- 
inkább azt ócsárolni ’s végrehajtását gátolni nem 
•zabad; ’s különösen azon testületnek, melly a’ tör
vényt hozta, magát későbben ellene szegezni, az 
erkölcsi romlottságnak legfőbb foka lenne.

Szerencsére nem is igen sokan találkoznak a’ 
nemesség közül, kik az üdvös tagosztályt kárhoz
tatnák, ’s a’ kik vágynak is , hihető a’ kisebb bir
tokosak közül roszúl értesitvék: mintha ez által csak a’ 
nagyobb birtokos nyerne, a’ szegényebb pedig vég
pusztulásra jutna. — De nem kell gondolni , 
hogy hazánk’ azon jóltevő oszlopai, kik e’ megbe
csülhetetlen törvényt indítványba hozták ’s kivítták, 
mind a* legnagyobb birtokosak közé tartoztak le
gyen; legnagyobb része igen is közép, és sokan 
csekély birtoknak; hanem az intelligentia’ súlya tévé 
bennük ez üdvös határozást; melly által mint ma
goknak , ügy másoknak , sőt az egész hazának is 
nem kárt, hanem nevezetes hasznot eszközleni tö
rekedtek.— Áldás reájok!!

Hazánk’ fenállásának alapja a’ földmivelés; föld
jét a’ jóltevő Teremtő minden mérséklett övezet a- 
latt nőhető plánta’ termesztésére különösen fogha
tóvá alkotá; népeit nyers erővel, józan észszel ’s 
tehetséggel áldá-meg, ’s mi ezen talentumokkal ne 
sáfárkodjunk? csak várjuk a’ kész termést munka 
nélkül a’ természet’ ölébül? vagy még az iparkodó 
lakosak’ szorgalma elibe gátokat vessünk ? csak 
csöndes lélekkel nézzük , miképen a’ sovány föld* 
lakosi ugyanannyi földön több gabonát termeszte
nek , több ’s jobb marhát tartanak, ’s több hasznot 
húznak, mint mi kiskirályok? Semmi sem érte még 
el e’ földön tökélyét, mindent jobbítani, szépíteni, 
idomítani lehet még; ’s így ne véljük, hogy gazda
sági rendszerink olly remekművek, mellyeken job
bítani ne kelljen. Egy szép leány a’ nagy Terem
tőnek remeke , talán elég szép volna magában min
den idomítás ’s csicsomázás nélkül; ’s ime még is 
tükörhez ü l, magát még jobban csinosgatja, elég 
picziny lábacskáit különösen szűk czipellőbe szo
rongatja, vagy is ő is teszen, a’mit tehet, kellemei’ 
nevelésére; ’s mi magyarok, és csak m i, áldott föl
dünk’ terméseit ’s hasznait ipar, szorgalom ’s érte
lem által ne neveljük? kellemeit ne idomítsuk? való
ban méltatlanok volnánk a’jóltevő természet’ azon gaz
dag áldásira, mellyeket ránk pazérolni kegyeskedett. — 
De hogy lehessen közös haszonvételek, közös le- 
geltetés, ezerféle darabolás, éjjeli étetés, lopás, csa- 
tangolás mellett jól ’s hasznosan gazdálkodni, ezt 
megfejteni senki sem fogja tudni. Azt mondja Artour 
Jung: „Adj egy embernek egy darab kősziklát szabad 
’s örökös és elkülönzött birtokúl, ő abbul paradicso
mot fog formálni; adj neki Gozen-termékenységü föl
det csak bizonyos évekig haszonbérbe, vagy közös 
használás’ terhe alatt, bogáncskórót fog teremni az.“ 
Sót az értekező sem rejtheti el édes reményét, azt meg
érhetni még, hogy tagosztály után sok helyen a’ leg- 
roszabb ’s terméketlen darabnak kikiáltott földek 
fogják a’ legtöbb gabonát dönteni a’ határban, a’ 
szorgalmas ’s értelmes földművelő’ Jkeze alatt. Értel

mes, mondom; mert miután a’ mezei gazdaság többé 
nem csupa kézi mesterség, keltő kell ahoz,  hogy 
a’ föld, lehető legnagyobb hasznot adjon , u. m. szor
galom ’s tudományos értelem. A’ szorgalmas gaz
da szintúgy szegény, sót bocskoros marad tudomány 
és értelem nélkül: mint az értelmes és tudományos, 
szorgalom nélkül megkopik. Azonban az bizonyos 
hogy elkülönzés nélkül közős haszonvételekkel a’ 
már nagyra fejlett mezei gazdasági tudomány egé
szen hasztalan, ’s a’ mezei gazda illy szomorú hely
zetben értelmének hasznát nem veheti, csak mecha
nikai szorgalma lehet munkásságban; ’s igy mit hasz
nál Keszthely, mit Óvár, mit a’ pesti Egyetem, Ha 
a’ gazdasági tudományok’ gyakorlására alkalom nin
csen? mert hogy a’hasznos tndományoknak egy két nagy 
birtokos uradalmin némi hasznát veszi, az az egész 
ország’ tömegéhez képest csak igen parányi haszon, 
kivált ha a’ körülmények’ mostohasága miatt mutat
vány-például sem szolgálhat. Mert szanaszéti birtokok
ban ki termeszthet czélszerű plánta-nemeket, répaczuk- 
rot, lóhert, sáfrányt, dohányt, szín v. festőfüveket, 
repczét, napraforgót’s a’ t. ’s a’ t., ha ezek vagy il- 
lyesek közül földje valamellyikét legjobban teremvén, 
legtöbb hasznot reménylhetne itt eladásából? Közös 
legelőn ki tarthat jó marhát? ki mentes a’ győprül ra
gadó nyival áktól? a* legjobb körülményekben is 
ki öntözheti*meg egyes csirip-csarap földeit a’ határ
ban ? ki árkoltathat? ki keríthet? ki ültethet siker
rel fákat homokos telkein? ki tarthat méheket jó-fek- 
tü birtokán? ki keríthet gyümölcsöst neki termett ja
vain? ki csapolhatja-le vizenyős rétéit? ki kezdhet 
istállózást? ki tudja megőrizni földeit az elszántástól, 
elfoglalástól? ki tud olly marhát ’s annyit tartani, 
millyet és mennyit birtoka haszonnal megbír? az »- 
garnak ki tudja más hasznát venni , mint rósz és sok
szor a’ juhokra nézve veszélyes legelőnek? de majd 
ha a’ birtokok egy tagba elkülönözve kinekkinek kia. 
dalnak, ekkor emelkedik az intensiv és szorgalmi 
gazdálkodás, ekkor a’ birtok bekerittetik, talán fa
kerítés ültettetik , majd a’ gazdasági szorgalom több 
erőre juttatván a’ földmiveseket, elkezdődik a’ viz- 
osztás , többen összeállva a’ most haszontalanul ten
gerekbe ömlő, ’s a’ finom aranynál drágább séd, cser
mely , patak ’s folyóvizeinket, csatornákkal és zúgók- 
kal, rét-és föld öntözésre fogják fordítani; egy szóval: 
a’ tatár sivatagból mosolygó parkokat, Tivolit, Ti- 
burt, vagy földi paradicsomot fognak alakítani. A’ ta
nulatlan mezei gazdának ugyan ezekről fogalma sem 
lévén, mint állat fölszedi a’ fárul lehulló természet’ 
áldását, a’ nélkül, hogy arról eszmélne, mikép jut 
ezen áldásokhoz ; vagy arról gondolkodnék, mikép 
kelljen e’ gyümölcstermést szaporábbá ’s állandóbbá 
tenni kapálás, trágyázás, öntözés, hernyószedés, 
cserebogár-lerázás , ’s a’ t. által. Szóval: ha minden 
közösség, közlegeltetés megszűnik, a’ birtokosnak 
olly tulajdonává válnak földei, hová az ő hire nél
kül másnak még tán imádkozni sem leszen szabad 
menni; ekkor örömmel mutathat jószágára ’s mond
hatja:,,ez az e n y im “; ekkor mondhatja magát a’ma- 
gyar nemes birtokában — kiskirálynak. Birtoka’közepé- 
re egy istállót, vagy ha ezt nem, legalább árnyékos 
enyhhelyet épít,hol fáradozásiból csöndesen pihenjen, 
honnan egész gazdaságát elláthassa, a’munkásokat ’s 
marhákat szemmel tartsa. Vagy is, mint följebb mondot-
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tűk, tulajdonábulEdent alkotván, megkedveli azt, gyak
rabban látogatja, napestig ott mulat, ’s mindig mun
kál valamit, olt, ültet, hantot zúz,  trágyát terít, 
marháit ápolja ’s a’ t, holott szanaszétt fekvő földein 
állapodása nem lévén, sok filitfalatjait a’ legjobb gaz
da sem látja kétszer egy évben; ha megnézi azt,  ’s 
oda fárad, ott le sem ülhet, ’s megint fél mérföld- 
nyíre másikhoz sétálni csupa szenvedés, de egy-tagú 
birtokán szorgalma meg nem fárad,felügyelése nem 
szűnik, a’ körülmények szerint olly plántát termeszt, 
olly ’s annyi állatot tart, a’ milly ’s mennyi lehető 
legnagyobb hasznát biztosítja. így az értelem és 
szorgalom magasul, az emberi faj naponként javul, 
a’ tunya ’s buta az értelmes és szorgalmas polgár
ral vásárt nem állhatván , lassanként szegényül, vég
re pusztul, az érdemes és szorgalmas pedig a’ he
nyének és ostobának jószágát megszerzi; igy ipar
kodik mindenki részint szorgalmat, részint tudományt 
tanulni az értelmesbektől; — tehát a’ szegény együ
gyű ember, ha kévéssé mamlasz is , elpusztul? — 
Igen is , ’s ennek úgy kell lenni, hogy jól légyen, 
*ót a’ bölcs természet mindenütt igy dolgozik: az 
erősb szarvas elveri a’ gyöngét, hogy a’ gyöngének 
faja ne szaporodjék, ’s igy tesznek más állatok is a* 
természetben.’S az emberek közt is azok, kik a’ tunya
ságot ügyességet pártolják, e’ szép hazának csak 
méltatlan fiai.

(Folytatása következik)
LEVÉL-TÖREDÉKEK.

BEZERÉDY LÁSZLÓTÓL.
I. Brüssel, junius 2kán 1836. Mióta Münchent, 

hol a’ társasági viszonyok tevék kellemeit maradá
sunknak, elhagytuk, a’ sok újnak, sok változónak ’s 
idegennek látásán annyira megtörődtünk, hogy már 
nyugalom után sohajtoz a’ lélek, ’s szinte az eddig 
únt egyformaságban leli gyönyörűségét. Meglehet, 
hogy ama’ gigászi nagynak, ama’ világ’ tengerének 
képzete, mellybe merülni készülünk, szüli bennünk 
ezen elfogódottságot; azonban magamrul elmondha
tom, hogy némi félénkséggel ’s idegenséggel köze
lítek Londonhoz, ’s úgy hiszem, T . * sem egészen  
ment étiül, bár ha eddigi utazási szerencsénket 
tekintem, a’ jövendőre is elcsüggedni épep nincs 
pkunk. Csak bízza mindenik utas magát a’ sorsra, 
igyekezzék azokkal , kikkel véletlenül találkozik, 
^közelebbi ösméretségbe bocsátkozni, ’s bizonyosan 
számosra fog akadni, kikben a’ józan miveltség az 
érzéssel párosodik, kik erkölcseikben szinte mint 
tanulmányikban a’ középszerűségen túl haladtak , ’s 
kik az idegen iránt olly megelőző szívességgel vi
seltetnek , melly csak régiebb viszonyokon látszik 
alapulhatni. — Mennyire hat a’ természetnek kegye
sebb misége: a’ szelidebb éghajlat, de még inkább 
az emberi intézetek, ’s józan kormány a’ népségre, 
csak akkor veszi észre az utas, midőn Bajorország
nak  ̂ sivatag vidékiből a’ termékeny Würternberg, 
s a még termékenyebb Baden felé halad; a’ komoly 

elvonultságot nyájas vidámság váltja-föl, ’s a’ jól
lét’ malasztja elárasztva látszik a’ helyett, hogy 
amott koldusok nyomorú serge ostromlá az utast. 
Még is a’ jó kedv ’s vigság Würtembergben nem 
olly zajos, mint azt egyebütt a’ jóllét szülni szokta, 
a’ mi bizonyosan a’ komoly hitvallástól ered, melly- 
nek pompátlan, szigorú tanításihoz buzgón ragasz

kodik a’ nép. Valóban, bármi oldalrul tekintve is, 
boldog két haza ez, hol a’ természet szelíd földdel 
áldotta-meg a’ népet, ’s hol a’ tudományok és szabad- 
művészetek olly boldogítva gyümölcsöznek. Az el
sőben, úgy látszik, nem olly nagy az egyesség, 
mert a’ nép’ szószólói gyülölségben vannak a’ ne
messég előtt, ’s a’ fejdelem a’két párt között érdek
telen szemlélő; a’ mint ellenben a’ nagyherczeg szives, 
leereszkedő ’s atyáskodó bánása, melly a’ fényű
zést kerülve családja’ körében leli örömét, a’ nép
nek igaz tiszteletét ’s szeretetét bírja. Az egyetemek 
teljes virágzásban vannak, míg a’ müncheni mind 
tanulóji’ számára, mind tanitójinak fontosságára néz
ve hanyatlik. A’ tübingi oskolában, az igen csekély 
számú külföldieken kívül, jelenleg e’ kis országbul 
800-on felül tanulnak; Heidelbergben,honnét a’poroszok 
’s darmstadtiak ki vannak tiltva , 700ra megy a’ tanuló if
júság’ száma , noha még Freyburgban egyetem , 
Carlsruheban pedig egy fő gymnasium létez. Csodál
kozással vegyes öröm tölti-el az utast, midőn min
den , bármi csekély-terjedtségü városban is casi- 
nókat lel,  mellyekben a’ játék igen mellékes vagy 
épen elmellőzött, hanem a’ miveit társalkodás’ foly
tában a’ rakott könyvtár ’s számos folyóirat által az 
isméretek gyarapulnak. Legkivált érezhető ezen mi
veltség a’ középrendben, mellybül ha valamelly ki- 
sebbrendü kereskedő , kézműves vagy fogadós , 
politikáról, szép müvekről ’s tudományokrul veled 
tanultán beszél, józanul okoskodik, ne csodálkozzál, 
mert e’ kitüntető tulajdonok nem egyedül övéi, ha
nem a’ nagyobb rész vele egyenlő fokon álL

M ivei fő czélunk vala a’ népeket minden ágo- 
zatukban megismerni, tehát egy alkalmat sem mii- 
lasztánk-el, melly nekünk erre nézve sikert ígért, 
így Ulmban részt vevénk az ifjúság’ bérmálási ünne
pében , elmentünk a’ kereskedők’ kisebb klubbjaikba 
’s egyenlően tapasztaltuk, hogy nincs ott busító egye
netlenség, csüggesztő különbség a’ nép’ osztályai 
között! így láttuk bizonyos „Müller“ nevű paraszt
nak már nyomtatásban megjelent verseit, mellyekben 
a’ fellengő gondolatok ’s szép ideák nem ritkák, ’s 
a’ szerző’ tehetségé iránt az olvasót bámulásra kész- 
tik. Bajorországban, mint felső-Ausztriában is csak 
elszórt házakat talál az ember, a’ pusztán álló temp
lomot néhány szegény viskó környezi ’s bokrok közi 
füstölgnek a’ düledezett kunyhók; — Würternberg és 
Baden’ szép , térés faluiban csinos épületek, nyájas 
kertecskék látszanak, bennök tisztaság ’s jóizlés u- 
ralkodik. Leginkább meglepett ez a’ Kinczig’ ter
mékeny völgyében, mellynél szelidebb, kellemesb vi
déket nem képzelhetsz. Akármellyik falut városnak 
tarthatnád , olly terjedtek és szépek a’ lakások, az 
utszákkikövezvék, az ablakok,’s ajtók kiföstvék; — én 
részemről sohasem fogom elfelejteni azon benyomást, 
mellyel ezen remek táj első látásra meghatott. Egyéb
ként Badennél tökéletesb országot képzelni alig le
het; itt virágoznak a’ tudományok, halad a’ kereske
dés , a’ földmivelés maga nemében egyetlen. Meglepő 
látvány ama’ számtalan csatorna, mellyek a’ réteken 
elágoztatva, gyakor öbleik és zúgóik által azokat 
megöntözik, úgy hogy már május’ közepén gazdagon 
virágzó termések borítják. A’ földmivelés’ módjában 
nem nagy különbséget találhatni; könnyű egyszarvú 
ekét, (minőt már gr. Andrássy is készítetett;, fafogú,
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rézsu’ra veri boronát, hogy a’ munkásnak akaratja 
szerint a’ földet jobban vagy kevesbbé fogja-meg, göm- 
bőhü vagv szögletezelt hengereket ’s szívós léczek- 
bül font hanttörő rácsokat láttunk mindenütt divatoz
ni; a1 melly föld pedig mindezeknek sem enged, ott 
ásó’s kapa'is használtatik. A’trágya itt nagyon r tka 
czikkely, ’s azért közönséges dolog, hogy a’ gyer
mekek kosárkákkal ’s csipővasakkal az utszákon 
körfdjárnak, ezT fölszedegetni. Intézeteinek czelsze- 
rűségét a’ szomszédok is elismerték; ritka itt â  
kicsapongás, az utast nem háborgatja az útlevelek 
féltékeny vizsgálgatása, mert egész Badenben sza
badon utazhatsz, a’ nélkül hogy valaki tudakozód
nék i g a z  s á g a i d  iránt. — A sokfélének áttekin
tése annyira megzav*ja emlékezetemet, hogy tart- 
ván az ismétlésiül, alig tudom, minő tárgyakat e- 
meljek ki. mellyek addig is, mig veled rendes napló
mat közlendein, leginkább érdekelnének.

Mióta [Németországból kijöttünk, társasági vi
szonyaink megszűntek, 's ámbár a’ körülmények 
miatt egész hetet kelle itt eltölteuünk, még is 
a’ legnagyobb magányban élünk; mulatságunk a’ 
színház, ’s más nyilváuyos látványok; foglalatos
ságunk az írás. Engem itt a’ városban tapasztalható 
életen ’s élénkségen kívül kettő érdekel, t. i. a’ vasút 
’s a’ könyvkereskedés; hozzá számítván még a’ ka
marákat is , mellyek’ ülésébe , midőn lehet, elme
gyünk. Az elsőn már egy utat tettünk, bámulva ’s 
álmélkodva a’ képzeletet túlhaladó gyorsaságon, 
melly lehetlenné teszi.hogy az úthoz közel állónak képét 
világosan kivehessük; távolabb tárgyakat, mellyekre 
hosszabb ideig függesztheti szemeit az ember, meg
lehet különböztetni, de a’ közelvalók villámként tün- 
nek-föl a’ szem előtt. ’S mind e’ mellett a’ kocsit 
igen könnyű kormányozni, egyszerre meglassul, 
de csak lassanként nő gyorsasága, mig végre sebes
ségében a’ gondolat' reptével látszik vetélkedni.

Azonban most veszem észre, hogy olly tárgy’ 
ismértetésébe bocsátkoz am, mellyet nem sokára ta
pasztalásból fogsz megismerni. Értem a’hirlapokhul, 
hogy készen van már egy, hazánkat hasító vasul’ terve; 
értem, hogy egy másik s harmadik is már készülő
ben van. L\em fognak é ezek örökös tervek maradni? 
Vagy tán mire édes körötökbe térendek, az emberi 
ész’ ezen diadalmi müve által hazánk nevezetesb vi
dékei kölcsönös szomszédságba fognak varázsol
hatni! O bár reményünk’ valósulása ne terjedne liosz- 
szu évekre! Légy boldog.

Közli H r a b o v s z k y  Z s i g m o n d .
NAPOLEON' NEMZETSÉGI HÁZA AJACCIOBAN.

(Forrás: „Sittengalleiie d. Nationen.“ )

B r i e n n e ,  T o u l o u s e ,  a’ p y r a rn i d e k , 
A u s t e r l i t z ,  a' t ü i l e r i á k ,  a’ K r e m l ,  F o n 
t a i n e b l e a u ,  E l ba- s z i ge t  megannyi dicsőséges 
epocha európai világtörténetünkben, vagy — mint 
mások állítják — megannyi felségsértési hűn az „euró
pai nagy fogolynak“ életében. Az ajaccioi házból lé- 
pett-elő B o n a p a r t e ,  Francziaország’ trónját ’s az 
uralkodást Európa fölött magának jogszerüleg ki vi
lii ; az elbai házból futott meg Napoleon, hogy meg
buktassák Waterloonál, ’s Longwoodban — meghal
jo n .— K o r z i k a  szigete franczia birtok; de ég ,

Szerkeszti Helme ezy,

föld, növényzet, nyelv, népcliarakter, minden — o- 
lasz bélyeget visel. A j a c c i o  város a’délnyugati par
tul kikötő helyeivel ’s fellegváraival, az'alriai ten
gerrel tekintve, valóságos amphitheatralis színképet 
mutat. Az ember néma gondolkozásba merülten ha
lad a hosszú révíalakou s lekervényes utczákon el, 
míg végre egy s á r g a  h á z  előtt, mellynek ujdan- 
festett ablakd.szkái vannak, megállapodik. — „E z  
az! — felkiált nagy pathoszszal a’ cicerone — három 
emelete van, ’s homlokfalán négy sor ablak! E’ ház 
1768dik esztendő körül még valóságos palota volt 
Korzikában! E’ fönséges ereklyének mostani birto
kosa egy tisztes ő s z , egyszersmind az egyetlen csa
ládtag, ki még e’ szigeten tartózkodik. Becsületem
r e ,—korzikai becsületemre fogadom, hogy a’ nemes 
agg férfi Önöket szívesen látandja; — csak hogy min
dig csudálkozik kissé az ujságvágynak amaz élénksé
gén, mellyel az idegenek békés hajlékához tolyong- 
nak;— korgyengült feje alig képes felfogni, miért 
olly nagy fontosságnak azon szobák, mellyekben egy 
férfi született, k i n e k  ő n a g y b á t y j a  v o l t . “ — 
’S im! ekkor a’ tisztes ősz, — Napoleon’ nagybátvja
— előlép, ’s a’ bérlett szolgától nyájasan veszi-által 
a’ cicerone’ fönséges tisztét. Ő minket majd lép - 
esőn fel ’s majd lépcsőn alá vezet, az egész h i s 
t ó r i a i  házon végig, mialatt folyvást élénken cse- 
veg,  p. o. „Előre engedelmet kérek, uraim! a’ divat 
azóta, hogy Pár. st elhagyóm, bizonyosan nagy válto
zást szenvedett; — Önök, kik csak most érkeznek 
onnét, e’ pontban hihetőleg el vannak kényeztetve;
— a’ Restauratio a' divatok’ ujdon-aranyozott bou-
doir-ja. 1818ban e’ szobabútorok legújabb Ízlés sze
rint készültek;— én magam vásárlám-be azokat, mi
dőn polgártársaim’ bizodalmából, — vagy talán csak 
azon visz-sugár’ következésében, mellyet császári 
rokonom’ dicsősége reám vetett, — követté választa
tám. Egy császár’ nagybátyja mindig lehet képvise
lő követ!------ Uraim, én sejtem n ugtalanságjokat;
— Önök r é g i s é g e i m e t  óhajtják látni, — így még 
valamivel fölehb kell lépnünk. —- ihol van először 
is az én tisztelve szeretett húgomnak, madame La- 
t i t i á n a k ,  a’ felséges császár-anyának lakterme; itt 
született egy királyokból álló nemzedék; — egész 
Európa e’ gyermekszobábul látta-el magát uralkodók
kal.— Mivel épen a’ szobáknál vagyunk, — ihol van 
az is, mellyben a’ kis Napoleon—testvérei közt e’má
sodik aegyptusi József— leczkéjit szorgalmasan ta
nulta, míg a’ fönséges kormányzó úr kegyessége 
által a’ briennei katonaiskolába fölvétetett. — Most 
uraim, lépjünk fel a’ padlásra! tessék kissé megha
jolni! Nézzék, ihol egy régi karszék ’s egy diófa
asztal. E’ széken ült ő , ezen asztalnál tanult; —  
hisz’ tanulásnak nevezik. — Uraim, nagy választó 
köz van e’ szú-ette butoroktul a’ császár’ aranyozott 
Íróasztaláig a' tüileriákban! — Önök látják, hogy 
igen sok vendégem hagyta itt jeleit szives látoga
tásának;— cselekedjék ezt Önök is, ha nem röste- 
iik a" fáradságot.

R E J T E T T  SZÓ.
Nagy mérték a* eg.-sz; valamint vég ketteje mérték.

Vészivé fejét menedék tenged vész’ idején.
C z e g l é d i  J ó z s e f .

A’ 4dik 8 ánm rejtettszó: K ó c s a g .

—  Nyomtatja B e i m e l .
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A5 R É M L E T.
H A L Ij A P A.

Zongorán lebegtek a’ lány’
Könnyii rózsaujai,

És az ifjúnak kezeben 
Zengtek hárfa’ húrjai.

Mint e’ két műszer’ zenéje 
Hajlón öss/.eolvado/t;

Ég) szereimül«*ihletétől 
Szívók egygyéforradott.

Nem soká — halál’ ölébe 
Dűlt az ifjú’ elete ,

’S a! keló reményvirányra 
Ejszinű lepelt vete.

Sír a’ bús leányka, nem leng 
l ’ja néma zongorán ,

Nincs rokonkebel, segítő,
Szív-öló nehéz baján.

Végre egykor játszni indul ,
"S rajta hogy lebeg keze —

Uárfa-hang — dalát kiseró —
Könnyű szárnyon érkeze.

Kéj-mosoly vonúl-el arczán —
Játszni véli kedvesét,

’S rózsa-szinben ebredez-föl 
l jra a’ vasterhü lét.

Zsarnokul eloszlatá egy
Jég-kebel szép remletét —

’S lön men) asszony-ágya — a' sír —
Hol fö 11 el tu kedvesét! #

S - y .

T A 0 - 0  S Z T Á L T
s t  á t  ti « g a z d a s á g i  é s  e r k ö l c s i  t e k i n t e t b e n .

( Folytatás.)

A’ tagosztály ezen , ’s ehez hasonló kiineríthet- 
len hasznait részint önbölcsességük’ vezércsillagá
nál , részint a’ szomszéd nemzetek’ példájából által- 
látván hazánk’ oszlopai, a’ tagosztály’ törvényhozásá
ban olly energiát fejtének-ki, miilyen még a’ magyar 
törvényhozás’ évkönyveiben nem mutatkozott. Egy 
okosbnak kedvéért az egyögyűbbek nemcsak fejet 
hajtani kénytelenek (mivel föltehetóleg ezek tulajdon 
hasznukat nem látják), sőt az elosztás és per’ költsé
geiben is arány szerint részesülni. Ez némileg erő
szaknak látszik, de miután ahoz, hogy illy tagosztály 
köz megegyezéssel valahol létesülhetne, legkisebb re
mény sem lehet; e’fölött hazai körülmény ink, hátra- 
maradásink az illy erőegyesítést sürgetőleg paran
csolják, ’s végre, mivel a’ haza’ java legfőbb törvé
nye , az irt rendszabás kiikerülhetlen vala.

Ha minden embert meg lehetne győzni a’tagosztály 
felséges hasznairól,úgy annak végrehajtása kevésb aka
dályokat szenvedne; de az lehetetlen lévén, próbál
juk meg a’ gyöngélkedőket, mennyire tehetségünk 
engedi , számszerint felvilágosítani. — Igaz , hogy 
marháink, sőtrnimagunk is, mint a’ vadludak’ annyi- 
ar a> térés hely hez szoktunk, hogy sokan lehetien-

nek látjuk tagosztály után, bár minden földünk, rét- 
és legelő - illetőségünk egy tagban adassék is ki, 
annyi marhát tartanunk, mint közös legeltetéssel 
az egy , és több ezer holdbul álló terjedelmes me
zei ’s erdőségi legelőn: de ez csak csalódás, mert 
ha több ezer holdon nincs olly fű, mellyet az ökör 
bekanyarílhasson, vagy a’ birke felcsiphessen; ’s 
egy sokkal kisebb földön pedig mind ökör, mind bir
ke talál ennivalót, akkor a’ kisebb földön jobban 
m egél, mint a’ nagyon, ’s különösen bár a’ juhok 
a’ térés helyet igen kedvelik , még sem szolgál 
semmi az anyabirkéknek, főleg ha azokat fejik, na
gyobb romlására, mint a’ messze ki és behajtás, 
hosszas járás, sárgázlás, szerfölölti fáradság; melly 
a’ terjedelmes legelőknél elkerülhetlen. Sőt közös 
legelőket, mint lehessen különféle marhák’ számára 
úgy elkülönözni , hogy mindenik a’ maga élelmét 
megtalálja, éhséget ne szenvedjen, vagy haszonta
lanul ’s vesztegetve ne lakmározzon a’ többinek ro
vására, azt ál al nem láthatni. ’S így azt is alig fog- 
hatni-meg, fiatal birkeserget mint nevelhet most 
a’ mezei gazda? vagy ha nevel, annak igen nyo
morának kell lenni, ’s nem olly annak, minőt a’ gaz
dálkodási hasznok kívánnak. De ha ez mind végre
hajtható lenne is, ugyan ki miveli tüskés, bokros, 
genyétés, ebtejkórós legelőinket ? ki csapolja-le vi
zenyős helyeit? ki ülteti-el kisebb homok-buczkáit? 
ki öntözi a’ szárazságban öntözhető részeit? ki trá
gyázza sovány darabjait? ki szántja-fel igen meg- 
tiprott helyeit? ki szaporít rajta hasznosb-nemü fü
veket? ki teriti-el zsombékjaiÉ?— bizony senki sem; 
— ’s így látnivaló , hogy az jelenleg mindenütt csak 
ollyan, mint egy vadalmafa, minden ápolás ’s mi- 
velet nélkül; ’s ki ezt továbbra is így akarja hagy
n i, az mint állat, fölemészti a’ természet’ ezen vad 
adományát a’ nélkül , hogy arra gondolna : hon
nan jő az áldás ? nem lehetne é azt nemesíteni, 
hasznosabbá, bővebbé, állandóbbá tenni, talán ka
pálás, trágyázás, m etszés, hernyószedés, cserebo
gár-rázás, öntözés ’s a* t. által? — És ha a’ birtok 
külön oszlik , kiki maga sajátját a’ legelőből kikap
ja : bizony os , hogy akkor mindenki jobban fogja e’ 
részének gondját viselni, ’s így több hasznot is ven
ni; ’s nem hogy kevesebb marhát, de sokkal töb
bet ’s egézségesbet rajta tarthatni. — Nem szereti 
az értekező, túlzással sem mást, sem magát ámíta
ni; de azt még is tudja, hogy kinek tagban genyé
tés,  ebtejkórós, vagy tüskebokros, vagy posvá- 
nyos legelője esik , ezeket bizony nem szenvedi- 
m eg, hanem ha máskép nem Ind neki ártani, fel
szántja, a’ sok nedvet pedig egy helyre csapolja-le, 
mély árokba süllyeszti; disznó által pedig a’ szép le
gelőt bizony soha sem fogja turatni; ’s így való
ban.kevés bölcseség kell, azt átlátni, hogy minden 
különös szorgalom nélkül is így sokkal több mar
hát fog tarthatni; ha pedig még legelőjét kicsinyen
ként felszaggatja, trágyázza, termékeny fűmagok
kal béveti, ’s különösen lóherrel, vagy ha épen is
tállózást kezd, bizonyosan legalább két annyi hasz-



nú marhája leend, mint mos!; és pedig az sem dög, 
vagy gereblye , hanem ép és egészséges állat; 
munkás marhára pedig csak felényire lévén szük
ség a’ földek’ ’s marhák’ egy-helyben létük miatt,  
a’ haszon-marha, mint birke, tinó, borjú, csikó ’s 
a’ t. sokkal több lehet. Mert ha az ő sz i, vagy tar
ló-legeltetést veszszük augustus’ felétül november’ fe
léig, vagy is 3 hónapra (92 napra); ekkor, mivel min
den birtokon legeltethet, ritkán lehet legelő szük
ség. A’ téli tartást vehetjük nov. közepéiül április’ 
középéig; ez teszen 151 napot. A’ nyári legelte
tést veszszük április’ felétől augusztus’feléig, melly 
i\ hónap vagy 122 nap. Napjában egy öreg marhá
nak , hogy jó állapotban lehessen az, legalább annyi 
zöld eleséget kell a’ legelőn összeszedhetni, melly 
fölérjen 12 font tiszta szénával, ’s így egy marha’ 
nyíri legeltetésének illetősége 1464 font. — l f  hold 
középszerű legelőn megél napjában 1 darab öreg 
marha , olly föld’ holdján megterem, csak középsze
rűen mivelve, 15 mázsa lóher-széna, ’s így 1* hol
don 2500 font; a’ nyereség tehát 1036 font vagy is

=  1t7ö azaz: a’ kinek azelőtt 100 darab mar
hája volt, tag »sztály után istállón tartva csak igen 
kevés ipar után is 170 darab marhája lehet csupán 
a’ legelő’ jobb használata által. Ez pedig nagyon 
természetes, mivel a’ legelőn alig bukik-ki a’ fű , 
már a’ marha ott lesi; e’ gyönge fű erőtlen; virág
jában kaszálva ’s feltakaritva adja legbővebb termé
sét. Islállózáskor ugyan nyáron nem étetünk szé
nát; de ha a’takarmány növények’ vetését úgy intéz
zük, hogy mindig legyen virágjában levő étetésre 
való takarmány, a’ dolog egyre megyen. Azt gondolja 
ugyan a’ tapasztalatlan mezei gazda, hogy erre tö
mérdek cseléd kell; de kevés gyakorlás után az el- 
lenkezőrül mindenki meg fog győzetni.

A’ tagosztály’ hasznai közé számlálhatjuk még azt 
is , hogy több marhának több trágyája lévén, a’ föl
dek bővebben teremnek; de ezen hasznok’ hosszas 
fölvetését máskorra hagyja az értekező ; itt szól 
még az Ug a r r ó l .  Ez kisebb birtokosaknál, mine* 
mű pedig a’ legnagyobb rész, tagosztály után egé
szen kimúlik e’ világból, melly szokott gazdálko
dásunk’ rendszerében majd sikerülhellen; váltó-gaz
daságban pedig szintúgy szükségtelen, mint hagy
ma , répa , petrezselyem vagy más konyha • vete- 
mény alá ugarolni. Igaz, hogy itt ugariás helyett 
a változtatás mellett gyomlálunk: de amott ugyan 
termény-változtatás mellett kapálunk, melly jobb a’ 
gyomlálásnal, s igy ha konyhakertben az ugariás 
szükségtelen, bizony szántóföldeken helyes gabona
változtatás mellett az még káros léte mellett ne
vetséges foglalatosság is. Az ugar j  részét teszi 
a’ vetőföldeknél, ’s így ha e’ haszonra fordul, bizo
nyosan a’ haszon itt £ részszel szaporodik. ’S igy 
a’ közös legelő’ magányos használata az ugarnak 
hagyatni szokott földek’ terméseinek hasznával, a’ 
tagosztály két annyi jövedelemmel biztat, mint je
len gazdálkodásunk’ rendszere; ’s a’ tagosztály ál
tal még az olly igen szegény birtokosak is nyer
nek, kik eddig csekély birtokjok mellett éjjeli csa- 
tangolással, etetésekkel ’s talán lopással is tenge
tek nyomoré éltüket. — Kik pedig a’ körülmények
hez kapcsolt szemlődéssel (speculatio) folytatják 
gazdálkodásukat, olly plántákat termesztvén, mel

lyek legjobb áron kelnek, azokra még sokkal több 
haszon várakozik , vagy ha földeik’ körülményi meg 
engedik,’s azokat öntözés, jobb földhordás által javít
ják: vagy birtokjokat valami gyár-fölállitásra fordít
ják, napraforgót (tányérrózsát), répaczukrot, vad 
sáfrányt, szin-füveket, édes gyökeret, repczét ter- 
mesztnek, ’s azokat fel is gyártják, vagy szederfá
kat ültetnek, és selyembogarat tenyésztenek, sely
met szaporítnak, görög és sárgadinnyét, ananászt, 
vagy nemes gyümölcsfákat nevelnek, szóval: ezer 
ága van az okos és jövedelmes gazdálkodásnak 
ott, hol a’ földbirtok egy tagban van, s kirekesztő- 
leg a’ birtokosé lévén, más azt semmi czim és szín 
alatt nem bitangolhatja. Sőt az illy birtok egyenes 
lépés a’ nálunk olly szükséges gyárok’ (fabrikák) lé
tesítésére, kivált ha a’ kilenczed, és tized’ ügye 
egyesített mód ’s igazság szerint kipótoltatik, a’ 
robotok megváltatnak, ’s az ősiség elmúlik. Ekkor 
tagosztály után föltevén hogy minden jobbágyi kfil 
só illetőség is hasonlag egy tagban fog kiadatni) nem 
fogunk többé panaszkodni, hogy gyáraink nincse
nek, vagy a’ mik vannak, silányok, dűlőiéiben le
vők , vagy egészen semmivé lettek: mert minden 
föltét létesítve van, mellyek nélkül a’ gyármüvek 
nek gyarapodása ’s fenállása fábul csinált vaska
rika, fakó szekér’s kenderhám,’s így talán mindenki 
tagosztály után évi hasznait három annyira is v i
heti; de ha mást nem kezd is, csak gabonát ter
meszt, mint eddig, jövendőre ha két annyi nem is ,
1£ annyi gabonája ’s marha,a bizonyosan leend.

Ezer esztendeje már, mióta nemzetünk’ nagy ré
sze a’ szanaszáti birtok mellett nyavalyog, *s ennek 
nyűgeivel bajmolódik: bizony ideje már, hogy erejét 
összesítse, ’s magát minden képzelt nehézségen túl 
tegye. Valóban szanaszéti gazdálkodásunk semmivel- 
sem jobb ’s okosabb, mintha valaki posztógyárt ál
litván f e l , gyapjú kamráját a’ szomszéd faluba , gya- 
yató erőmüvét a’ város’ egyik végén, fonómozgo- 
nyát a’ másik végén, szövőszékét egy közel pusz
tán, festő műszereit egy szomszéd falu’malmában é- 
pitené ’s tartaná , maga pedig a’ város’ közepén lak
nék. Ha minden posztógyárnok igy intézné el gyár- 
műhelyeit , úgy megállhatna valahogy; de ha má
sok mindent egy épületbe összesítenének, az újabb 
szanaszét működő, minden nagy tőkepénze mellett is, 
bizonyosan rövid időn koldusbotra fogna szorulni, 
így  vagyunk mezei gazdaságunkkal is; csakhogy 
már annyira hozzá szoktunk , hogy készek vagyunk 
ez intézetünket még bölcseségnek hirdetni, észre nem 
vevén, hogy e’ rövid látásunk’ következésében nya
kunkon az idegen nemzetek, mellyek egyiigyüségünk’ 
jutalmas hasznaival gazdagosznak; ’s nem is törőd
néd vele, ha utolsó ítélet’ napjáig mindig szanaszét; 
földeken gazdálkodunk is, mivel ezzel csak ők nyer
nek gyármüveikkel, midőn nálunk a’ szanaszét-földi 
gazdálkodás’ ügyetlensége minden kezet földmive- 
lésre használ. Németországban a’ népesedés’ f része 
mezei gazdasággal foglalkozik. Angliában jrésze a’ 
népességnek untig elég frész más-rendű polgárok
nak is kenyerét megtermeszteni; hazánkban pedig 
|rész  a’ földmives, ’s ez ^rész más rendű lakosok
nak számára is termeszt kenyeret, ’s e’ mellett még 
néhány ezer mérő gabonát kivitethet, de melly ki 
vitel a’ földmives nép’ számához képest olly cse-



Icél.v. hogy alig érdemes emlitesre. Világosabban: I2J 
millió lélek közt magyar hazánkban a’ földmivelő 
flf mill.; Németországon.. 8' mill.; Angliában 4^ mill..v. 
is az angol, roszabb földjén kétannyinál többet ter
m eszt, mint a’ magyar; mert nemcsak hogy ön 
nemzete’ szükségére elég gabonája van,  sőt még 
Portugáliába ki is szállít terméséből, ’s árán madei
rái ’s portói bort viszen haza, 's igy mesterségekre, 
művészetre, kereskedésre, tisztviselésre, katonai ’s 
papi szolgálatra sokkal több ember kerül és kerül
het az egésznek kára nélkül, mint hazánkban; vagy 
is ügyetlenebb intézvényink következésében itt ugyan
annyi gabonának előállítására több mint két annyi 
kéz kívántatik, hogy s< in Angliában; — *s miért? egy 
felől, mivel mi szanaszét földeink mellett csak mindig 
sétálunk, ’s az aranydrága időt emberink” s marháink’ 
járáskelésével vesztegetjük; másfelől, mivel ők erő- 
mivekkel dolgoznak, a’ hol csak lehet; azokon is foly
vást javítgatnak, marháik sokkal erősbek ’s már ne- 
inesíttettek, idomittattak; de mivel az ember minde
nütt csak egy: ha nálunk is a’ tagosztály közönsé
gesül ’s ezzel minden más galibái ’s akadályai a’ 
jobb’ jétesülhetésének elhárittatnak, bizonyosak lehe
tünk, hogy erővel, józan okossággal felruházott ’s 
jó földdel megáldott hazánk’ lakosi az angolokat 
nem sokáramegközelítendik. — Egek!! — igy szólnak 
pémelly statusférfiak — már megint több gabona-ter
més, az ugar is gabonát ad? azt sem tudjuk illő á- 
ron eladni, a’ mi most terem, ’s még több gabona? 
A’ melly nagy birtokos, gabona-termésre intézi in
kább gazdaságát, ’s ebben keresi inkább hasznait, az 
a’ haza’legszegényebb osztályával áll vásárt, mellyben 
mindig a’ nagyobb birtokos v e sz t, mert ennél, ma
ga nem láthatván utána, egyegy mérő gabonának 
előállítása több költségbe kerül, mint amannak; a- 
zonban a’ nagy birtokos ezzel nem kénytelen, ’s 
ha még is mindig csak háromvetőre gazdálkodik, 
mindig csak szalma, csak gabona-termésre dolgozik, 
a’ mit Péter szánt, azt Pál meg is esz i, az illy úr
nak valóban igen szükséges a’ tagosztály’ létesítése, 
hogy legyenek kis birtokosak, kiktől mezei gazdasá
got tanulhasson. — Ig a z , hogy a’ nagy birtokosak
nak úgy is sok a’ gabonájok, a’ közép birtokosak
nak talán elég; de a’ szegénynek, kivált ha a’job
bágyságot is ide veszsziik, melly osztály pedig leg  
nagyobb, talán kevés is , legalább óhajtható, hogy 
több legyen neki munkája után, kényelmesebben él
hessen , jobban táplállathassék, mert csak a ’ jobb 
táplálék ’s könnyebb élhetés a’ szaporodás’ alapja, 
mellyre pedig olly igen nagy szükségünk vagyon. A’ 
nagy úri nemzetség nem szaporodik fényűzésből, 
’s néha birtok és dicsvágyból; a’közép rend nem sza
porodik okosságból ’s czéllátásból, de ha az utol
só rend nagyon szegény, ’s élelme nincs, nem sza- 
porodhatik szegénysége miatt ’s igy néptelen’ orszá
gunk tovább is külföldnek fog adózni kézmű- tekin
tetben. De ha a’ tagosztály nem két annyit, de csak 

részszel több élelmi szert, ’s kereskedési anyagot 
nyujtand, a’ nép rövid idő múlva f részszel megszap o- 
rodik, ’s igy leszen hazánk’népessége 12i -+- J|  ~ =  
16* millió lélek, mellyel mind a’bel fogyasztás mind 
az adásvevés, ’s igy az élet és mozgás sokkal gya
rapszik ’s tetemesből. Nem kell pedig gondolni, hogy

tagosztály után e’ szaporaság talán századok múlva 
álland elő. Tapasztalt bölcsek mondják, hogy,, ha az 
emberi szaporodásnak akadályai nincsenek, 12 év a- 
latt a’ nép’ száma két annyira növekszik, ’s ha ez ná
lunk illy hirtelen meg nem történik i s , de félszázad 
múlva hihetőleg meglészen. — De midőn illy szép re
ményekkel kecsegtetjük magunkat, illy pirosló haj
nal’ derengését várjuk édes hazánkra , ne felejtsük, 
hogy a’ sikert csak helyes ’s okos végrehajtása szent 
törvényinknek biztosítja. Ha a’ törvények’ lelkét a’ 
végrehajtó nem fogja - fel, vagy a’ bölcs rendelkezé
sek’ üdvös következést előrelátni idegen; szóval: 
ha a’ törvényhozó századokkal előzi-meg a’ végre
hajtó’ értelmét, akkor üdvös sikerhez kevés a’ re
mény; némellyek majd semmit sem tesznek, mások 
keveset; sokan még tán roszszabbat eszközölnek, 
mintha semmit sem tesznek vala. Sőt már is sokan 
pengetik, hogy lehetetlen a’ tökéletes tagosztály, az
ért egy tag helyett három vagy négy tagban kívánják ki- 
nekkinek birtokát kiadatni, mert különben, mint mond
ják, soknak rétje nem lenne, sokan talán csupa ré
tet.  mások mind dombos, ismét mások mind lapos 
földet kapnának; egyik sovány helyre esnék, másik 
kövér telekre jutna, ’s igy több tagban kell az osz
tályt megtenni: különben sokan igen károsodnának. 
Valóban az illy osztály a’ költséget és fáradságot, 
sőt még a’ tagosztály’ nevét sem érdemlené, ’s hi
hető, hogy a’ késő maradék’ átkát húzná maga után; 
mert mit csináljon megint a’ birtokos csip-csup föl
deivel.hol építsen istállót ’s szint,hol tartsa marháit, hol 
legeltesse jiihail? hogy kerítsen annyifelé? hogy 
oszsza-elhelyesen telkeit? hogy részesüljön a’ talán 
lehető öntözésekből? hogy őrizzen ’s őriztessen ő 
annyifelé? illy osztás mellett sokszor tán még jobb 
a’ közlegelő, és szanaszét)' birtok, így a’tagbeli gaz
dálkodásnak majd minden hasznai füstbe mennek, sőt 
törvényinknek sem czélja újabb zavar, szép remé
nyűik pedig a’ tag-gazdálkodás’ dicső hasznai felől 
enyésznek ; parturient montes , nascetur ridiculus 
mus; bizony illy nyomoré végrehajtás mellett szük
ségtelen volt a’ törvényhozásnak olly energiát fejte
ni , mivel az illy végrehajtók, illy szent és hasznos 
törvényekhez még megérve nincsenek. De ha mind en
nyi haszon sem mozdítaná a’medvebőrön nyugvót, ’s 
mind ő magát talán szennyeiben, ’s piszkaiban is 
’s ezer, őt illető boldogabb, sorssal járó ’s kényelem 
nélkülezésében boldognak tartaná, ’s e’ szép hazát 
minden hátramaradási mellett is legdicsőbbnek *s i- 
rígységre méltónak találná, ha gazdálkodott valaha, 
lehetetlen , hogy a’ köznép’ erkölcstelensége valaha 
ne szomorította volna : sem ház , sem kert, sem 
páhó, sem istálló, sem mező,  sem bármi jószág, 
sőt még az élet sincs bátorságban az erkölcstelen 
rablók ellen; de ugyan hol tanulja e’ szilajságot ’s 
vadságot a’ pór - ifjúság? valljon nem a’ közlege
lőkön e? a’ tunyaság által már elromlott régibb pász
torok nemde gyönge gyerkőcze - bojtáraikat elsőben 
osatangolásokra, gabona-étetésre, birka- sertéslopás, 
ra tanitgatják; majd ház-feltörésre, azután utonállás- 
ra ’s gyújtogatásra. De valljon a’ szanaszéti birtok 
nem ingerlő alkalom e az elszántásokra, mezsgyekc- 
vek’ másuvá mozdítására? ki mérecskél mindig, 
kivált ha földje nagyobb darab? hát a’ hol még a’ rné- 
recskélés sem használ? ki mit elrablóit, ha esztendő



alatt a’ szomszéd észre nem v esz i, az már őrökké 
övé,  mert m e g -mutatni egy két lépés elszántást esz
tendő alatt többnyire lehetetlen, ’s így a’ nemes em
bernek , ha birtokát megtartani kívánja, kapzsi szom
szédja mellett veszekednie kell ollykor, olhkor pedig 
verekednie is. ’S ki tud illy két fél között bíráskodni ? 
a’ keresztyén embernek nincs Deus Terminusa, rnelly 
őt különösebben belsőleg (relígione) a’ mezsgyék ’s 
határok’ megsértésétől tartóztatná. Hány szegény bir
tokos, ki városban lakik, több év i távolléte után kény
telen sírva tapasztalni földei’ hiányát. Sőt a’ felméré
sekből olly példát is tud az értekező, mellyben 40 
év’ elforgása alatt 36 holdat elcsíptek a’ jó szomszé
dok, ’s ezen bűnöket pedig talán meg sem gyónták; 
mert haszon egy két fordítás egy-egy szántással nem 
sok. ’S im ezen erkölcstelenségre a’ szanaszéti osz
tály csalogat, mellynek tagosztály után örökre vé
ge szakad. Lehető e az illy erkölcsi elromlás tagbirtok 
mellett? épen nem, mivel itt az öregebbik a’felvigyázó, 
kinek szeme előtt történik minden. Sőt a’ tapaszta
lás mutatja is , hogy Tirolban, Helvetziában , Sve- 
cziában , Dániában , ’s másutt, hol a’ nép tagban bírja 
földeit, minden tekintetben erkölcsös!) és szorgal- 
masb a’nemzet’minden osztálya. Sőt tulajdon hazánk
ban az alföldön Pest.Csanád.Csongrád, Heves ésBékes 
vgyékben, hol a’ birtokok tanyákra osztva egy tag
ban vágynak a’ legelőn kívül (rnelly fájdalom! a’ 
tagosztály’ legnagyobb kárára közös) a’ köznép’ er
kölcse sokkal jobb, felényi lopások, ’s még kevésb 
rablások történnek, mint elszórt birtokú vármegyéink
ben: mivel ott minden munkás jobban az igazgató gazda* 
szeme előtt forog, mint itt. — A’ mondottakból vilá
g os, hogy mind az, ki a’ tagosztálynak, és pedig 
nemcsak a’ nemesek , hanem a’ jobbágyok között is 
ellensége, csak a’ rosznak ’s erkölcstelenségnek 
’s ringyrongynak barátja.

(Folytatása következik)
POSZTÓGYÁRI GÓZMŰSZKR GÁCSON.

A’ gácsi cs. k. szabadalmazott posztógyár, miu
tán műszereinek hajtására a’ több évig uralkodott 
nagy szárazság miatt vizben szükséget szenvedett, 
segítni kívánván e’ bajon , — g é z h e z  folyamodott. 
Buchler Benedek úrnak, az igen érdemes gyár-igaz
gatónak, ki fáradhatatlan buzgalma és ügyekezete ál
tal a’ gácsi gyár’ felvirágzását olly hathatósan moz- 
dítá-elő, terve szerint egy különös, nagyszerű, egészen 
újépület állitaték; ezen épület három-emeletű ’s aként 
van helyezve, hogy egyik oldalrul a’víz, ennek szűké
ben pedig másik oldalrul a’ g ő z egyesült en hozhatja az 
erőmüveket mozgásba.Knotzen HenrikGerhard erőmű- 
vész, németalföldi születés, ki már Francziaországban, 
Hollandiában ’s Németországban ’s legutószor Na- 
mieslben (Morvában) több gőzműszert igen kedvező 
foganattal létesíte , hivatott - m eg , hogy a’ gőzmű
szert,úgy szinte a’mellékes állékrészeket’s avasból ké
szült szétszedett’s különládákba elosztott nagy vízi-ke- ji 
reket felállítsa. Ezen munkákhoz múlt évi martzius-

ban fogtak , ’s 6 hónap alatt minden el lón végezve.
— A gőzműszer 16 ló-erejü ’s középnyomással (Mit
teldruck) bír; gőz-kiterjedéssel dolgozik; ezen czél- 
szerű , igen sikerült mű Achenben Tops és Nelsen 
urak’ műhelyében készült ’s olly szabadon, egy
szersmind világos helyen áll, hogy annak minden 
egyes részét megtekinthetni. Csupán egy hengere 
(cylinder) van ’s egy kiterjeszthető középnyomása, úgy 
hogy általa a’ 16 ló-erőt 20ra emelhetni. Az nemcsak 
szükséges szelepekkel (Ventil),hanem még védfogau- 
tyúkkal(Sicherheitsháhnen)is el van látva; a’kiömlő gőz 
posztó-szárításra ’s a’ gyárhely’ - fűtésére használta
ik . — Ha az ember a’ gyár’ belsőjébe lép, a’ ritka 
látvány elbájolja szemeit; ő itt mind a’ 3 emeletben, 
mint valamelly titkos varázs erő által, lát 50 vagy 60 
különféle műszert körülforogni. A’ müvészetkedvelő 
elragadtatik az örömtül, látván, mint alakul a’ mű
vészetnek e’ templomában a’ gyártatlan gyapjú csu
dagyorsasággal posztóvá; mint valamelly láthatatlan 
kéztől hozatnak a’hengerhéhely, fonó-, szövő-,mosó-, 
kalló,-nyirő- ’s kartoló vagy gyaraló műszerek egyet 
len kerék által mozgásba; a’ munkások’ foglalatos
sága itt nem egyéb, mint az egyik műszer’ készít
ményét a’ másiknak adni által ’Ij így a’ munkát fokon
ként tökélyre juttatni; az utóbb nevezett műszerek 
jobbadán vasbul készitvék ’s daczolnak a’ romboló 
idővel, ’s jóllehet nem csekély pénzbe kerültek, még 
is azokat igen olcsókká teszi tartósságuk. Mind a’ 
mellett, hogy e’ gyár annyi tökéletes műszerrel dol-

' gozik ’s e’ miatt annyi emberkéz nélkülezhetővé lesz,
— jó híre ’s készítményeinek jósága által olly kiter
jedést nyert, hogy több mint 700 embernek ad mun
kát *s kenyeret. — Ajánljuk minden hazai műbarátnak , 
ki Gácsou keresztül utazik, tekintse-meg ezen kere
setgazdag ’s a’ tökély’ legfensőbb fokára emelt hazai 
gyárt; azok pedig, kiknek nem áll tehetségükben 
azt meglátogatni, örüljenek tudván, hogy a’ művé
szet hazájokban — legalább egy helyen s egy nem
ben— olly virágzást nyert, mellynél maga a külföld 
sem óhajthat diszlóbbet. — Valljon nem lehetne é Ma
gyarországban, hol olly nagy segédforrások kínál
koznak’s a’ termesztett gyapjú-mennyiség olly te
temes, capitalistáinknak több illy gyár-intézetet állí
tani , mi által azután nemcsak a’ gyapjú nyerne ma- 
gasb értéket, hanem a’dolgozó emberosztály is bő ke
resethez jutna, ’s tömérdek pénz, rnelly most külföld
re foly , hazánkban maradna-meg? Pest jan. 17.1837

L i n b er g e r  J. G.
R E J T E T T S Z Ó .

12345. Nem mind helyes ’s igazságos,
Mit ez alatt ember tesz.

1345. Ha megrontá fagy tavaszkor ,
Gyümölcsnek hijánya lesz.

123. Táplálékát megfizeti 
Gyapjával és busával;

45321. E’ nélkül eskiinni sem mégysa 
:: Pap elibe mátkáddal.

S z. lg . Z a l a  r-bűl.
A* 5dik számú rejtettszó: Kö b ö l .

Szerkeszti Helme ez y. — Nyomtatja Beimel.
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D E B R E C Z E N ’
JELEN ALLAPOTJANAK RÖVID Ra JZA.

(köz li  Cs.j

I. Úgy hiszem , a’ hazáját ismerni kívánó Ol
vasó előtt olly töredékek sem kelletlenek, ineliyek 
hazánk’egyik v. másik városa” s környéke’ inilly álla- 
potban-létének rajzát foglalják magokban. Érdeke
sek illy töredékek a’ jövendőre nézve i s , mert be
lőlük láthatni: milly műveltségi fokon állottak ko
rábban e’ helyek; láthatni egyszersmind a’ későb
bi haladást vagy tespedést.— Itt hazánk’ egyik fő , 
sőt mondhatni, sok tekintetben második városának 
D e b r e c z e n n e k  mostankorbul szakasztott rajz
képét adjuk, és pedig tehetségünkhöz képest minél 
hívebben.

D e b r e c z e n  épen Bihar és Zabolcs várme
gyék’ szélén fekszik; úgy, hogy a’ város maga ’s 
határának egy része Biharba, más része pedig Za- 
bolcsba esik. Egész határa 11 □  ínfűidet teszen , 
lakosinak mostani száma, a’ legújabb egyházi név
tárok szerint, meghaladja a’ 46 ezeret. Áll belső 
városbul ’s az ezt környező uj-ülések vagy újsorok
ból , mellyektől amazt néhol mélyen kiásott árok, 
másutt pedig csak a’ régi árok’ helye választják-el. 
A’ belvárosba hat kapu vezet, ’s ugyanannyi úgy
nevezett k i s - a j t ó .  Továbbá a’ város 6 u t e z á r  a 
(szakaszra) ’s ezen utczák ismét több t i z e d r e  
osztvák. — A’ lakosak nyelvökre nézve tiszta magya
rok; közöttük csak igen kevés német találkozik ’s 
ezek is — mint mesteremberek szakadván ide — las
sanként megmagyarosodnak. Y állásukra nézve job
badán reformátusok ; a’ katholikusok’ száma csak 
mintegy 3 ezerre , az ágostai-vallást követőké pe
dig körülbelül 100 lélekre terjed. Az elsőknek van 
három, ’s a’ katolikusoknak egy templomjuk. T o
vábbá itt van a’ reformátusoknak egyik fő ’s hazánk’ 
egyik leggazdagabb iskolája v. collegiuina, melly 
gazdag könyvtárral ’s közel 2000 növendékkel bír.— 
Van ezenkívül még a’ reform, leánygyermekeknek 
10 ’s a’ katolikusoknak is egy leány- ’s alsó fiú- 
iskolájok; van továbbá D. breczenben egy k. rajziskola, 
a’ kegyes Bend’ keze alatt egy gymnasium; mind a’ 

'reform., mind a’ k á t . elaggott nyomorultak’ szá 
mára úgynevezett ispotály; katona-kórház; dohány
gyár; k é t  vendégfogadó; három kávé- ’s egy lur- 
dőház; itt van egyszersmind széke a’ tiszántúli ke
rületi kir. táblának.

II. D e b r e c z e n  fekszik egy nagy-terjedelmű 
síkság’ közepén, a’ legkisebb bortermő hegyektől 
is legalább négy mérföldre. Fekvése néme’.ly rész
ben kedvező, de sok részben igen mostoha. K e d 
v e z ő  annyiban: mivel középpontja az úgy neveztet
hető magyar kanahánnak; ide hordják össze a’ szom
széd vmegyék roppant termesztvényeiket, ide hajt
ják marhájikat, juhaikat és sertéseiket eladás vé
gett; ’s ezért olly nevezetes a’ debreczeni vásár. 
M o s t o h a :  mert távul esvén minden teher szállít
ható folyóvíztől, vagy csak csinált-uthoz kívántaié 
malerialéktól is,futó v. posza homok ’s tapadó agyag-ta

lajon fekszik, melly be mind száraz mind nedves idő
ben tengelyig süllyed — még város’ közepén is — 
a’ csak középszerűig terhelt szekér.—A’teher’köny- 
nyebb s olcsóbb szállíttalása’ akadályait csupán vas
út által háríthatni-el , ’s hazánkban egy Pestről 
Debreczen felé vezető vasút’ — a’ Fiume és Bécsnek 
vivők után — legszükségesebb; ennélfogvást reméll- 
hetni, hogy illy vasút’ létesítéséről, azon módon, 
mint most az állandó - Ilidéről, az Ország’ Rendei 
egy időben gondoskodni fognak. Mondom azon 
módon: merthogy egyhamar vállalkozzék részvényes 
társaság annak készítésére, nem hiszem, — látván, 
hogy illy vállalatokra hazánkban igen késedelmesen 
alakulnak társaságok; — ezen vasutak’ késedelmes 
készüléséből pedig nagy kárt szenvedvén a’ közle
kedés *) ’s az ebből folyó kereskedés, azt illy mó
don legjobban kerülhetni-ki; csupán azt jegyezvén- 
m eg, hogy az országos kiküldöttségek olly szemé
lyekből álljanak, kiknek illy dolgokrul tökéletes gya
korlati ösmeretük van. — A’ másik bajon , t. i. a’ 
homokon és sáron csak kövezet által segíthetni, mi 
azonban a’ fölebb érintett okoknál fogva tömérdek 
költségbe kerül. Ennek helyét a’ gyaloglók’ számá
ra most a’ házak mellé rakott hidak vagy pallók 
pótolják-ki, de csak a’ főutezákon; a’ többiben még 
ez sincs. —

Van még egy másik baj, melly a’ város5 fek
véséből ered, t.i.a ’jó ’s elegendő ivóvíz’hijánya. E’ 
bajon ártézi kutak’ fúrása által lehetne segíteni, mi
ben hogy itt boldogulni fognának, reméllhető, mert 
a’ gránit-hegyek távul esnek a’ hely’ színétől. Há
rom éve m ost, hogy a’ collegium előtt az elöljáró
ság illy kút’furatásához kezdett, de a’minek nem volt 
kívánt sikere. Ezt talán annak tulajdoníthatni, mi
vel nem találkozott individuum, ki mint e’félemester
séghez tökéletesen értő, a’ munkát vezérletté volna. 
A’ készületek még most is állnak, ’s nem tudni, fogják-e 
még folytatni a’ furatásl vagy pedig egészen ab
ban hagyják. Itt méltó megemlíteni még azt is , 
hogy a’ városi hatóságnak e’ baj — t. i. a’ víz’ szű
kén segítés — igen kevéssé fekszik szívén: mert 
midőn a’ collegium’ elöljárósága a’ most említett kut- 
furatáshoz kezdett, segédeimért szólítván-fela’városi 
hatóságot, ez tagadóhg válaszolt.

Mi a’ levegőt illeti, ez meglehetős egészsé
ges; bizonyítja ezt a’ mindkét nemen találkozó szá
mos öreg. Első tekintetre ez majd lehetlennek lát
szik: mert bármelly k oldalról is menjen az ember a’ 
városba, ezt részint szörnyű-tömegű összehordott 
ganéj-és szeméttől, részint büzhödt álló-mocsároktól 
körülvéve találja; mihez járulnak még a’ város’némelly 
ulczá’n húzott árkokban megakadt ’s nap’melege által 
felforralt vizbül gőzelgő egészségtelen levegő’s a’vá
rosban szerte a’mesteremberek'büdös csáváinak’sa í.

*) A’ közlekedés’ elősegítésére mult September’ eleje óta 
g y o r s *  z e k é i '  jár Pestről Debreczenen keresztül 
Kolosvárig. Adja Isién,  hogy eleg utazó-vendig akad
ván,  e’ vállalat minél nagj óbb virágzást nyeljen ’s e- 
röki e megalapuljon !
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kipárolgása. Hanem e’ bajon az áldott éjszaki szél 
seg ít, ’s ez — szabadon járhatván-be az egyenes 
térségen fekvő várost, — levegőjét az ártalmas ré
szektől megtisztítja.

(Foljtatása következik.)

S Ü V E G E L É S .
(Vége.)

Újra ismétlem, hogy a’fej az emberi testnek azon 
legnemesb része, hol a’ lélek király székét üté-fel, 
hol az észtehetségek lakoznak, hol minden érzék 
egyesfii. Maga a’ bölcs alkotó fejünket az ártalmas 
benyomások ellen védni akarván , hajjal fődé, ’s ez 
által mintegy ujjal mutatá, hogy e’ legbecsesb ’s 
ápolásra legméltóbb részűnkre különös gondot vi
seljünk. Kövessük a’ természetnek e’ csalliatlan sza
vát, ’s ne koczkázzunk fejünkkel, hol befödvén, 
hol kitakarván, majd a’ csikorgó fagy’ majd az ége
tő nap’ kártékonyságának kitevén azt. Nemde kisded 
korunktól fogva megszoktuk fejünket befödni, ’s még 
sem tudjuk, hogy az illy változtatásokban hintetik-el a’ 
rosznak magva? A’ fej egyszóval a’ test’ fejdelme, 
’s ennek dicső és sórthetlen koronája a’ sü veg , 
mellyet szokásunk szerint csörgősipka gyanánt a’ 
légben föl ’s aláhagyigálni nagy illetlenség ’s mél
tatlanság. A’ keleti nép turbánját szent ereklyének 
tekinti, fejét e’ diszitvényétől soha meg nem foszt
ja; jaj annak, ki azt tisztelet nélkül találja illetni. Mi
ért ne tarthatnék mi is hasonló becsben süvegünket? 
nem látom-által.

Az eddig mondottak tehát ebben pontosulnak: 
Megtartván süveglési szokásunkat két esetben, úgy
mint : lször a’ vallási szertartásokban, mellynél fog
va az apostol’ parancsa szerint az ó és uj frigy’ 
különböztetése végett az isteni tiszteletet végezzük 
födellen fejjel; 2or a király iránt tartozó hódulati 
tiszteletünk’ megadásában, melly szokás, eredetében 
is—mintfölebb láttuk—egyedül csak az uralkodó fej- 
delmet illette. Ezen kívül pedig a’ süvegelésnek a’ 
durva közép századokban nyakunkra tukmált köz di
vatát törüljük-el. Ezzel mindazáltal nem azt akarom 
mondani, mintha süvegünknek soha sem kellene fe
jünkről lejőni, mikép csizmáinknak lábainkról, hanem 
hogy kinekkinek önkényétől függjön azt föltenni 
vagy levenni, a’ hol és mikor neki tetszik, szinte 
azon módon, mint most felső - ruhánkkal ’s köpö
nyegünkkel bánunk. E’szerint a’süvegelést csak mint 
tisztelkedési kötelességet kívánom megszüntetni. 
Sem nem vagyok azok közül, kik talán minden 
vagy legalább nagy részét a’ tisztelkedésnek szám
űzni akarnák, koránsem! sőt megvallom, hogy a’ 
tisztelkedésekben a’ sok üresség mellett is nem ke
vés szép, és lélek-emelő rejtezik, mellyeknek el- 
törleszlését — ha csakugyan magokban ártatlanok — 
sajnosán érezhetnők: ugyanazért a’ már szokásban 
vett tisztelkedéseknek végetlen sorát egyetlen egy- 
g el sem kívánom rövidíteni, sőt az általam ellenzett 
köz süvegelést tüstént más jobb, czélszerűbb ’s a’ 
tisztelkedési díszt kifejezőbb formával ajánlom pó
toltatni! — Az ázsiai nép’ hő érzelme, ’s szívből 
eredő tisztelete’ kijelentéséül jobb kezét mellére 
nyomja, midőn ismerőse mellett elhalad, valami üd
vöt kívánó mondással kísérvén e’beli tisztelkedésél: 
ez szinte hasonló módon viszonozván a’ köszöntést,

a’ jeleneten ooy náj Ömlik-szét, mellyet a’ hideg- 
keblü európai, megindulás nélkül nem nézhet; ná
lunk pedig, mig hirtelen süvegünk után kapkodunk 
vagy azzal légben hadarászunk, e’ tisztelkedési je
lenet többnyire valóságos vígjáték’ anyagává váiik.
— Európában a katonaság áltáljában kezének hom
loka felé emelésével, vagy süvege’ szélének gyön
géd érintésével tisztelkedik akárkinek is. E’ tisztel
kedés’ módja valami szép egyszerűséget, díszes szi
lárdságot ’s nemes kifejezést foglal magában; ’s 
ámbár a’ tisztelkedőknek bizonyos inéltóságos hely
zetet kölcsönöz, de érzelmet még sem fejez-ki, 
mint az ázsiai. — Nekünk magyaroknak, mint Ázsi
ából származott nemzetnek, első jogunk van az ázsi
ai szokást elfogadni. Ereinkben még mindig ázsiai 
hő vér pezsegvén a’ mondott bájos ’s érzelemtel
jes tisztelkedés’ formája hozzánk leginkább ille
nék; e’ mellett általányos, közönséges, ’s mnd a’ 
két nemre egyaránt kiterjedő lévén, azt a’ nőnem 
szinte azon módon viszonozhatná; mi is az egészre 
uj kellem’ és kecs’ bélyegét nyomná. — De talán 
még több jogunk van az európai hadi nép’ szoká
sát elfogadni. Ha mi nemes magyarok mindnyájan 
született katonák vagyunk, a’ katonai tisztelkedés- 
mód nekünk elidegeníthetlen sajátunk. Vigyük tehát 
vissza e’ nagy kötelességünkkel járó ’s hozzánk 
leginkább illő díszes, pompás és férfias tisztelke
dés’ módját az eredetire, mellyet a’ most divatozó 
lepcses ürességgel fölcseréltünk. Mivel pedig Euró
pában meghonosítván, a’ süveg-emelgetés’ szokása 
igen belénk tapadt ’s a’ katonai tisztelkedés 
szinte a’ kéznek fejfelé emelintése által vitetik vég
hez, ennek megszokhatása nem is nagy fejtörésünk
be kerülne; azért tehát a’ katonai tisztelkedés’ for
máját minden tekintetben legillőbbnek, legdiszesb- 
nek, a’ tiszteletet legjobban kifejezőnek, még a’ 
megszokásra is legkönnyebbnek, szóval; az elfoga
dásra legczélszerűbbnek tartom.

Hallom már előre, mint gördítik ellenem, hogy 
a’ süvegelés - eltörlesztés állal a’ polgárisodás és 
művelődésben hátra mennénk. Hiú tűnődés ! —
Megengedném ezt,  ha mi volnánk legelsők, kik a’ 
süvegelés - eltörlesztést eszközöljük; de valamint 
minden szép , jó ’s nagy—lehet mondani—majd min
dig csak akkor érkezik hozzánk a’ műveltebb or
szágokból, vagy csak akkor fogadtatik-el tőlünk, 
mikor m'.r ott rég elavult; úgy e’ részben is már 
töb európai nemzet ejőzött-meg bennünket, mint a’ 
hány meg utánunk van. Ki vethetné szemökre az 
angoloknak, hogy ők a’ süvegelés’ szokását ollybá 
tartják, mint London’ utczáján, a’hogy kedvük hozza 
magával, gyalog vagy lóháton sétálni? ki kárhoztat
ja a’ spanyolokat, péterváriakat, hogy épen nem 
süvegeinek? ki gáncsolhatja a’ katonaságot ’s a’ t. ? 
kérdem, ki vádolhatja mind ezeket müveletlenség- 
ről, vagy polgárisodás ellen gyakorlott vétségről?
— A’ németekről alább szólandok. — Engednék 
továbbá az ellenvetésnek, ha látnám, hogy a’ süve
geléssel elválaszthatlan kapcsolatban áll a’ műve
lődés és polgárisodás; de épen ennek ellenkezőjét 
tapasztalom. Süvegei a’ paraszt—pedig nefelejtsük, 
ezek’ száma legnagyobb — ’s micsoda követésre 
méltó polgárisodást találunk benne ? Süvegei a csi
kós, ’s hát milly műveltség sugárzik alakjáról ? — Nem



hogy a’ polgárisodásnak \s művelődésnek elősegi- 
tője volna a’süvegelés, sőt inkább, mint a’müveletlen- 
durva idők és szolgai nyomorgatások' gyászos marad
ványa, valódi művelődésünket gátolja, ’s még min
dig ama’ szomorú régi időkkel bosszú lánczon ösz- 
szekötve tart bennünket, mellyet, ennyire művelődvén 
sem vagyunk elég erősek lábunkról, vagy bivebben 
szólva, nyakunkról lerázni! Meg nem foghatom, mi
ként mozdithatja-elő a’ süvegelés a’ művelődést, ha 
annak palástja alá búhalik a’ gazember? kinek, —  
hogy bennünket megcsalhasson, elámíthasson, raj
tunk elkövetni szándéklott, vagy talán már véghez is 
vitt gonoszságának szép szint adhasson, nincs egyéb
re szüksége, mint bennünket módosán megsüvegel- 
n i! Polgárisodás e a z , ha valaki velünk szemközt 
bennünket nyájasan megsüvegel , hátunk mögött 
pedig rágalmaz , becsületünkben gázol , vagyo
núnkra ásítozik? Jaj azon nemzetnek, melly csak 
süvegelésben , párizsi rámára szabott bókolatok- 
ban , ’s más külső száraz kérgekben helyezi a’ 
művelődést, a’ polgárisulást. El van ott tiporva az 
ezeket nem gyakorolható becsületes ember, szám
űzve az erény és szorgalom, nincs való becse a’ ne- 
messzivüségnek ’s tudományos isméreteknek!! —  
Mondják m ég, hogy a’ süvegeiés-eltörlesztés által 
legalább az előbbkelők ’s az egymás iránt tarto
zó tisztelet meghidegülne. Távul legyen. Ha valaki, 
én minden bizonynyal az érdemest tudom tisztelni , 
és tisztelem, és mindenkitől a’ legillőbb tisztelet’ 
jeleivel tiszteltetni akarom, szóval: azon vagyok, 
hogy a’ valódi tisztelet a’ derék iránt mindenütt 
terjesztessék. E’ végből az üres sfivegelés helyett 
a’ katonai diszteljes tisztelkedés’ bevételét ajánlván, 
ollyasmit szorgalmazok , melly a’ külső tiszteletet 
nemcsak nem csökkenti , hanem tetemesen neveli. 
Vesse bár össze akárki az egy kis — vagy a’ meg
tiszteltetendő személyhez alkalmazva—valamennyire 
mélyebb meghajtással párosított katonai tisztelkedés’ 
formáját a’ szokásbanlevő szeles kalap-csóválással, 
meglátja, mellyik fejez-ki nagyobb’s szilárdabb tiszte
letet. De nemcsak a’ külső tiszteletet, melly magá
ban véve a’ dolognak csak héja, gyarapítaná az ál
talam ajánlott mód, hanem egyszersmind a’ belső 
tisztelet’ fölélesztésére, melly a’ süvcgelésnél egé
szen hijányzík, végtelen hatású volna. Már pedig, 
hogy a’ külső tisztelet teljes legyen, annak a’ belső
vel úgy össze kell kapcsolva lennie, mint testnek a’ 
lélekkel, különben mint haszontalan lény sem miség
be oszlik. Hogy pedig e’ szoros kapcsolat a’ süve
gelés mellett nem történik, kiki ön keblében nem
csak érzi hanem tetteivel bizonyítja is. Tudjuk, 
milly teherrel, bajjal’s áldozattal van összekötve a’ 
süvegelés, azért is azt csak kelletlenül, tettetésből, 
képmutatásból ’s érdekek miatt, szóval: kényteleu- 
ségből teszszük, a’mi pedig illy módon történik, tiszta 
szívből ’s igazi érzésből nem jöhet; az ajánlott egy
szerű tisztelkedési módot pedig, melly nehezünkre 
nem esik, s áldozattal nem jár, még is a’ valódi ma
gas tiszteletet amannál hasonlithatlanul bivebben bé
lyegzi, mindenki tiszta szívből, lélekből ’s öröm
mel teljesitné. Milly hatalmas rugó az erkölcsi- 
ségre!

Azonban ha valakinek a’ süvegelés’ pótlásául aján
lóit puszta ’s ingyenes mód még elégtelennek látsza

nék , tegyünk ehez ráadásul még egy pénzes módot 
is ,  mellynek, tudom, a’ legátalkodottabb ellenség is 
meghódul. Ezen mód a’ s ü v e g e l é s  - m e g v á l t á s -  
fa an áll. Megvallom, a’gondolat nem uj; mert a’tisz- 
telkedések’ megváltása már több alakban is divatoz 
nálunk. Például: a’ budapesti nagy Közönség már 
több év óta az igen alkalmatlan ujesztendei köszönté
seket meg szokta váltani olly formán, hogy kiki egy 
kis pénzmennyiséget 30 pengő krtól kezdve föl
felé tetszése vagy adakozási készsége szerint egy 
bizonyos, ’s a’ pénz" beszedéséül kirendelt helyre 
küld, hol mindannyi száz meg ezer beküldőnek ne
ve föliratván, betűrendben ’s ivszámra kinyomatik, ’s 
illy nyomtatott név- vek azután mindegyik részvényes
hez elküldetnek, vagy is inkább a’ részvényesek 
magok hozatják-el onnét azokat, mellyekben aztán 
kölcsönösen olvashatják a’ minden ez alkalmi tisztel- 
kedőknek roppant tarka seregét. ’S ez által minde
gyik fölszabadul uj-évi tisztelkedés végett akárhol is 
a’ személyes megjelenés, vagy annyi helyre a’ bil- 
letküldözgetés’ kötelességétől ’s terhétől. Ezen 
szép intézvényből begyült pénz pedig, a’ nevek’ ki- 
nyomatási költségét levonván, szegények’ ápolá
sára, ’s egyéb jótékony czélra fordítatik. Milly di
cső diadala ez a’ józan gondolkodásnak a’ fonák szo
káson! Azelőtt mennyi neheztelés sziilemlett az uj- 
évi köszöntések’ elmulasztásából! most mindenki 
örül, magát ama’ terhes tisztelkedésektől ’s illye- 
nek’ elfogadásától fölmentve érezvén ’s kettős öröm
mel nyújtja fillérét az emberiség’szép áldozatához! — 
De még maga a’ süvegelés’ megváltása is hazánkban 
több fürdőhelyen, névszerint Füreden, Ránkon, ’s 
egyebütt szokásban van. Az e’ helyekre egészségük’ 
helyrehozása , vagy néha csak szórakozás végett 
összesereglett vendégek csak hamar észrevették, 
hogy a’ gyakori süvegelés mind egészségükre nézve 
ártalmas, mind pedig unalomig alkalmatlan, mege
gyeztek tehát abban, hogy az ebéli tisztelkedést meg
váltják. Mi is valóságos foganatba lépvén, már most 
senki sem süvegei, hanem csak kezének süvege felé 
emelésével katonailag tisztelkedik. A’ megváltás’ dija 
magában igen csekély, ’s csak 5 — 6 váltó garasban 
van meghatározva, mellyet minden férfi-vendégnek 
személy-választás nélkül le kell tenni. E’ mellett biz
tosok ’s vigyázok vannak rendelve a’ végre, hogy, 
ha netalán valamelly vendég akár feledésből, akár 
más okból e’ törvényt megszegvén süveget emelne , 
rajta a’ kétszeres díjt megvegyék; mi is minden ki
vétel nélkül, nem használván semmi ellenmondás, 
végbe szokott hajtatni. Ezen évek’ sora által szente
sített szokás az említett helyeken addig gyakorolta- 
íik , míg csak azokat a’ nyári hónapokban vendégek 
látogatják. — Annyi magas és alsóbb-rangu vendé
gek közül senki sem találkozik, ki e’ szokáson meg
ütköznék, sőt mindenki szívesen simul ahoz; a’ dá
mák pedig nem egyszer különös tetszésöket jelen- 
ték-ki, midőn a’ férfiakra a’ katonai módon t. i. kezük
nek kalapjuk’ széle felé emelésével szelíden eszköz- 
lött lisztelkedésből, ’s az ezzel összekapcsolt nemes 
tartásból uj fényt ’s kellemet áradni láttak ’s tapasz
taltak. Már pedig, hogy a’ dámák Ízlés’ dolgában sok
kal fölöttünk állanak, ‘kiki tudja. — Az illy utón be
gyült pénz szinte nemeslelküleg szegények’ sege- 
delmire van szánva.



Látván a’ példákat, mikép t. i. a’ tisztelkedés és 
síivegelés az emberiség’ javára inegváltatik ’s rész
letesen már el is törlesztetett , mi gátol bennün
ket, hogy a’ süvegelésnek czélba vett közönséges el- 
törlesztését a’ hazánakfölszámithatlan hasznára mun
kába vegyük? Ámde ezzel nem késhetünk; mert 
a’ süvegelés’ divatát veszély fenyegeti. Németország
ban már társaságok alakultak a’ süvegelés elenyész- 
tésre, ’s naprul napra gyarapszik számuk a’ cha* 
pelgorriknak, kik senkit sem süvegeinek. Most tehát 
ideje vagy soha, hogy a’süvegelés eltörlesztest hasz
nunkra fordítsuk, nehogy nem sokára hozzánk is el
jutván a’ süvegelés’ lélekharangjának csöngése, azt 
majd ingyen legyünk kénytelenek kezünkből kibocsá
tani.

Vizsgáljuk már a’ süvegelés-megváltás’föladását. 
Hogy e’ tárgyban óhajtott czélt érjünk, úgy vélem, 
nem volna tanácsos a’ megváltás’ diját kinekkinek ön 
kényére bízni, mint a’budapesti újévi tisztelkedés’meg
váltásánál történik; hanem inkább a’ fürdőkben szó- 
kásba vett modor szerint kellene meghatározni;— e'rneg- 

atározást minden osztályra olly arányban alkalmaz
ván,  hogy a’ kinek többet kell süvegeim, többet is 
fizessen, mivel több bajtól, nagyobb tehertől sza- 
badul-meg. Például: ha egy földesúr, kinek száz 
jobbágya van, faluján végig menvén, mindegyik job
bágyától külön süveg-levétellel tisztelietik, egy job
bágy egyszer süvegei, míg a’ földesúr tisztelkedé- 
sét elfogadván, százszor kénytelen süvegeim; mert 
azt csak föl nem tehetni egy földesúrról, hogy jobbá
gyinál neveletlenebb volna, ’s azoknek süvegelését 
ne viszonozná. — Nem tagadhatni, hogy a’ paraszt
nak többféle adóját kiteremteni sokszor nehezen esik; 
de soha még adót örömestebb nem fizetett, mint 
az érintett megváltási dijt fizetné; mivel a’ süvege
lés neki tán terhesb, mint egy napi szakmány. — Nem 
kétlem , többször tapasztald az érdemes Olvasó, 
milly nehezen, milly kelletlen süvegei a’ paraszt: 
midőn kalapja’ szélét mutató- és hüvelyk-uja közé 
szorítván, míg azt fején kissé hátra tolja, addig bá
róin szabad újával fejét v akargatja , mintha mondaná: 
Uram! nem azért veszem ám le elő ted süvegem et, 
mivel tisztelni akarlak, hanem mivel fejem— \iszket. 
A’ ki illy tisztelletésben gyönyörködik, ám lássa! én 
nem irigylem neki. — Újabb föld-irók Magyarország’ 
lakosinak számát 11. millión fölül teszik.— Már ha 
arány szerint minden individuum (kivevén a’ nőne
met ’s gyermekeket , 's végre a’ kalaposokat, kik 
a’ süvegelés - eltörlesztésből tán némi kárt vallaná- 
nak) bizonyos meghatározott váltságdijt egyszerre 
fizetne , milly szép pénzsummának jőne a’ nemzet 
legártatlanabb módon birtokába, mellyel a’ haza’ ol
tárára tevén , általa végtelen sikerű előhaladásnak 
vetné-meg alapját. Készen volna így legalább a’ tő
ke valamelly nagyszerű nemzeti intézet’ felállításá
ra! Mondottam. M. J.

T Ű Z H E Z - K Ö Z E L I T É S .
Mint könnyű gyógyszer a' mérges csípések ellen.
A’ ,,C o r r e s p  o n d e n z b l a  tt. ausgegeben durch 

die nordamerikanische Akademie der Homöopathi
schen Heilkunsl ‘ czímü folyóírásban Hei ing Con*

stantintól illy czikkelyt olvasunk: ,,Javaslom, hogy 
minden seb , mellyet mérges kígyók ’s bogarak’ csí
pése, vagy dühült kutyák’ marása okozott, vagy ol- 
lyan seb is , mellybe p. o. bonczoláskor, bábáskodás
kor ’s a’ t. állati förtelem vegyült, minélelőbb csak 
lehet, egyszerűn t ű z h e z  k ö z e l í t t e s s é k .  Azaz: 
olly anyagot, minőt leghamarébb kaphatunk, p. o. égő
szenet, tüzesvasat’s a’ t. közelíltessünk a’ sebhez, 
ámde a’ nélkül, hogy a’ tüzes anyagi a’ sebet megil
lesse, azt m egégesse, vagy a’ seben igen nagy fáj
dalmat okozzon. Miután ezen operatio néhány per- 
czig gyakoroltatott, egykét perczig félbe kell sza- 
kasztani ’s ismét megújítani. Legjobb, ha több da
rab vas van kéznél, ’s míg az egyiket használjuk, 
addig a’ másik melegszik; ha lehetséges, a’ hevítő 
tárgy ne legyen sem nagyobb sem kisebb magánál a’ 
sebnél, hogy így az egész seb és csupán csak ez 
legyen kitéve a’ melegnek. A’ sebet fúni nem szabad, 
hanem azt ’s környékét tiszta fris olajjal kell kene- 
gelni; a’ tapasztalás ezt igen hasznosnak bizonyítja; 
ha olaj nem volna kéznél, ennek hijányát kipótolhatja 
fris zs ír , sőt nyál i s , de soha sem víz. Kezelés köz
ben mindent, mi a’ sebből szivárog, gondosan le kell 
törleni. — Ez egészen különbözik a’ néinellyekuél 
eddig szokásban volt é g e t é s t ő l ,  melly sok helyen 
nemcsak nem használ, sőt világosan árt, a’ seb’ ba
jához még az égetését is csatolván. — Mindaddig al
kalmaztatok pedig a’ hév, mig a’ sebesült individuum
ban nevezetes változásokat nem vehetni észre, miilye
nek: borzanat, ásítozás, vagy épen láz. Kigyó- 
marásnál szükség’ esetében a’ sérült tagot meg is 
köthetni mindaddig, míg a’ daganat ’s más bajok 
enyhülni kezdenek. Ha az enyhülésnek indult haj is
mét rosszabbulna, megujíttatik az előbbi bánásmód. 
Az ebmarásnál, ha mingyárt nem bizonyos is az ál- 
lat’veszettsége, napjában háromszor négyszer kell azt 
ismételni, valamíg a’seb egészen béheged minden szí
nes nyom nélkül, mert míg a’ sebhely színes, addig 
meg nem szűnik gyanús lenni. Belsőkép időközben 
a’ rendes gyógyszerek használtatnak, külsőkép pe
dig csak vászontépet. — Ha valami oilyanhoz , mi 
fertőzetes erejéről gyanús, nyúltunk, ne mossuk ke
zeinket, hanem tartsuk azokat tűz felé ’s később 
mossuk-meg lúggal. — Kérjük, hogy ezen gyógymód 
a’ hír- ’s más lapok által közöltessék.“

Közli dr. I van o v i e s .
R E J T E  T T S Z Ó.

Kellemes a’ lánykában e g é s z ,  ha pirulva mutatja.
Első n é g y é n e k  szép szin ad elvezetet.

B o g á r  Ján.
A’ 6dik számú rejtettszó: Ürügy.

Szerkeszti Helme ez y. — Nyomtatja Beimel.
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T Ö R E D É K - M U T A T V Á N Y O K

P é e a e l i  J ó z s e f  „Hazai magyar Históriájáéból
MAGTAROK’ ELSŐ KIRÁLYA, S Z .  I S T V Á N .

I s t v á n ,  midón a’ fejdelemségben atyját követ- 
te, még igen ifjú, alig 18 esztendős, de bátorságát, 
elhatározottságát, okosságát tekintve, már férjfi volt. 
Uralkodása elején mindjárt kitört a’ régen lappangó 
békétlenség, melly részint a külföldiek’ nagy meg
különböztetéséből, részint a’ keresztyén vallás’ buz
gó terjesztéséből meg atyja alatt eredett. Az ele* 
gületlenek’ titkos izgatója, majd nyilván vezére, 
Somogy’ hatalmas ura, az Árpád’ véréből szárma
zott K u p a  volt, ki egyenlő hévvel vágyott a’ fej- 
delemségre ’s az özvegy királyné’ , a’ szép len
gyel Adelheid’ kezére, kivel Gejza, első nejének 
Saroltának 884ben történt halála után második há
zasságra lépett volt. ’S bár czélzatinak egyike a’ne
mes gondolkozásé asszony’ állhatatosságánál liajótö- 
rést szenvedett, azért a’ másikkal föl nem hagyva, 
számtalan sokaságot lázitott-fel, *s gyűjtött csakha
mar zászlói alá, az ősi vallás és szabadság’ védel
mének színe alatt. Azonban így is az igaz ügy, bár 
kisebb erővel, győzött a* sokkal számosabbon, ’s 
katalmasbnak látszotton. — Egyetlen egy ütközet 
Veszprém vármegyében, Palotához közel, 998ban 
Kupa* határtalan inerészletinek határt, éleiének vé
get vetett, seregei nagy vérontás után teljesen 
megveretvén, maga a’ vezér vezérrel, az István’ 
hadait vezette vitéz bajor Venczelinnel, harczolva 
elesett. Kinek azután elmetszett feje karóba hoza
tott; teste négy részre vágatott, ’s darabjai a’ két 
haza’ négy nagyobb városában kapukra szőgezte- 
tének-ki, hogy mindenkit e’ látvány hasonló merész- 
lettől elrettentsen. Melly emberiséget-borzasztó 
kegyetlen, nemkeresztyén tettét a’ különben kegyes 
királynak csak az akkori idők’még igen durva szel
lemével, ’s talán azzal menthetni, hogy ezen egy 
példás büntetés, ki tudja mennyi gyászos hazafi - há
borúnak, *s hány ezerek’ vére’ kiontásának, vette 
jövendőre elejét. Nem is olvassuk, hogy ezen egyen 
kívül a’ többivel hasonló boszszuálló indulatot érezte
tett volna a’ győző; sőt a’ hurcz - kímélte futókat, 
hogy több hazafi-vér, mint mennyinek elkerülhet- 
lenül kelle, ne ontassék, fizni, vágni megtiltotta.’s a*t. 
— Istvánnak, midőn beteg ágyában a’ borzasztó hirt 
vette , már csak könnyei voltak az irtózatos esetet 
megsiratni, de nem ereje többé azt megbüntetni; ’s 
miután a’ történteket meg nem történtekké úgy sem  
lehete tenni — talán akaratja sem. — Hihetőleg e- 
zen történet is siettető végét; mert nem sokkal 
utána—ágya körül összesereglett nagyainak utolsó 
szavaiban is Pétert, ’s az egyetértést ’s hitben-áll- 
hatatosságot ajánlva —  kimúlt, miután szinte fél 
századig népének atyja ’s nevelője, ’s századának 
disze volt, 1038ban auguszt’ lökén. Századok keltek 
’s multak-el azóta sirja fölött; sokat változtak az 
alatt ’s változtattak az idők; mindent dúló viharjaik 
István’ munkáját sem kimélék, gyakran megrázkód
tatott ’s megrongáltatott általuk, de alapja most is

— annyi más felforgatott országok* ’s országos in- 
tézvények’ romjai közt — rendületlen áll; csak ja
vító ’s igazgató kezeket kíván. Tisztelet hát *s hála 
a* ritka férfi’ emlékének, ha több mint 800 éves 
müve, az annyi század’ folytában előbbre haladt, mű
veltebb kor’ jelen szükséginek, magasb kivánatinak 
mindenben eleget ivem teszen is- —

A N D R Á S  NÁPOLYI KIRÁLY’ HALÁLA.

Sept. 18kára vadászatot rendelt a’ királyné Ná- 
polyhoz közel Aversa városában, itt szándékozván, 
mit a’ fővárosban, a’ népnek A n d r á s h o z  ragasz
kodása miatt nem merészelt, elkövetni. A’mulatság
ra meghivatik A n d r á s  is. Az egész nap vigan 
múlt éi. Estve egy, a’ városhoz közel fekvő klast
rombán, miután jó kedvvel vacsoráltak, szokás sz*- 
rint jókat kívánván egymásnak, fekünni mentek , 
A n d r á s  Johannával egy szobában, külön de tólök 
nem messze a’ többi, — mind, vagy bérbe fogadott 
gyilkosak, vagy szenvedélyes imádók, kik a’ szép 
asszonyt megunt férjétől megszabadítni , ’s éret
te mindent merni elszántak valának. — Éjfél után 
nem sokára az ajtón kopogtatnak ’s egy isméretes 
hang által felkeltetvén álmából András, azon szín »- 
latt, hogy a’ fővárosból sürgetés tudósítások érkez
tek, kihivatik. Ez semmi rosszat nem gyanítva, úgy 
a’ mint vala, háló-köntösében, fegyvertelenül, min
den késedelem ’s tartózkodás nélkül enged a’ hívás
nak. A’ mint a’ mellék terembe lép,  azonnal rá ro
hannak a’ gyilkosok ’s kezdik fojtogatni. De a’ tes
ti gyönyörök által még meg nem erőllenült ép ifjú 
csakhamar kiküzdi magát a’ hitvány gyilkosok’ ke
zei közül; és szabadulást keresvén, próbálja hálóter
me’ ajtaját, hogy fegyvert ragadjon, próbálja a’ kife
lé szolgálót, hogy futással menekedjék, felnyitni; 
de mind mind zárva találja. Fut az ablakhoz is, segé
lyért kiáltoz; szavát megismeri a’ zajra felriadt 
öreg Ysolda, egykori hű magyar dajkája. Ez e- 
gvéb segélyt nem nyújthatván, sikoltásival igyekszik 
imádott urának ’s növendékének ótalmat vagy szána
kozást szerezni. Sikoltásai megdöbbentik, vissza
tartóztatják néhány pillanatig a’ gyáva gyilkosakat, 
csak Johanna nem indul-meg, szobájába zárkózva, 
’s szorongattatva keblében, mi történendik vele, ha 
a’ merény nem sikerül ’s a’ szándék elárulva lesz. Vég
re, midőn Andrásnak senki sem érkezik segélyül, u- 
jabb bátorságot vesznek a’ gyilkosak, még egyszer 
megragadják, ’s hosszú küzdés után rajta annyira erőt 
vesznek, hogy egy, aranynyal sodrott selyem-zsinórt, 
mellyet közhiedelem szerint Johanna saját kezeivel 
e’ végre készített, nyakába vetnek, annak segélyé
vel egy a’ kertre nyíló ablakhoz hurczolják, ott az 
idegen Petrarca’ ítélete szerint ,,a’ legszelídebb ’s 
legártatlanabb embert, a ritka tehctségjjjji ifjút, nagy
reményű királyt“ irgalom nélkül megfojtván, holt 
testét a’ kertbe vetik. — ’s a’ t.

HUNYADI JÁNOS' ÉLETÉBŐL.
Egy férjfiu, ki nagy-születés, vagyon, pártfogás nél

kül, oily országban, hol ezek leghatalmasb emel



30

tyűk, isméretlen a’ tisztségvadászók’ fogásival, az ud- 
variak’ hizelgésivel, egyedül saját erejére, — érde
mire támaszkodva eljut, hova nem vágyott, hova 
mellette annyian vágytak.t. i.a’ polgárnak, alattvalónak 
elérhető legfensőbbpolczra; magát azon az irigység’, 
alacsony önzés’ezer ostromai’s áskálódásai közt vé
g ig  megtartja; hazáját pedig az alatt sem a’ben dúló 
viszálkodás’ tüzének, sem a’ kívülről árvízként ro
hanó, annyi más szomszéd birodalmat felforgatta el
lenség’ dühének martalékul esni nem engedi; tábor
ban, harczok’ ’s csaták’vihari közt nevelkedve az igaz
gatás’ elveit’s mesterségét soha sem tanulva, általá
ban minden tudományos előkészület, jókori czélirá- 
nyos, magasb elmeképeztetés nélkül, olly éles-látású, 
egyenes nézetű a’ kormányzási-illetőkben; bölcs, e- 
lórelátó ’s magamérséklő a’ tanács-teremben: mint 
bátor katona,  példátlan hadvezér a’viadal - téren; 
nagy még veszteségiben is; ’s mind e* mellett, ennyi 
érdemmel bírva, ’s illy polczon ülve, nemcsak a’ ke
vélységnek, nagyralátásnak — ezen alulról magasra 
mentek’ rendes hibájának—semmi nyoma benne, de a* 
legalázatosb, legszerényebb, mások’ érdemeit mél
tányló, megbántatásibankönnyen engesztelhető; adjuk 
végre hozzá, mi charakterének egyik fő vonását te
szi, — kegyes, istenfélő, ’s a’ mi innen folyt, józan, 
mértékletes, országos gondai közt is érzékeny a’ házi 
kör’ szelíd örömeire, megvesztegelhetlen hivatalában, 
feddhetlen élete’ minden rendiben; jó ’s rósz szeren
cséjében is mindig ugyanaz: illy férfiú dicsősége 
nemzetének, disze az emberiségnek — ’sillyen volt 
H u n y a d i J á n o s—ritka tünemény nemcsak hazánk’, 
de minden nemzet' évköyveiben is ; megérdemli azért, 
hogy miatta kevéssé kitérjünk a’ történetek’ folya
mából ’s a’ t. —

D E B R E C Z E N ’

JELEN ÁLLAPOTJANAK RÖVID Ra JZA.
( Folytatás.)

III. Midőn Debreczent , mint Magyarország* 
második városát halljuk említtetni, azt képzeljük, 
hogy ez, ha mingyárt nem is valamelly szép, de 
legalább csinos város; ezen képzeletünk azonban 
edenyészik, ha a’ városrul helyes tudósításokat ve
szünk , vagy ha azt saját szemeinkkel láljuk-meg. 
—  Általányosan mondhatni: hogy a’ t. városi elöl
járóságnak épen semmi vagy csak igen kevés 
gondja van a’ város’ csinosbitására (Bocsánat mind 
ezen, mind pedig a’ még később előjöhető őszinte 
nyilatkozásokért!), pedig milly dicséretes példával 
járnak előtte más városbeliek, — különösen a’ pes
tiek. — Debreczen’ utczái szélesek ’s tágosak, de 
négyet kivéve, mind girbegörbe. Ezen négyben is 
«ok k i- ’s behajlás van. — E’ görbeségeken különö
sen most lehetne segíteni! Debreczen’ utczái néhány 
év óta épülnek; ugyanazért földmérők által kellene 
kiméretni: milly egyenesre vétessenek azok,  ’s ezen 
mérnöki elintézés után kellene magát az építő gazdá
nak házeleje’ külebb vagy beljebb tételében igazítani. 
Igaz, először — a’ házaknak ezen igazítás sze
rint külebb ’s beljebb kellvén jőniök — csakugyan 
lenne görbeség, lenne ki- és beállás; de később u- 
tána épülvén majd a’ többi ház is , e’ görbeség egé
szen elenyészik ’s az ulczák a’ rendezett házsorok 
által egyenesekké lennének. — Igen különös az, bogy

az építő gazdáknak szinte kedvők telik abban, ha 
házuk’ párkányát vagy homlokfalát egykét lábbal kü. 
lebb v. beljebb, alább v. főlebb rakathatják, mint 
szomszédjok rakatta! Ezen legjobban segíthetni az 
által, ha t. i. az elöljáróság meghatározza az épü
leteknek utczára-esó magasságát. — Nemrég egy 
épitlető-gazdát— talán nem méltatlanul — büntettek* 
ineg azért, hogy külebb vitte a’ talpkövet; de bi
zonyosan meg nem büntették volna , ha azt beljebb 
teszi; pedig mindkettő egyaránt hiba. —

A’ házak (1 két ’s 1 három-erneletűt kivevén) 
mind vagy földszintiek v. egy-emeletüek. — Debreczen’ 
foutczája a’ p i a e z - u t c z a .  Ez abban különbözik a* 
többitől, hogy benne legtöbb emeletes-épület váltó- * 
gatja-fel a’ régi korhadt házakat. — Illő volna, hogy 
a’ városi polgár-hatóság több gondot fordítson ezen 
utcza’ építésére! Meg van, az igaz, már azon ren
delés téve, hogy benne az uj házak emeletre épít
tessenek (tudok példát, hogy ezen rendelés is ki
játszatott), azonban ez által még kevés vagy sem
mi sincs elérve; mert isten tudja, mikor lesz keKl- 
vök a’ korhadt házak' tulajdonosinak újakat építtet
ni; ennélfogvást lehetne olly rendelést hozni, hogy 
p. o. ki házát tiz év alatt fölépíttetni nem képes, e- 
zen évek’ lefolytéval adja - el azt ollyannak, ki azt^  
fölépítteti. *). Igaz , hogy ez kényszerítő mód vol
n a , de sokat megtesznek másutt is a’ város szépit- 
hetés miatt.— Mikép építhetni-föl pedig hamar \s  a’ 
szegényebbek’ megszoríttatása nélkül a* városnak 
szebb ’s főbb részét, arról még alább leend s z ó ,— 
A’ házak a’ város’ belsőjében téglából rakatnak ’g 
födelük cserépzsindely (köz meghatározásnál fogva 
nádtetőt nem szabad csinálni); a’ külebb-eső házak 
pedig részint téglából, részint vályogból, de szint
úgy cseréptetővel. Bátran mondhatni, hogy a’ vá
rosnak majd egy harmadrésze cseréppel van födve; 
min örvendhet minden lelkes hazafi, mert így leg
alább kecsegtet a’ remény, hogy valahára Debre
czen is megszabadul a’ gyakori tüz-szülte pusztu
lásoktól. Meg kell vallanunk, hogy az illető ható
ság a’ legközelebb múlt száraz nyáron élénk elővi- 
gyázattal volt a’ tűzre.— A’ debreczeni elöljáróság
nak van egy különös rendelménye vagy statútuma , 
melly szerint az, kinek házában a’ tűz kiüt, lár
mapénzt (ha nem csalatkozom, 100 frtot) tartozik 
fizetni. E’ rendelés legkevésbbé sem czélirányos, 
mert illy büntetés nélkül is vigyáz arra minden gaz
da, hogy háza ment maradjon a’ tűzveszélytől; to
vábbá a’ tűz által tönkrejutott kárvallottat, — ki
nek segélyre volna szüksége — , illynemü büntetés 
még inkább semmivé teszi, minthogy azt i s , mijs 
még megmaradt, ezen lármapénz’ kifizetésére kell 
fordítnia. — Van három tűzkármentő társasági ügy. 
viselőség is. — Hogy a’ szemét ’s tisztátalanság a’ 
városbul kitakaríttassék , némelly utczákon csa
tornák vannak húzva (mellyek ugyan gyakoribb tisz
títást kívánnának!) de ezek’építése egy idő óta majd 
egészen megszűnt, ’s nincs is remény, hogy a’ vá
ros’ legszebb utczáinak közepén húzott árkokat csa
tornák váltsák-fel.

* )  „C sa k  vevő  le g y e n ! “  m ondják  ta lá n  n é m e lly e l* , l g « * ,  a ’ 
házak  —  m in th o g y  a ’ le g n a g y o b b ik  sem  hoz so k  t , is  
i l lő  k a m a to t —  n em  ig en  k e len d ő k . —  D e  e r r ő l m ajd  a lább.
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A’ nevezetesb épületek Debreczenben imezek: 
I) Az úgynevezett n a g y - t e m p l o m ,  melly az 
1801 ki nagy tűzvészkor elégett templom' helyén é- 
pült Mindenki tudja: mennyire emeli a’ lelket ’s 
ünnepélyesül az isteni tiszteletet az orgona! még 
is mindeddig — jóllehet a’ debreczeni leggazdagabb 
a’ hazai reform, egyházak közt — egyik templomá
ban ’sincs orgona. Ezelőtt néhány évvel kéregéi
nek ugyan a’ lakosoktul orgona-készitésre; de hogy 
hova lett a’begyült pénz, nem tudhatni; azóta egészen  
hallgatnak róla. *). 2) Az úgynevezett k is  t e m p l o m .  
Ez I730ban épült; miutegy négy v. öt év előtt ja- 
víttatott-ki 's nyert uj tetőt. — Van még egy másik 
reform. imádságház is, az úgy nevezett I s p i t á l y i -  
templom a’ város’ alsó részén; ide csupán a’ köröt
te lakó szegényebb sorsuak járnak. 3) A’ k a t h o l .  
t e m p l o m ;  ezt még hajdan Csáky kardinál vévé 
munkába; de egészen csak a’ legközelebb lefolyt 
őt év alatt épült fel, és pedig kiváltkép a’ nagyvá
radi püspök’ Lajcsák Ferencz úr’ tetemes segedel- 
»nézéséi által. 4) A’ r e f o r m,  c o l l e g i u m ,  melly 
a* leégetlnek helyébe 1803 — 16ig épült; az épület 
roppant-nagyságú, de aránylag kevés benne a’ ké
nyelem. 5) A’ v á r o s ’ház  a; még a’ múlt tized’ kö
zepén kezdék-el annak építését, de egy hatodrészét 
fölépítvén, a’ munkával felhagytak, jóllehet a’ pol
gárok még azután is évenként folyvást adóztak 
költség* fejében reá. Végre 1835dik év’ nyarán is - 
inét folytatni kezdek az építést, ’s úgy hallatszik, 
hogy ezután a’ munkával föl sem hagynak, vala* 
mig tökéletesen be nem lesz végezve. 6) A’ d o h á n y- 
g y á r ;  ez a* kijavítás’ hijánya miatt naponként ro- 
szabi) állapotba süllyed. — Magányos épületek közt 
csupán a’ Bek Pálné asszonyság' négyszegű derék 
emeletes háza érdemel említést. Ebben szállásoz
jelenleg a’ casinoi egyesület.-------

K ö z - i n t é z e t e k r e  nézve nagyobb városaink 
~ közt egy sincs szegényebb— Debreczennél. Itt né

hány szükségesbet megemlítek. 1) K a s z á r n y a ;  
a’ város' elöljáróit legkevésbbé fárasztja azon gond, 
mint könnyítsenek a’ polgárokon! ők megadják a’ 
szállásváltsági-díjt, 's csupán a’ közönséges pol
gárok tartják a’ katonaságot. Bizony ideje volna 
már egyszer, hogy ezen teher alul a’ polgárság 
felszabaduljon kaszárnya-építés által,mihez,ügy hiszem, 
minden javát általlátó polgár örömest nyujtand- 
na segédkezet. 2) Az u t c z a i  k o l d u l á s ’ e l t ö r  
1 e s  z te  t é s  e.Itt csak azoknak szabad koldulni, kik
nek a’ polgárhalóságoktól czimerök van; istennek 
hála! még itt a’ koldusok’ száma nem tetemes, ’s 
úgy hiszem: az utczai koldulás’ eltörlesztését ke 
vés költséggel lehetne eszközölni. Ha azon (nem 
tudom mennyire terjedő) alapítványhoz, melly már 
a’ szegények’ számára téve van, — azon adakozá
son kívül, mt*Ilyet most a’ házi ul házra járó perse- 
lyes, és templompersely hoz-be, még egy kevés, 
időről időre növekedő tőke járul : úgy — gon- 
dolnám — nem lesz az ember kénytelen a’ csonka
béna *s undorító-alakú koldusokat szemlélgetni s 
ezek’ irtóztató zsarlásitól szabadkozni. 3) K ó r h á z .  
Hallatszik, hogy ennek számára most fáradoznak a’

*) Maránkból még általányos h a j :  a ’ nem-azá-nalás , vagy 
a5 netn-nyilványqg ’• csak íelig-meddig való sxáiwoieu !

szükséges tőke-gyűjtésben. 4) J á t é k s z í n .  Van egy 
rozzant ’s dűlőiéiben álló; de ebben már három év 
óta nem lépnek föl színészek, félvén az agyon-üt- 
tetéstől. Egy magányos polgárnak is van játékszín« 
(ebben mulatja most magát a’ közönség), de ez igen 
szoros, pedig a’ játékszint kedvelő debreczeni közön
ség megérdemelné, hogy csinos színházban mulassa 
magát; azt miudazáltal nem tudom bizonyosan: ha 
nagyobb játékszín épülne, lenue é mindig elég láto
gatója.

Még egy két szót a’ collegiumbeli ifjúsággal 
való bánásmódéul. — Mindenki tudja: mikép hazánk* 
tudományos intézeteiben még tömérdek hiánya van 
a’ nevelési rendszernek, ’s hogy azokbul jobbadán 
világot nem ismerő félszeg ifjak kerülnek ki. Mind 
ezt elmondhatni a’ debreczeni collegiumról is; ennek 
nevelési rendszerében különösen csak egy hibát 
szándékom megróni,t.i.a’ b o t o z t a t á s  t.—Nincs példa, 
hogy valakibe b o t t a l  tudományt verhettek volna! 
Miudazáltal, ha csakugyan kell büntetésnek lenni, 
úgy tartom, báró Jósika Miklós által a’ Vázolatokban 
javaslottak czélirányosak lennének az alsóbb iskolá
kat járókra nézve, a’ felserdültekre nézve pedig az 
előbb nem mozdítás. A’ botoztatást meg keilen« 
szüntetni, vagy csak a’ nagyobb erkölcsi vétkek’ bün
tetésére használni. Reményijük, hogy ezen iskola* 
elöljárósága is a’ haladás’ szellemének engedni fog. 
-------Nagy kár az is , hogy ezen collegium’ gyönyö
rű könyvtárának olly kevés hasznát veheti mind ma
ga a’ tanuló ifjúság, mind pedig a’ tudományos Kö
zönség.

( F o ly t a tá s a  k ö v e tk e z ik )

M A G Y A R O R S Z Á G I  E M L É K E K .

(Forrás , H  — r’ T a sch en b u ch  f ü i |V a t e r l .  G tsc h . 1837  4 )
Majd negyven mérföldet fut keresztül a* V á g ,  

melly a’ magas Kriván ’s Királyhegyről lezuhan, ’s 
Guttánál Komárom megyében a’ Dunába ömlik. K ét, 
őrökké nevezetes évben iszonyú pusztításokat tőn: 
t. i. 1683ban, midőn Bécs’ fölmentetése által a’ tö
rök iga, ’s 18l3ban, midőn Katzbach, Dennevitz ’s 
Lipcse alatt Bonaparte’ járma örökre szét töreték.—  
I8l3ban 3 napig 14 lábnyi magasan állott magas tük
re fölött e’ szaggató vad folyam, mintegy háromszáz 
ember ’s több marhanyáj esett ragadó árjainak áldo
zatéi; a’ kár öt millió forintra becsültetett. A’ Kár
pátok’ minden folyója, azok, mellyek vizeiket délr« 
Magyarországba ömlesztik, szintúgy, valamint azok 
mellyek éjszak felé Galicziába irainlanak, hasonló 
dühös pusztítást gyakorlának azon szerencsétlen 
a észterhes napokban, óiig a’ Duna ’s egyéb folya
mok, mindenkinek nem csekély bámultára, régi med
rükben híven ’s nyugalmasan megmaradtak. Egy 56 
órai«v szüuetnélkiil szakadott zápor csak mellék - oka 
volt amaz irtóztató vizözönnek. Remegés és tompa 
moraj közt nyílt meg a’ föld’ ’s a’ hegyek’ bérezés 
öle. Több helyen melegvíz tolult a’ nyiladékokbul elő 
's kéngőzzel tölté a’ levegőt. — Liptó megyében 
M a l é v  l a s k i  falucska’ lakosai elölről a’ Vág’ dör
gő hullámai állal láták utjokat elzáratva, hátul pedig 
a’ falu mögött emelkedő hegynek mintegy tiz ölnyi 
magas nyiladékából omlott feléjük a’ zúgva tajtékzó 
vizek’ árja. — R a t k o v a  helység Thurócz megye
beli egy pillanat alatt minden lakosival együtt t öld

■ÁJ
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gyomrába temettetek, ’s csak három nagy körtefa
emlékeztet még hajdani helyére. Nem csuda, hogy a’ 
fejérhegyek ’s Vágvölgy sokkal több népmondát ’s re
gét rejtenek romjaikban, mint összesen egész Ma
gyarország; mert a’ költészet nem barátja a’ lapály
nak, ’s hazánk’ kalászdús lapályait másfél századig 
tőrök ár borítá; a hegyeken pedig mindig szabad
ság ’s öntudat’ ereje tanyázott, A ’ trónviszályok ’s 
polgári háborúkban a’ sárkányfogak’ vetése rögtön 
buja terméssel árasztá-el a’ hazát. Nagy charakte- 
rek’ kifejtése ’s hatalmas férfiak’ örökké bámulatos 
tettei felejthetlenné tevék azon kort. A’ Kárpátok ’s 
Vágvölgy a’ mongol ’s török vérengzések ellen ótal- 
mat nyujtának a’ magyaroknak, valamint Ausena, 
Penna-Horadada, Oviedo ’s Gihon’ bérczei ’s üre
gei Pelajos’ társinak az arábok ellen. A’Keresztnek 
küzdései az Izlam ellen a’ pyrenaei félszigeten, te
kintvén a’ bennök támadott ’s kitűnt erőteljes hősö
ket ’s egyes harczképeket, méltó képmása a’ ha
zánkban küzdött Kereszt ’s Izlam közti harczok- 
nak. Csakhogy ezen utóbbiak alig tártának két szá
zadig , míg amazok hét századon át folytának. Azon
ban a’ még nagyobb különbség abban áll, hogy az 
arábok nagyobb részint műveltebbek valának, minta* 
keleti gothok’durva bajnokfiai, ’s hogy a’ lovagi szel
lem’ legszebb virági nyiladoztak közöttük hangászat 
’s költészet’ közepett, míg a’ magyarországi törökök 
csak eltompult ’s naponként vadulóbb rab szolgacso- 
porttul lakott lapályon voltak képesek uralkodni. Nem 
annyira egyes kegyetlen tetteik ’s ezreknek sanyarú 
rabságra hurczollatásuk különböztetek olly igen a’ 
magyar-török harczokat a’ spanyol-arábokéitól, mint 
inkább azon hívtelenség , mellyel a’ törökök majd 
minden alkut v. szerződést megszegének ’s a’ várak’ 
fegyver nélkül távozni akaró védeit hideg kegyetlen
séggel fölkonczolák. így Temesvár’ parancsnokát 
h á z á n  s z k y  t eleven nyuzták-meg ’s Gyula’ vitéz 
védjét K e r e c s é n y i t  szögekkel kivert hordóba zá
rak ’s így hegyről gördíték-le. Auersperget ’s Lam- 
berget pedig, miután érettük megérkezett a’ ször
nyű váltságdíj, az utolsó lakománál méreggel ölték- 
meg, hogy tőlük ne legyenek többé rettegni kény
telenek.

Hova lett azon két ércz-álgyu , melly hajdan 
Beczkóban vala látható; Kákóczy’ zavargásikor pe
dig Trencsénybe viteték? Rajtok ki volt vésve St i -  
b o r n a k  ’s nőjének borzasztó kimúlása. Stibornak 
érez-mellszobra is ezen álgyuk mellett őriztetek.

A’ S z i r m a y • nemzetség egy B é n y e nevű jó
szággal bír Zemplény vmgyében, mellynek minden 
birtokosa ,,Adám“ nevet tartozik viselni egyik haj
dani birtokosának végrendelete szerint; ellenkező e- 
selben fiscusra száll a’ jószág.

B e r d á r k a  (Gömör megyében) olly rendkívül 
szegény helység, hogy már közmondássá lön e’kívánat; 
„Óhajtanám, hogy iskolamester légy Berdárkában.“

B i t s á n  (Trencsény.megyében) L u k á c s y  nevű 
nemesember I7ö6ban Í13dik évében néhány pilla
nattal halála előtt szítta-ki utolsó pipáját.

C s u k á i ' d ó n  (Pozsony vmegyében) szabad fa
kereskedést űznek a’ lakosok , melly jogért évenként 
csak néhány körtvélylyel szoktak adózni.

D e t r e k ó  várába rejlé a’holicsi bortÖnbül elrab* 
lőtt R é v a y  Z u z a n n á t  Bakits Pál. Az igen ér
dekes elrablási pör fölvétetett a’ Corpus jurisba,

1773ban Zala - Egerszegen egy gyilkos, ki egy
szersmind 300 forintot elorzott, elevenen nyársra 
huzaték *s a’ nyársolás után még kilencz perczig élt.

G l o g o v á c z o n ,  Arad mellett, hajdan a* la
kosok rettegvén a’ közelgő törököktől, egy kápta
lan’ levéltárát elásták, melly még most is felfödő- 
zetlenül hever a’ föld’ gyomrában.

A N E K D O T Á K :

Bizonyos társaságban egy ifjút, ki nagy boriszák 
vala, mértékletlenségeért barátja megdorgálta, ’s ta
nácsadásival józanságra inté. Az ifjú megilletődvc 
hallgatá barátját,’s midőn vége lön a* dorgálásnak,komo
lyan vévé a’borral teli poharat, ’s szájához emelvén azt, 
m o n d á: „M it  nem  k e l l  az  e m b e r n e k  n y e l n i  1” 

N. helységben az elöljárók halván Sobri haramia’ 
tetteit, tanácsot tártának: mikép lehetne ót jó mód
dal megkérni, hogy helységökbe ne jőne rablaiii. 
Hosszas tanácskozás után „hm! — monda az öreg 
biró — hát nótáros uram írjon neki“. — »»Úgy d®— 
szól pajzánul a’ jegyző—hova küldjük a’ levelet, mi
kor nem tudjuk, hol tartózkodik?“ — „Majd p o s 
t á r a  adjuk“ — felelt a’ törvénybiró,

„Bort ide !“ — kiált a* csapszékbe nagy robajjal 
lépő sarkantyus közvitéz , fekete bajuszát pedervén, 
— de p o g á n y  legyen ám!“ — Rövid várakozás u- 
tán elibe teszik a’ bort; ’s midőn száraz torkát ned- 
vesítni akarván, abból jót hörpőlne, észrevevé, hogy 
a’ korcsmáros nem kímélte a* vizet. Boszaukodra 
meg akará ezért a’ katona üstőkölni a’ kocsmárost, 
ki magát e’kép kezdé mentegetni: „Kérem katona
uramat , én nem k e r e s z t e l t e m  a’ bort, hanem 
szüretkor nagy felhőszakadás volt nálunk".

„Hát nem mondottam, hogy b o r t  ne igyék, 
’s még sziliét se lássa a’ bornak, — pattogott egy 
heves homoeopaths — ’s azonfelül még k o l b á s z t -  
is eszik!“—„Mit csináljak hát! — felel nyugott lélekkel 
a’ beteg — hisz most annak az ideje, ’s mikor 
iszom, szemeimet mindig behunyom, csak hogy a’ 
bor’ ezinét ne lássam.“

Váczról E.

R E J T E T T S Z Ó .
örülsz , ha estist ’s aranyayal- 

Teli nyomja zsebeid’,
Ilordud szinte tömre m ással,—

Szépet adván híveid.
Benne hat jelet számlálván —

 ̂ ’S a’ legelsőt T-vel váltván:
Tanítóknak szidalma,
„Gaz 4 szócskával megtoldva.

C. J. Ungvárráí.
A’ 7ik számú rejtettszó S z e m é r e m .

Szerkeszli H e l m e  ezy.  —  Nyomtatja Be i me l .
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V Á L A S Z  A N N A K  I D E J É N ,  

W a r g h a  I s t v á n n a k .

Wargha István a’ Jelenkor’ Társalkodójában 
(I02d. szám alatt 1836.) mély fájdalmát nyilványítja 
a’ felett, hogy Schedel, Vörösmarty és Bajza, lite- 
raturánk’ legtisztesebb bajnokai, az A t h e n a e u m ’ ki
adását tevék czéljokul; fájdalmában e g y  k é t  s z ó t  
s z ó t a n n a k  ide j é n , reményivé» talán, hogy vagy 
a’ vállalkozókat nemes czéljoktul mozdítandja-el, v. 
a’ Közönséget lapjaik iránt hideggé teendi, ’s kö
vetkező okait hozza-fel mélyre-bató aggodalmának: — 
1.) Mert az egyetemes uj Literatnra journalisticává ol- 
vadván-fel, abból zavart isméret-keverékek, olvasók’ 
csacskasága, féltudákosság, tudatlan tudósság,’s több 
illyek származnak;igy a’ Haza az egyetemes uj literatu- 
rának journalisticává - olvadásáért nemzeti erejének 
szellemi elfajulásával fog lakqlni ’s a’t.—2.) Mert annak 
idején szó ló , a’ vállalkozóktól rendszeres könyveket 
várt, névszerint: Schedeltől aestbetikát és termé
szet-tudományt , Vörösmartytól a’ szónoki és költé
sei pályán valamit, Bajzától philologiát és politikát; 
__már pedig ha vállalkozók az Athenaeum’ kiadásá
ban, a’ nemzet’ várakozásának megfelelnek, az érin
tett rendszeres munkákkal nem gazdagíthatják lite- 
raturánkat; — így azokra nézve egészen elvesztek.

Mi az első okot illeti: Minden, tudományokban 
gyönyörködő óhajtaná azt,  hogy a’ tudományok’ kü
lönböző osztályait magukban foglaló rendszeres köny
vek,  minél több nyilványos és magányos könyvtárok
ban az első helyet foglalnák-el, mellyekből rendsze
res isméret áradhatna-szét az olvasó Közönségre; — 
óhajtaná továbbá minden tudománybarát, hogy min
den már rendszeresen ismert tudomány-osztálynak 
folyóírásai lennének, mellyek saját osztályukat ujabb 
felfödözésekkel , ujabb isméretekkel gazdagítanák, 
mint ez a’ franczia ’s német literaturával történik, 
hol alig van rendszeres tudomány, inellynek nem 
mondom journaljai , de annalisai vagy is évkönyvei 
nem volnának. De nálunk ez nincs, mert nem lehet; 
nem lehet pedig egyetemes literaturánk’ még ala
csony állása miatt. — Azonban hogy nálunk a’ rend
szeres könyvek’ hijánya miatt a’ journalistica épen 
olly veszélyes legyen, mint az a n n a k  i dej é n szóló
nak látszik, nem látjuk-által. — Gondolkozzunk csak 
tisztán ezen tárgy felett: Az egyetemes olvasó Közön
séget úgy fogjuk osztályozhatni , hogy az vagy 
rendszeres ismérettel bírókból vagy jelenleg arra tö
rekvőkből, vagy arra nem törekedők,— ’s nem is 
törekedhetőkbul áll. A’ rendszeres isméretekkel bí
róra a’ journalisticának már mi hatása lehet? A’rend
szeres isméretet uj ötletekkel; uj elme-szülemények
kel , s uj felfödözésekkel gazdagítja; ezek által a’ 
rendszerben eshető hijányokat pótolhatja, néha egé
szen uj rendszer-alakításra vezet; így részint erősíti 
a’ birt rendszert , részint egészíti, részint alakítja 
azt,  annyival inkább, hogy szabad legyen itt csak 
elvetni — a’ tudományos rendszereknek is változniok 
szükség a’ szerint, mint a’ philosophia elővilágit. — 
A’ tudományos rendszerre jelenleg törekedők mit

nyelnek a journalisticai irományok által? Ezer meg 
ezer anyagot, mellyekből tudományos rendszereiket 
alkothatják, minden közlött isméret, mint meg annyi 
része az általunk egészítendő alkotmánynak. De hát 
a tudomány os rendszerre nem-törekedők ’s nem is tö
rekedhetek mit nyernek? Ezek, rendszeres munkák 
által isméretet nem szerezhetnek, vagy legalább azt 
nem bővíthetik,szükség pedig azt szerezniük és bővitni- 
ökis; mert hiszen az ismerettől a’társaság’egy tagját 
sem szabad elzárni; következéskép azt journalistica ál
tal szerzik-meg. így  a’ journalistica a’ már rendsze
res ismerettel bírókat ’s az arra törekedőket a’ rend
szeres isméretek szerzésében leghatósban segíti elő, 
az arra nem törekedőket ’s nem is törekedhetóket 
pedig rendszeretlen ismeretekkel gazdagítja; — kö
vetkezéskép, hogy az egész olvasó Közönségre za
vart isméret-keveréket, féltudákosságot, tudatlan 
tudósságot ’s a’ t. áraszszon , félni nem lehet.

Ha tárgyilagfelveszsziik a’magyar olvasó Közön
séget, legnagyobb szám ebben az, melly rendsze
res ismérettel nem bír ’s nem is bírhat; kevesebb az, 
melly magasb tudománynyal foglalatoskodva tudomá
nyos rendszerre törekszik-, legkevesebb az ( bo
csánatot vakmerőségemért !) , melly tudományos 
rendszerrel bír. Ugyan már a’ legnagyobb részt, 
— inellynek isméreteit a’ journalistica neveli — 
minden előhaladó isméret nélkül hagynók-e azért, 
hogy azokat, kik már vagy épen bírnak tudományo 
rendszerrel, vagy arra törekesznek, tovább emeljük. 
Én azt hiszem, hogy ezt a n na k  i d e j é n  szóló mint 
előhaladni-akaró sem kívánná; — pedig a’ journalisti
ca’ kiküszöböltetése által ezt akarná akarat ellen is; — 
így magával ellenmondásba jő. — így  már általányo- 
san véve a’tárgy at, a’ journalistica szükségkép isme- 
retkeverékeket nem áraszt, olvasó Közönségünk
re , míg iskoláinkban rendszeres tudományok ál
tal tétetik-le az alap, hol hogy azok által tétes
sék- l e ,  kétségkívül forró óhajtás , mellyeket aztán a’ 
journalistica nagy haszonnal vezethetne. Azonban 
isméretet, ha rendszeretlent is, azon legnagyobb tö
m eggel,— melly nek erre’s illyenre legnagyobb szük
sége vau, — legbiztosabban közölnek. — így az 
Athenaeum felett, hogy azért a’ Haza, nemzeti ere
jének elfajulásával fogna lakolni, a n na k  i d e j é n  
s z ó l ó  ne igen aggódjék, — sőt mondhatnám, örül
jön az Athenaeum’ megindulásán. —

Mi a’ másik okot illeti: ha tisztán gondolkozunk, 
abból, hogy Schedel, Vörösmarty és Bajza egy jour- 
nált adnak-ki, nem látorn-által, hogyan következik 
szükségkép, hogy ők a’ tőlük várt rendszeres mun
kákra nézve, tudományos haladásunk’ tetemes kárá
val egészen elvesztek; mert hiszen még e’ mellett 
rendszeres munkával is gazdagíthatják literalurán- 
kat; — reményiem, eddig is gazdagítták vala, ha 
tárgyilag meg nem volnának győződve arról, hogy 
a’ rendszeres, így nehezebb ’s drágább könyvek 
iránt olvasó Közönségünk’nagy része részvytlen. így 
ezen tekintetben sem szólhatott a n n a k  i d e j é n  
szóló olly mély aggodalommal az Athenaeurnnak csak 
isméret-keverék’ szórása ellen, mint azt tévé!

-f-
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Valóban, én a’ rendszeres könyvek és journalistica 
közti viszony ’s ezeknek hatásai felelt így gondol- 
kozván, azt vagyok kénytelen általányosan követ
keztetni, hogy a nna k  i d e j é n  szó ló , mielőtt 
szólott volna, vagy nem gondolta-meg minden oldal- 
rul ezen tárgyat, — vagy talán valamelly homályos 
emberi indulat izgatta, — vagy végre engedte magát 
más által izgattatni. Ha az e lső : úgy másszor nyo
mosabban gondolkozzék, mielőtt zajt indítana; — ha 
a’ második: indulatját mérsékelje; — ha a’harmadik: 
legyen önfeje; — minden esetben pedig gondolkozó 
énjére, szivére, ’s másoktól is mindig egész énjére 
hasson-vissza. —

S z i g e t h i.
T A G - O S Z T Á L Y

s t a t u s g a z  d a s á g i  é s  e r k ö l c s i  t e k i n t e t b e n .
( Folytatás.)

A’ tagosztály szúkségesképen magával hozza 
az alattvalói birtok’elkülönzését az űri birtoktól. Milly 
megbecsülhetetlen* jótétemény mind a’ két félre néz
v e , erdei tekintetben pedig már is kiáltó szükség. 
Most az úr és alattvaló örök ellentételben sínylőd
nek egymással: az űr a’ jobbágyok’ sértéseire’s más’ 
marháira panaszkodik, hogy a’legelőt feltúrják, a’fia- 
tal csemetét lerágják; az alattvaló pedig ura ellen, hogy 
a’ határt elárasztja birkével; ha ökre vagy lova 
rósz ’s megdöglik, az űr oka, mert sok birkát tart, 
vagy nagy vágásokat teszen az erdőben, vagy a’ va- 
dászság sokáig tartja utó-tilosban a’pagonyokat, vagy 
többet robotoltat, mint a’ törvény szab: ha szűkön 
terem gabonája, az űr oka, mivel juhai által a’ vetése
ket lerágatta, vagy az ugar-legeltetés’ tekintetéből 
nem engedett annak idejében szántatni; vagy ha szé
nája nincs, az űr oka, mivel juliait csak sz. György- 
nap után fogta le a’ rétekről: az illy galyibákat sok 
alattvaló érzi, kivánságiban ’s követelésiben ura iránt 
sokszor túlságos, ’s ha sokszor idomtalan, sok igazság
talan könyörgése el nem fogadtatik , elkedvetlenül, 
lomhaság ’s tunyaságnak ered; mivel szegénységét 
nem magának, sem a’ körülményeknek, hanem urá
nak tulajdonítja, ’s azt hiszi balul, hogy ő híjában 
iparkodik, hogy legnagyobb megerőtetése mellett 
sem boldogulhat, hacsak földesura kegyesb nem 
leend: ’s mind ebben sokszor talán van is igazság, 
ha nem ura miatt is, a’ tisztviselők miatt. De a’leg. 
nagyobb iparkodás és legjobb akarat mellett ennyi tö
mérdek érdek ’s ellentétel’ tömegében, ki az, ki il
lendő egyensúlyt fentartani képes? ’s mi földi lény 
tudna olly igazságot szolgáltatni, melly mindenkit egy
aránt megnyugtasson ? ’S mentsen az ég, hogy a’ szen
vedelmek’vihara egyszer megkapná a’népet, ki szen
vedne itt legméltatlanabbul ’s legborzasztóbb mód
ra ? bizonyosan az űr, ki patriarchal' kormányt a’ né
pek’ életének olly korszakában gyakorol, melly már 
abbul kinőtt ’s elviselésére igazán erkölcsileg sem 
igen képes többé. így van örök ellenzésben a’ hite
lező az adóssal, bár egyébiránt ezek egymásnak 
legnagyobb jóltevőji, míg egy jól intézett nemzeti 
Hank mind kettőt tökéletesen kielégíti ’s megnyug- 
tatja. — ’S ime a’ tagosztály’ bölcs törvénye így 
engeszteli-ki e’ két morális ellenfelet, az urat t. i. ésa- 
latlvalót, s ha az egyesség a’két fél között egyszer 
megtörtént, az örökös evictiót a’ törvények veszik

magokra, ’s ha most még nem is , egy két ember, 
kor (generatio) után mentes a’ földesúr minden kő 
vétkezéstől ’s ellenségeskedéstől és felelősségtől- 
A’nép magára hagyatva, senkire többé nem támasz
kodva csak magának tulajdonítja szerencséjét, ’s igy 
iparja növekszik, sőt találmányos fog lenni a’ mó
dokban, mellyek által kis gazdaságának hasznait e- 
melheti; e’ mellett hálásb is leszen ura’ jótéteményi 
iránt, mint most csaknem telhetetlen létére a’ nél
kül, hogy többé követelne (praetendálna).

Ha a’ mezei gazdaság óhajtva várja ezen bol
dog szempillantást, mellyben tagosztály által nyűgei
ből szabadulva szárnyra kelhet, ’s magát az idő’ ki- 
vánatihoz ’s művelődéséhez, mesterségekhez ’s tu
dományokhoz idomítva boldogíthassa szegény hazánk’ 
jó lakosit: bizony az erdőségek is szintolly esde- 
kelve várják azt. Mert ha közös birtok'mellett gaz
dálkodni nem lehet, bizony közös erdei legeltetés’ 
terhe alatt erdőt is nevelni képtelenség. Hazank’ né
peinek érzése a’ mezei gazdaságra nézve már csak
ugyan annyira idomult, hogy még a’ jólelkü zsellér 
is, kinek semmi vetése nincsen,belső érzéssel véteknek, 
sőt bűnnek találja a’ más’ vetésének elétetését, le- 
sarlózását, vagy kereszt-számra a’ földrül elorozását: 
ellenben a’ fiatal vágásnak lerágatását, a’ nyers fá
nak vágáson ’s időn kívüli nyári levágatását, lehé- 
jazását ’s ellopatását vagy semmi, vagy olly cse
kély bűnnek találja köznépünk, hogy azt tán meg
gyónni sem tartja érdemesnek. Ebből kiviláglik, mikép 
az erdők’ m ivelése, fentartása ’s örökítése elkülönö- 
zés nélkül még terhesb, mint a’mezei gazdálkodás, 
mert ott a’ lélekisméret is dolgozik, itt pedig ollyas 
valami nem is létezik. Ott ugyan, hol az erdő sok, 
az ember és marha kevés, hol talán a’ csupa magátul 
elszáradó fa fedezi a’ vidék’ szükségit, az értekezó- 
nek e’ panaszát nem értik, sőt talán nevetik i s : de 
hol a’ nagyobb faszükség erdei rendes vágásokat létesí
tett, hol már tilosokat tartani kell, hol ültetni, plántálni 
szükséges: ott a’ közös legeltetés a’ huzamos erdei 
használatot, ha nem egészen is ,  de nagy részben 
hátráltatja; a’ jövendőséget legdrágább kincsétől 
fosztja, fa-szükséget áraszt, a’ gyármüvek’ létesülhe- 
tését. akadályozza ’s több rendbeli nyomorúságot 
szül. Szóval: közlegeltetés mellett kevéssé népesb 
vidékeken az erdei törvények időelőtti szülemények 
(filius antepatrem); a’ zártartás az I807ik évi 21 tör- 
vényczikkely szerint Cato’ bírósága mellett sem biz
tosíthatja az erdők’fenmaradását. Sőt az erdők, a’ he
lyett hogy a’ népesedés’ szaporodásának arányában 
gyarapodnának , annak egyenes idomzata szerint 
fogynak ’s pusztulnak. De közös legeltetés mellett 
a’köznép’ erkölcseit is rontják, mert ez mintegy al
kalmat szolgáltat neki falopásra, kiszemléli nappal 
marha-őrzésnél vagy a’csorda-megtekintésnél vagy el- 
tévelyedett ló vagy ökör ’s a’ t. keresésnél, miként 
orozhasson jó módjával éjjel. Másik a’ fiatal pago
nyokat veszi szemügyre, ’s kidolgozza találmányo- 
san: miképen legeltethessen az ott növekedő gazdag 
fűben ’s gyenge hajtásokban. És ha a’ legszebb sar- 
jadékokat lerágatta és semmivé tette, nem vádolja 
lelke kártételről. A’ közlegeltetés miatt az erdő iga
zi tulajdona nem lévén a’ birtokosnak, sőt reményét 
is vesztvén, hogy annak különösb mivelése által ma
gának jelesb hasznokat hajthasson: az crdó-mivelés
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alig isméretes hazánkban; mert ha neki az erdők’ kí
mélése vagy a’pagonyok őrzése miatt, az alattvalók’ 
vádjai’ következésiben mint szegény bűnösnek min
dig törvényszék ’s oily felügyelő bíróság alatt kell 
állani, melly sokszor azt sem tudja, mi az erdő, nem 
hogy még annak miveléséról ’s huzamos használá
sáról fogalma volna : bizony nagyobb költségeket 
tenni, értelmes erdőszöket fogadni ’s tartani, erde
it taxáltatni, felméretni, vágási ’s művelési rendet be
hozni épen nem hajlandó, annál kevésbbé, mivel 
a’ közlegeltetésen kívül az erdőségeknek még egy 
emésztő férge van, pedig ollyan , melly ott teszen 
legnagyobb pusztítást, hol legkisebbek az erdő
ségek; ’s ez az úrbéri tűzifa ’s épületfa-adás’ köteles
sége. Hol az erdő csak olly nagy, hogy a’jobbágyok’ 
szokott épület- és tűzifa-szükségeit fedezi, ugyan ki 
kívánhatja a’ birtokostul, hogy ő ezt különösen őriz
tesse , pagonyoztassa, vidékvadászt ’s kerülőt tart
son ’s fizessen azért ’s épen azért, hogy a’ jobbágy
nak fája legyen , egy olly testületnek t. i., melly az 
erdőket elpusztithatlanoknak,’s mint a’levegőt közjó
nak tartja, azt sem kímélni, sem mivelni, sem arra 
költeni, vagy azt őrzeni szükségesnek nem hiszi; ki 
azt elől utói, éjjel nappal, télen nyáron rombolja, 
derékon vágja-le, ágait tördeli, hajtásit leéteti, hé- 
jazza, mellyből hazuppokat, hársköteleket, csizma- 
’s könyvkötő-kérget csinál nyáron is , ha földjében 
vagy annak közelében van az élőfa, azt körülmetéli 
leliéjazza,vagy ha ezeket tenni nem bátor, tövét,hogy ki
száradjon , fejszefokkal verdesi, sokszor pedig csak 
negédességből is a’ legszebb fiatalt kivágja; egy olly 
testületnek, mellynek sem hitében élőfákat őrző 
Di •iaszok nincsenek, sem nagy részének még most 
értelmében takarékos előrelátás vagy a’ jövendőség’ 
javát tárgyazó jámbor igyekezet nem létez, melly az 
erdőmivelésben tisztások ’s ritkások’ beültetésében 
elő-és utó - tilosakban saját rövidségét nézi ’s az er- 
dó-miveló tisztséget ellenséginek gondolja; olly tes
tületnek, melly az erdők’ valódi becsét nem ismeri, 
nem is fogja addig ismerni soha, mig úrbéri fához 
ingyen juthat, vagy abból alattomban könnyű szer
rel csempezhet? Illy körülmények mellett az alattva
lók által legeltetett erdőségek nem sok hasznot 
adhatnak : vagy ha van is valami hasznuk, de 
mivel az igen kevés, hogyan fordítson annak javítá
sára nagyobb tőkepénzeket, ha az ő költekezései’ 
gyümölcsének egy részét minden munka nélkül más 
költi-el? Mert egy egész-helyes jobbágy erdős helyen 
eléget ’s felépít legalább 5 öl hasáb-fát évenként, ’s 
ha e’ jótéteményért j öl fát tél’ idején , midőn dolga 
úgy is k evés, valahova 2 mérföldnyire szállít, ez 
valóban olly drága fuvar, hogy azt annyiért talán 
Green is elvitetné léghajóján; ’s így szembetűnő, hogy 
törvényink az erdőségek’ fentartásának ’s gyarapodá
sának kellőleg nem kedvezvén, még mindig több erdő 
fog elpusztulni — különösen a’ népes helyeken, vára- 
sokon, hol azokra legtöbb szükség volna. És ezen 
másként nem is segíthetni, mintha mindenki kész 
pénzzel fizeti szükségére kivántató épület-, szerszám- 
és tűzifáját; de csakugyan a’ tagosztály’ következé
sében az erdők’ megőrzése könnyebb ’s biztosabb, 
miután közös legeltetés azokat nem terheli, ’s igy 
reménylhetni, hogy bár eddig leginkább az irt ga- 
Jyibák miatt az erdők’ szabályozása csak igen rit

ka volt hazánkban, jövendőben több példát látan- 
dunk erre.

(Folytatása következik.)

D E B R E C Z E N ’
JELEN ÁLLAPÓT JANAK RÖVID RAJZA.

(Folytatás.)
IV. Hazai városink még igen hátra vannak a’ 

városi pallérozottságban, ’s ezek közt D e b r e c z e n  
is. Nem távozunk-el az igazságtól, ha azt mond
juk, hogy- ezen város inkább szántóvetők’ lakhelye, 
mint mesterembereké ’s művészeké. Minden lakos
— a sajátlagos földmivelőt kivéve — két mestersé
get gyakorol; a’ csizmadia, varga, kereskedő, pap, 
ügyvéd, tanító egyszersmind földmivelő, — elan- 
nyira, hogy szoros értelemben vett hivatásuk csak 
m ellékes; ’s így egészen meg van a’ dolog for
dítva a’ kiilországi városokban, hol a’ mesterembe
reknek majd semmi ösmerelük nincs a’ földmivelés- 
ről. Míg ez így tart, addig csekély reményünk van, 
hogy mind m esterség, mind földmivelés kellő vi
rágzásba jőjön, mert a’ sokhoz-kapó semmivel nem 
biró, és a’ sokhoz-értő mindenben csak — legfölebb
— középszerű tndományu ’s ügyességű lesz. E’ baj 
csupán akkor szünendik-meg, ha majd mindenkinek 
saját tanult mestersége annyi jövedelmet hoz ’s olly 
keletnek indult, hogy a’ szükségben segítő földmi- 
velésre épen nem leend többé szüksége. — Minden
féle mesterembernek itt külön czéhe v. társasága 
van, vagy ha itt nincs, legalább másutt létező czé- 
hek’ keblébe vannak fölvéve. Debreczenben legszá
mosabb: a’ csizmadia, vásári-, váltó- és szűrszabó, 
szű cs, gubás, szíjgyártó, kötélverő, bodnár, gomb
kötő , paplanos , kerékgyártó, kovács , lakatos, asz
talos , ács, kőmives, kalapos, szitás, gerencsér v. 
fazekas, hentes, húsvágó, parasztfejkötő varró ’s a’t. 
Főkép nevezetesek a’ perecz- és kenyérsütők, mé- 
zeskalácsosak, vargák, csutora-’s agyagpipa-készí- 
tők. Czéhök van még itt továbbá a’ kofáknak, ta- 
lyigásoknak, vőféleknek, sőt még a’ hangász-czigá- 
nyoknak is, kiknek szintágy, mint más mesterség
nél, inas-esztendőt kell tölteni, vándorlani ’s ezéh- 
be állniok. Kereskedők csupán a’ legközönségesb 
czikkekkel foglalatoskodók találtatnak,u.m. réfes-portó- 
ka-, divatportéka-, fűszer-, posztó-, bőr-’s vas-árusok.— 
Egyébfélével kereskedőkitt nincsenek, ügy neveztet
hető nagykereskedő, — bár a’ város’ fekvése sok te
kintetben ajánlatos — itt igen kevés számmal van. 
Nagyban űzött kereskedés’főczikkelyei: a’ szalonna, 
gubacs, sáfrány, toll, hizott-sörtés , marha ’s ürü; 
a’ gyapj'igyüjtés egészen a’ zsidók’ kezében van, 
szintúgy a’ dohány i s , — a’ dohánygyárt ezek bír
ván. A’ hálókötésbül az ezzel foglalatoskodó sze
génység magának szép pénzecskét szerez. Semmi
nemű gyár itt nem létez. — Kiviil a’ városon van a’ 
báró Vay’ birtokában levő isméretes salitromfőzés.
— — Egyik baj, melly Debreczen’ kereskedését 
megszorítja ’s emelkedni nem hagyja, többek közt 
az: hogy a’ zsidóknak itt lakniok nem szabad;—- 
pedig nem tagadhatjuk, hogy a’ magyarországi ke
reskedők még jobbadán vagy németek vagy zsidók. 
Ig a z , a’ jóllétre legüdvesbnek mondhatnék, ha a’ 
kereskedők született magyarok volnának; de mivel 
ez most még csak jámbor óhajtás, az imént neve-
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zett kizárások miatt a’ közönség vall kárt, mint
hogy ill v tilalom által szinte e g y e d á r u s s á g  ada
t ik;  ez pedig (mint sok mély-belátásit férfi megmu
tatta) tömérdek rosznak kútfeje.

V. D e b r e c z e n ’ lakosai, mint fölebb említet
tük, inkább mezeigazdák ’s földmivelők, mint mes
teremberek vagy kereskedők. Lássuk tehát: mílly 
állapotban van nálok a’ keresetnek imez ága. — A’ 
város, földeinek legnagyobb részét zálogban bírja; 
így vannak azok átadva a’ polgároknak használás 
végett. Itt létesült már azon kívánság, hogy min
den ember’ földe egy darabban legyen az úgyneve
zett t a n y á k b a n .  Ezen tanyákat — mellyek’ kiter
jedése 16 nyilast (1 nyilas mintegy 5 — 6 köblös) 
fölül nem haladhat — minden polgár nemesi joggal 
bírja ’s velek azt teheti, a’ mi neki tetszik, ’s a’ mű
velésben olly gazdálkodási rendszert követhet, mii
lyent ő akar. Azonban a’ polgárok illy nagy jónak 
csak kevéssé veszik hasznát, mivel ők — néhány e- 
lőbbkelőt kivéve — még most is azon módon gya
korolják a’ gazdálkodást, m kép azt atyjok- ’s nagy- 
atyjoktól látták ’s eltanulták. A’ földek jobbadán jó- 
minemüségüek: részint fekete homok, részint sárga 
’s fekete agyag; futó- v. poszahomokbul csupán a’ 
város’ környéke ’s a’ iXyírfelé eső földek állnak; 
szik pedig csak helylyelközzel találtatik. A’ gabona- 
termesztésre kevés gondot fordítanak, csupán arra 
vigyázván, hogy szalma teremjen a’ marhának téli 
táplálékul; ennélfogvást leginkább csak tavaszit vet
nek. Egyébiránt szokott termesztvényeik : búza, 
rozs, árpa, zab,  tengeri v. kukoricza és köles. A’ 
ligeti emberek még igen jó és szép uri-tököt, din
nyét ’s csekély burgonyát is termesztenek.-------Fő
figyelmöket a’ marhatartásra fordítják, ’s azt meg 
is kell vallani, hogy ebben legelőbbre vannak. Szép- 
termetű ’s kövér marhákat tetemes számmal nevel
nek. Van tudtomra Debreczennek 0 gulyája — mind
egyik több mint 2 ezer darab marhával — ’s egy ö- 
körcsorda; ezenkívül minden utczának egy csordája 
(összesen, ha nem csalatkozom, 10). Óhajtanok azon
ban, hogy többtöbb isméretet szerezvén, haladva gya
korolják a’ gazdálkodásnak imez ágát. —

De ha ebben előre vannak is, bezzeg hátra áll
nak az állattenyésztés’ egyéb ágaira nézve. A’ sör- 
téstenyésztés majd egészen mellőzve volt; — most 
kezdenek erre is már némi figyelmet fordítani. —• 
De semmiről sincs olly fonák fogalmuk, mint a’ juh- 
tartásról! Mellőzvén a’ nemesített birkákat, most 
is csak durvaszőrfi magyar juhokkal bajlódnak. Lás
suk az okokat mindkét részről. (Tudom, e’ néhány 
sor a’ világosult fejeknek fölösleges lesz !) — Azt 
mondják: több hasznot láthatni a’ magyarjuh-te
nyésztésből, mert ezeket nem kell olly sok költség
gel tartani; továbbá a’ gallér-’s bundának való bőr
ért sok pénzt kapnak , — ezen haszon pedig épen 
nincs a’ másfaju birkáknál; végre hogy a’ magyar- 
juhok igen sok Zsendiczét, melly itt igen kelendő, 
adnak ’s meghizlalva sokkal jobbak a’ leöletésre.— 
Jegyezzük-meg itt azt: hogy okos gazdának leg
főbb igyekezete a’ hasznot, ha lehet, egyszerre ’s 
egy summában kapni kezéhöz; az előbb említett mó
don pedig ellenkező történik. Itt ismét azt mond

ják: „épen ez jó; mert így a* kevésbbé tehetős juh
tartó gazdák több ízben jutván pénzhez, jobban se 
gíthetnek magukon.“ Erre az a’ válasz: jól ga z
dálkodó szegénynek mindegy, akár apródonként akár 
egyszerre arassa a’ hasznot; sőt az utolsó még 
jobb , mert így azt jobban használhatja. Mi a’ fön- 
tebbi állításokat illeti: igaz, talán (de csak t a l á n ,  
mert a’ két-nyiretű birkának tartása nem igen ke
rül többe , még is szőréért majd két annyit ad
nak , mint a’ magyar juhéért) kevesebb költségbe 
kerül a’ magyarjuh-tartás, de a’ haszon is keve
sebb ám (a’ magyarjuh- ’s más birka gyapjúk’ ára köz
ti különbséget mindenki tudja); továbbá a’ nemesebb 
birka nem ad ugyan gallérnak va'ót, deanmk ismét 
bőrét festik-meg (mit a’ természetinél örömestebb 
használnak, minthogy színét nem hagyja) bundá
nak, kivált egykissé csinosabbnak — bár kicsiny a’ 
szőre — alkalmas; ha kihíznak, ezek is szintolly 
jók a’ leöletésre; végre, ha bárányukat leölik, ők is 
csak annyi ’s szintolly jó zsendiezét adnak. Ezek- 
nélfogvást nem igaz, hogy a’ magyarjuh-tartás 
hasznosabb! — Minthogy a’ nemesbirka-tartás, köz
tudomás szerint azon ága hazai gazdálkodásunknak, 
melly legtöbb hasznot hoz: illő volna, hogy azt ne- 
csak ne akadályozza a’ t. városi elöljáróság (mint 
ezt eddig sok részben tévé; holott neki mindenben 
a’ polgárok’ boldogságát ’s jóllétét előmozdítani 
kötelessége!), sőt inkább elősegítse czélszerü ked
vezések által, annyival is inkább, minthogy rá néz
ve mindegy : akár nemesbirkát, akár magyarjuhot 
tartanak a’ polgárok. Legyen mindenkinek kényére 
hagyva: ollyanttartani, minőtakar, ’sh iszem ; akkor 
által fogják látni, mellyiknek tartása hasznosabb. — E- 
gyébiránt magyarjuhot a’ debreczeniek igen nagyszám
mal tartanak. — A’ ló-nevelés nem igen van divat
ban ’s ha nevelnek is a’ gazdák egy v. kettőt, azt az
ért teszik, hogy a’ hámba, kidöglött lovuk’ helyébe 
legyen mit fogniok. Eladásra Erdélyből hajtanak. — 
Állított a’ város néhány év előtt tulajdon költségin 
egy ménest, mellyből meglehetős termetű lovak ke- 
rültek-ki. Számos tőkepénzes (capitalista) találko
zik a’ debreczeni marhatartó gazdák, szalonnával ’s 
hizott-sörtéssel kereskedők, vargák’s a’ t. közt; de 
ezek — tagadván hogy van pénzük — a’ helyett, 
hogy annak kamatra-adás által hasznát vennék, lá
dafenékre dugják , jól tudván azt , hogy innét ak
kor vehetik kezűkhez, mikor akarjlk, ’s nem kény
telenek a’ pörvitcl nyaktörős útjára szorulni. Ezen , 
hazánkban még igen divatozó készpénz-rejtegetés 
vajmi nagy kárára van nemzeti gazdaságunknak, —  
minthogy így tetemes summák vetetnek-ki a’ for
gásból; de kárára van a’ gazdáknak is , mivel pén
zük kamatozás nélkül hever; minélfogvást az ezen 
bajon segítést méltán várhatni a’ jövő Országgyű
léstő l!.. .

(Vege következik).

R E J T E T T S Z Ó .

A’ hullám' hátán repül-el hintázva egészem.
Csókolhadil közepét^ ha vele lányka mosolyg.

B o g á r  J á n o s .
A’ 8'lik szánni rejtettszó: Z a c s k ó .

Szerkeszti H e Ím e ez y. —  Nyomtatja Be i me l .



' T Á R SA LK O D Ó.
IO. szám P e s t ,  F e b r u á r ’ 4. 1S37.

D E B . R E C Z E N *
JELEV ÁLLAPOTJÁNAK RÖVID RAJZA. 

p (Vége.)
Hazánkban a’ pesti országos vásárok titán leg- 

nevesbek ’s népesbek a’ d e b r e c z e n i e k .  Ezen 
város gyiilhelye Havasalföld’ , É rd él/, Magyaror
szág’ alsó részei’ (ezen név alatt a tiszántúli s in
ner.i kerületeket értvén), továbbá Pest’, Buda'és Po
z s o n y ’ kereskedőinek. Ezen kívül még számos ausz
triai, c sKh és morva látogatják meg. — A’ vásár-ál
lás többfelé esik ; itt csupán a’ gyári ’s több e’ 
féle portékákkal kereskedők’ helyére leszünk figye- 
lemmei. Ez esik a’városon kívül a’ n é m e t - u t e z  ai 
kis-ajtó előtt, hol a’ kereskedők saját költségükön 
épitett, ollynemű csinos boltokban árulnak, millye- 
neknél még a’ város’ közepén sincsenek szebb épü
letek.—Régen általlátták már azt az okosbak, hogy 
a’ vásárt a’ város’ közepére kellene áthelyezni, de 
mindeddig azt nem vihették véghez , ezután pedig 
még sokkal több bajba kerületül azt véghez vinni. 
— Halljuk az orruknál tovább nem látók’ szavát: 
„hol férne-meg az a’ sok nagykereskedő ?“; furcsa kér
dés e z ,  a’ roppant terjedelmű Debreczenben , hol 
még egy utczát sem tolt - be a kereskedők bolt
ja!; „továbbá a’ város’ azon részén levő s z e g é n y  
l a k o s a k ,  kik csupán a’ vásár’ idején kapni szo
kott házbérból élnek,  e’ miatt e l v e s z t e n é k  é- 
l e l m ö k e t . “ Ez csak féligmeddig igaz, minthogy 
ezután is némelly áruezikkelyekre nézve (miilyen 
p. o. a’ nyersbőr, pályinka ’s a ’t.) a’ mostani vásár
állás megmaradna; sőt a hely’ tágasbitása végett min
den olly árukkal kereskedő (p. o. fa-, vasárusok ’s 
a’ t.), mellyek nagy tért foglalnak-el, ide rendeltet
nének; azonban azt sein kívánhatni, hogy a’ több
ség valljon kárt ’s hátramadást a’ csekélyebb szám
ért.—„ H o g y  a’ k e r e s k e d ő k  s z é l l y e b b  l e s z 
nek s z ó r v a . “ Ezen segíthetni jó rendeletek által, 
p. o. midőn a’ t. Elöljáróság azt fogná határozni, 
liogy a’ vásár a’ város’ közepén essék (a’ mit min
den pillanatban tehet, mivel a’ sátor építés úgy van 
megengedve: hogy a’ melly időben az elöljáróság 
parancsolja, a’ kereskedők tartoznak a’ sátort elvin
n i, széllyelbontani), akkor egyszersmind azt meg
határozhatja : mindegyik kereskedőségi osztálynak 
mellyik utczában legyen álláshelye; továbbá ugyan
akkor felszólíthatja ezeket a’ kirendelt utczában fek
vő házak’ tulajdonosival értekezésre ; minélfogva e- 
zek házukat fölépítvén — mit eddig is sokan azért 
nem tettek,  mivel az azok alatt készülhető bolto
kat nem tudták volna bérbe adni,— számukra boltot 
készítsenek, vagy pedig a’ melly háztulajdonosnak 
nem lenne költsége, építenék-fel magok a’kereskedők 
olly egyezés mellett, hogy azután a’ bolti-haszon
vétel által a’ tett költség lassanként kisebbíttetvén , 
végre megsemmisüljön. Uly módon a’ város’ leg
szebb utczái s legtöbb része könnyen ’s hamar föl
épülhetnének, ’s a’ hol most roskadt földszinti házak 
rutítják a’ várost, ott imígy csinos emeletes épüle
tek fognának diszeskedni. Sőt a’nagy sár is kiirtatuék

ez által, mivel-—mint a’külvárosban van — hogy a’ 
vevőknek a járáskelés megkönnyebbíttessék, a’ há
zak mellett alkalmas járdák v. gyalogutak készül
nének.

Még egyéb hasznokon kívül azon tetemes nye
reség is lenne a vásárnak a’ város’ közepére átvi
teléből: hogy imígy a’ kapunál fizetni szokott vám’ 
mennyi-sége jóval fölebb fog emelkedni; mivel a’ vá
sárra hozott árúk mind a’ városba vitetvén , azok- 
tul vámot kellene fizetni; most pedig a’ vásár a’ka
pun kívül esvén, a’ város ( ’s illy hasznuk van a1 min
den előre-számolás nélkül tett rendeléseknek!!) csak 
egy vásárkor is több ezer forintra terjedő veszte
séget szenved , minthogy a’ javaktól , helypénzen 
kívül,  semmi fizetést sem húz; továbbá még azon 
nagy jót is rernénylhetni: hogy, miután így a’ bol
tok a’ város’ közepén lennének, az idegen nagyke
reskedők vásáron kívül is tartanának itt raktárt, ’s 
ekkor a’ vevő nem volna kénytelen a’ sok áruezik- 
kelyre nézve olly drágás helybeli kereskedőktől 
vásárolni; végre a’ házak’ ára ’s becse is följebb 
fogna rúgni ’s kelendőbbek lennének. — Egy másik, 
már egyszer említett, nehézség van még, t. i. hogy 
a’ zsidók Debreczenben nem lakhatnak. Ezeknek meg 
lehetne engedni, hogy, ha nem is szerteszét ’s min
denütt, legalább a’ város’ egyik részében tartózkod
hassanak.— Hasznos volna, ha a’ t. Elöljáróság e- 
gész komolysággal látna ezen régóta rebesgetett 
szándék’ valósításához, tekintetbe vevén azt: hogy 
ez által sokat fog tenni a’ város’ előhaladására ’s 
jóllétére! — Jó lenne,  ha a’ külső vásárban az épí
tést (még a’ kiujitást is) egészen megtiltaná! — Le
hetne tán részenként is czélhoz jutni, p. o. ha elő
ször az erdélyi, bánsági ’s a’ Törökország felől 
érkező kereskedők’ vásárállása vitetnék a’ városba. 
— A’ zsidókat azon kedvezés által: hogy állandóul 
a’ városban lakhassanak, úgy hiszem, igen könnyen 
bevihetnij akkor pedig, ha ezek már a’ városban 
lesznek (minthogy a’ vásárnak fele úgyszólván ezek-
biti áil), a’ többi könnyebben titánok indul.-------ügy
gondolom, a’ t. Elöljáróság, mellynek elég számos 
mély-belátásu tagja van — ha ezen terv’ valósításá
hoz kezdetid, dicséretesen ’s hasznosan fogja ezt 
bevégezni,— fontolatra vevén minden kárt és hasznot!

VII. Debreczen’ lakosit charakterökre nézve 
két osztályba tehetni: az elsőbe t. i. az Elöljárósá
got ,  a’ divathoz illeszkedő lakosokkal, — kik itt la
kó németekből, vándorlott, olvasott’s pallérozottabb 
kereskedőkből és szabadabb mesterségeket gyakor- 
lókbul állnak. Ezek más városiakhoz jobbadán min
denben hasonlók ; mindazáltal itt azt kell megje
gyeznünk az Elöljáróságról, hogy közölök némel- 
lyck magokat úgy tekintik , mintha nem a’ polgá
rokhoz tartoznának ’s nem ezek’ kebléből emelked
tek volna fel.—A’ másik osztály magában foglalja a’ 
város’ valódi törzsökös nagyszámú polgárit. Ezek’ 
charakterében ’s viseletében sok van ollyan , mi ne
kik főleg sajátjok, ’s melly azt mutatja: hogy ők 
eldődeik’ természetét még nagy mértékben meg
tartották. Általában véve mindnyájan hamar-lobba-
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nók, *s agg szokásokhoz ragaszkodnak; komolyság 
mutatkozik minden tettükben ’s mozdulatukban; te
kintetükből valami méltóságos sugárzik-elő , a’ 
n a g y v á r o s i a s  hajlékonysághoz ’s hizelgéshőz 
épen nem értenek, sőt nagyrészint büszkék, daezo- 
sak ’s rendkívül nyersek. Köszöntésük nem az el- 
hatalmazott „alázatos szolgája!“ hanem egyszerű 
jókívánások p. o. „adjon Isten szerencsés jó napot.“ 
’s t. ef. Ismerősek ’s atyafiak iránt szívesek, ven
dégszeretők , úgy hogy közszokás, minden látoga
tót legalább egy pohár borral megkínálni. A lak- 
inározást kedvelik ; azért is ünnepélyes alkalmakkor 
számos komát, atyafit szoktak étkekkel bőven ellá
tott asztalhoz ültetni. A’ tehetősbek német konyhát 
tartanak, de a’ szegényebbek csak a’ kemény magyar ét
keknél maradnak. A’ poinpázásnak és czifra ruhának a’ 
férfiak nem baráti, de az asszonyokban megvan az e- 
zekhez-hajladóság!— A’ férfiak’ruházata áll: az lígyi 
nevezett sajt-tetejű kupeczes kalapból, — mellyetkö
szöntéskor csak kevéssé billentnek-ineg fejők felett; — 
testüket sötétkék magyarszabásu ruha, vagy meleg
ben bő-ujű gyapot-ümög ’s gatya, bársony mellény, 
ezüst v. czin- ’s óngombokkal födi; lábukon kordo
ván vagy másféle bőrbül készült csizma van, he- 
gyes-taréju gombos sarkantyúval. Télen nagy ju
hászbundát , nyáron pedig sötétkék posztó-köpönye
get vesznek magukra, némellyek a’ melegebb idő
ben is, hanem illyenkor ujast nem húznak alája. —■ 
A’ gubások, húsvágók, ’s csizmadiák, mivel kü- 
lőnszabásu ruhát viselnek, az egyéb lakosak közül 
igen hamar kiösmérszenek. —- A’ gazdagabb leány
zók egy ágra széles szalagba font leeresztett hajjal 
járnak , fejökre gyöngyös-pártát, nyakukba gráná
tot ’s nagy selyemkendőt tesznek, ’s — már — nó- 
metszabásu ruhát viselnek nagy fejér-kötővel, lábu
kon pedig czipét. A’ szegényebbeknek pártájuk nincs, 
kordován czizmát ’s régi magyarszabásu ruhát, nyá
ron rokolyát , télen pedig szoknyát ’s hosszú-ujú 
magyar-bundát hordoznak. Az asszonyok’ viselete 
mindenben hasonlít a’ leányokéhoz, csakhogy fejökre 
vagy az úgynevezett k a s k et 1 i-fejkötőt teszik,  
vagy olcsóbb fejkötővel elégedvén - m eg , azt egy 
nagy l e n c s é s  k e s z k e n ő v e l  kötik-be. — Termé
szetükre nézve jobbadán ezek is hasonlók a’ férfiakhoz.

Mondhatni, hogy a’ férfiak általában véve ido- 
inos testalkattal és szép arczczal bírnak. Kevésb- 
bé a’ nőszemélyek; azonban ezek közt is találko
zik elég kecses alakú. A’ magas, vérmes, kövér 
•s testes emberek mind két nemen igen számosak, 
nem különben az éltesek is. Legközönségesebb nya
valya nálok a’ lá z , mellyet a’ rósz ivóvíz és sok 
gyümölcs-evés szül. A’mi lelki müveltségöket illeti, 
ez nem igen magas fokon áll; olvasni, írni mindegyik 
tud , ’s magukat ünnepeken biblia-olvasással mulat
ják, kivált az idősbek, kik sók részben babonásak ’s 
nagymértékben vallásosak. — Azonban az itt előszám
lált sajátlagos bélyegeket minden ivadék mindinkább’s 
inkább elhagyogatja , a’ közpolgárisodás’szelleméhez 
hajlik s igazítja magát; ’s bízvást mondhatni: hogy 

^néhány ivadék (generatio) kimultával hasonlók lesz
nek más városok’ lakosihoz, kivált ha pompázva élő 
pallérozott nemesség s előkelők (kik eddig itt igen 
kevés számmal vannak) vennék a’ város’ keblében 
lakásukat.

"" VIII. Midőn az ember hallja: milly áldott tá
jék’ közepén fekszik Debreczen, azt gondolja, hogy 
itt az élés igen olcsó. Ki ezt hiszi, csalatkozik! T ö
kéletes igaz, hogy hazánk’ legterméketlenebb vidé- 
dékein ha nem olcsóbb, de épen nem drágább az 
élés. Ezen drágaság’ okát nehéz kitalálni! Talán né- 
melly részben onnét sziilemlik, hogy kevés a’vendéglők’ 
’s élést-adók’száma; mindazáltal, véleményem szerint, 
különösen a’ piaczi árukra ügyelő tisztségnek tulaj
doníthatni azt: mert — hogy többet ne hozzak-fel — 
zsemlye a’ múlt tavaszkor i s , midőn a’ legszebb bú
zának köble 8 forint volt — csak szintolly nagyságú 
süttetett, mint ez előtt több évvel, midőn a’ búzának 
köble 20 forinton felül kelt.— Vendégfogadó van ket
tő, mellyekben — azon kívül hogy az ételek nem leg
jobbak — méregdrága minden. Ritka vidéki — csak 
idegen, kinek a’ városban ismerőse nincs, — szokott 
itt vendégfogadóba szállni; honnan sok magányos 
ember* háza, főleg vásárkor, vendégfogadóhoz ha
sonlít. — Kávéház van három, de közülök csak egy 
érdemli e’ nevet meg. Tánczterem csupán egy van,
de az is miilyen!------ I834ben a’ város megnyerő a-
zon jogot, mellynél fogva minden polgár mérethet 
bort; ekkor azt lehete gondolni: hogy könnyebben, 
olcsóbban ’s jobban készült étkeket kaphatni majd, 
minthogy talán a’ bormérés vendéglőssel leend páro
sítva; de nem teljesült a’várakozás. Nyitottak ugyan 
számos bormérő-házat, de vendéglőházat (a’szó’leg- 
szorosb értelmében) csupán egyet v. kettőt; 's még 
ezen bormérő-házak is miilyenek! — Hiába, a’ 
magyar még eddig ügyetlen a’ vendégfogadós- 
sághoz!

IX. Van Debreczenben egy könyvnyomtató-mű- 
hely is , melly a’ város’ tulajdona. Ez többnyire is 
kolai könyvek’ nyomtatásával foglalatoskodik. Bár 
teljesülne az ennek haszonbérbe adatásáról keringő 
Hír! — Egyvalaki azt mondja: akkor lesznek a’ ma
gyarok müveitek, pallérozottak, ha minden városban 
legalább egy újság v. folyóírás jő-ki. En ezt nem kí
vánom, csupán annyit, hogy a’ nagyobb ’s népesebb 
városokban jőne illy újság ki. Mikor fogjuk megérni 
azon örömet, hogy Debreczenben is hírlap, vagycsak 
egy folyóírás is adatik-ki, nem tudom. — Szabad le
gyen ide iktatnom néhány szót a’ magyarországi hír
lapok’ keletlensége’ okairól. — Kimondotta ezt gróf 
Dessewffy József az l835dik évi T á r s a l k o d ó ’ utol
só számában: hogy t. i. nem bánja ő , akármiilyen 
alakban jőjön a’ J e l e n k o r ,  csakhogy minél többet 
szóljon Magyarországról. — N evetséges, midőn az 
anglomaniában sínylődök azt mondják: hogy Angliá
nak minden elsőbb városában számos újság jő-ki,’s hogy 
már a’londoni halkufárok is olvassák a’ hírlapokat!— és
nálunk Magyarországban?! Oh! oh!—---- Beszédükre
rövideden ezen kérdések szolgáljanak feleletül: Kik 
teszik az angol nemzetet, és kik ’s mit — nem hazai 
dolgokat — olvasnak-é azon hírlapokban ?; továbbá 
kik teszik a’ magyar nemzetet, ’s a’ magyar olvasók 
mit olvashatnak hírlapjaikban?— Az imént mondot
taknál fogva tehát a’ nemesség lenne a’ hazai hírla
pok’ olvasója; úgy de ezen lapok nagyrészint olly 
külország! dolgokat foglalván magokban , mellyek 
nem minden rendű nemesek, hanem csak tudósak e- 
lótt érdekesek ’s felfoghatók (minthogy azok’ megéri 
téséhöz nem kevés stalistikai, geographiai és histo-



riai ősmeret szükséges), annálfogvást nem kárhoz
tathatni őket, hogy az újság-olvasást mellőzik.;

X. Még valamit a’ város’ kivilágításáról ’s mula
tó helyeiről. — D e b r e c z e n  még nincs kivilágít
va , mert azon nyolcz vagy kitencz lámpa, mellyek 
tömérdek ulczáiu egymástól roppant távulságra pis
lognak, illy nevezetet nem érdemelnek. A’ legelső 
lámpát, ha jól emlékezem, I830dik év’ táján tevék- 
ki; azóta számuk mindössze a’ most említett mennyi
ségre szaporodott. Ezen kívül taláitatik egy kettő â  
bormérő-házaknál kiakasztva, hogy a’ vendégek â  
házra ösmerjenek. Igen hasznos lenne, ha a város 
kivilágítása 'mindinkább terjedne, minthogy igy leg
alább látná az ember sáros időben: hová lép *). An
nyiban ugyan dicsérhetni a’ debreczenieket, hogy ők 
követik Franklintól a’ parisiaknak adott tanácsot, t.
i. jókor feküsznek ’s korán kelnek, úgy hogy télen 
8 , nyáron 9 óra után kevés embert találhatni az ut- 
czákon. — Mulatóhelye egy sincs; mert az úgyne
vezett N a g y - e r d ő t  nem egészen vehetni annak. 
Ezt a’ város’ közepétől való nagy távulsága miatt 
csak ja’ város’ azon oldalán lakó aljasabb lakosak 
és szolgálók látogatják-rneg, ’s néha egy két für- 
deni vagy kocsizni akaró tehetősb. A’ pallérozottab- 
baknak mulatóhelyül szolgál a’ rnegl betűsen virág
zó Casino. — Sétahelye epen nines. Ennek okául 
azt gondolhatni, hogy még Debreczenben a’ henyén 
’s hívalkodva-élők’ száma csekély. Ezen hijányt miud- 
azáltal kipótolják valamennyire a’ várost környező 
szőlőskertek, mellyek egyszersmind a’ város’ külön
ben sivatag környékének kellemes zöld szint ad
nak. Ezen szőlőskertek’ száma nagy, és sok szép 
gyümölcsöt, kissé savanyús de még is iható bort ad
nak. Itt van minden valamirevaló polgárnak egy 
darabka szőleje, ’s ide szoko t különösen vasárnap 
kedvtöltés végett kisétálni.

T A G - O S Z T Á L Y
• l a t u s g a x d a s á g i  é s  e r k ö l c s i  t e k i n t e t b e n .

( Folytatás.)

Mivel pedig az üdves siker’ létesítésére nem 
elég valamelly intézet’ hasznait eszrnéletileg (in ab
stracto) magasztalni, hanem annak tárgyilag (in con
creto) végrehajthatóságát is meg kellene mutatni : 
lássuk, miképeu és kik által hajthatni végre a’ tagosz
tályt? A’ jobbágy’ állományi elkülönöztetése a’ bir
tokos úr’ telkeitől, sőt a’ jobbágyok’ telkeinek egy 
tagban fejenkénti kiosztása is sokkal könnyebb lé
vén, lássuk csak a’ közbirtokos nemesség közölt a’ 
tagosztály’ végrehajtásának (az értekező’ véleménye 
szerint) legbiztosb módját:

Tudnivaló , hogy a’ törvény senkinek kárát nem 
akarja, annál kevésbbé, hogy egyik polgár a’ másik’ 
kárával gazdaguljon ; ellenben mindenkinek a’ ma
gáét kirekesztőleg tulajdonává akarja tenni; azonban 
egy határnak földei sem lévén tökéletesen egyenlők, 
a’ roszabb földeknek a’ jobbak által úgy kell pótoltat- 
niok, hogy panaszra ’s elégületlenségre ok ne le
gyen. Ez okbul 1) Az egész határ mérnöki kézzel 
pontosan méressék-föl(ha lehet, astrolabiummal, vagy

*) Mult-évi scptenjberben a’ casinoi egyesület gyűlést tar
tót a’ fe ’ett: bogy a' piaczot ’» a’ játékszínhez vezető, 
ntczát ki kell világosítani; de miképi? ’s kinek költségin ? 
nem tudóin.

szegtükrökkel, mivel ezen műszerek nemcsak leg
jobb, hanem a’ mellett örökös térképeket adhatnak), 
ha a birtokos nemesség közt tökéletes arány (pro- 
portio) van,  dülőszámra (diverticulariter), ha pedig 
proportio nincs, egyesleg(individualiter). — a) A’ dűlő- 
számra felmérés olly tökéletes arányt (proportiót) ’s 
classist teszen fel a’ közbirtokosság között, melly 
szerint senki sem kíván többet a’ halárban bírni, mint 
mennyi őt törzsök származásához képest illeti. ’S 
igy ha történetből vagy ő vagy pedig cselédei vagy 
akárki is a’ szomszédtól valamit jó vagy rósz lélekkel 
elfoglalt, vagy szántott, azt az illető közbirtokos 
barátjának szintúgy visszaadni k ész , mint azt meg
kívánja , hogy ha őtőle valaki valamit elfoglalt , 
az ezen tagosztály’utján neki visszaadassék. Illy eset
ben és nyilatkozás mellett a’ földbirtokot egyes- 
leg is fölmérni, csupa hijábanvaló költség ’s idő
vesztés volna; ellenkező esetben ha b.) Bár világos 
proportio vau is a’ birtokosak között, de ha ki mit 
foglalt mástól, vagy a' közös legelőből, ’s erdőbül 
mit irtott, vagy posványból szárított, töltött árkok
kal haszonvehetővé tett, azt közre bocsátani, vissza
adni, sem visszakérni nem akarja, vagy ha egyik osz
tozó atyafinak földjét a viz megszaggatá ’s a’ több 
atyafi ezen kárban részes lenni épen nem kiván , 
vagy ha a’ helység’birtokosi között épen semmi kulcs, 
semmi öröködési proportio nincs; ekkor mind a’ kül
ső , mind pedig a’ belső telket csakugyan egyesleg is 
szükség felmérni. — c) A’ dűlő szerinti mérés’ 
térképének scalája lehet 1// =  100°; az egyesleg  
felmérés scalája pedig ha apró 4, 1, vagy 1  ̂ hold 
nagyságú földek is jőnek-elő, l / / ==50=; ha pedig a’ 
birtokok’ legkisebbike egyegy dűlőben legalább 4 
hold, akkor a’ scala lehet l ' / =  100°. Egyébiránt 
a’ nagy scalát, a’ mennyire lehet, kerülni kell. — 
d) Az eredeti térkép kidolgozva ugyan és tiszta , 
de színezve ne legyen. A’ tisztázott térkép pedig ki
dolgozva , színezve , ha csak lehet, egy darabban le
gyen. — e) Minden, dülő-számmal jelöltessék , szin
te minden darab rét, legelő is, úgy szinte a’ haszon
talan darabok körbül felmérve számot kapjanak; 
ezenkívül utak, utczák, csapások, vízfolyások, ár
kok , határhalmok, hegyek , völgyek, kopolyák , víz
mosások, kősziklák, nádasok, gödrök, kutak, forrá
sok, kőbányák, erdők, szikesek ’s a’ t. a’ térképben 
helyesen felrajzolva legyenek. — f) Minden darab’ 
nagysága négyszegű ölekben számíttassák - ki, vagy 
is lielyes birtokkönyv készíttessék.— g) Az illy tér
kép a’ ns. vmegye’ küldöttsége által hitelesíttessék. 
E ’ térkép ’s birtokkönyv lévén alapja a’ következő 
tagosztálynak, látnivaló, hogy ezeknek, a’ mennyire 
emberi erő ’s a’ felvett műszerek engedik, tökélete
seknek kell lenniük; melly meglevén, következik

2) A’ b e c s ű .  Itt első kérdés az: kik fogják a’ 
földek’minőségét megbecsülni? Idegenek? ezeka’föl- 
det nem ismerik, az értesítéseknek könnyen engednek, 
a’ dolog’ pontosságára nézve semmi érdekeik; a’ 
földbonczolók (chemicus) pedig épen nem ide valók. 
Csupán a’ helybeli birtokosak vihetik ezt maguk a’ 
törvényes bizonyság’jelenlétében véghez. Mivel igen
is érdekjökben áll jól becsülni, nem tudván, mint 
alább látni fogjuk, kinek hol fog jövendőre járandó
sága kimetszetni. Ezek fognak iparkodni a’ roszabb 
földeket sem igen alantra becsülni; mive) igy a’ jó-



bul hozzá sok pótlás járul, ’s ha a’ becsüsök mind 
a’ legjobb földekhez jutnak i s , de illetőségjöknek 
holdja kisebb mértékkel vétetvén, kevésb földet kap
nának; sem igen fenre becsülni: mert igy ha osz
tályrészük a’ roszabb földek’ sorába esik, kevés 
kárpótlást kapnak, ’s így a’ közbirtokosak a’ magok 
érdeke’ tekintetéből fognak azon legjobban iparkod
ni, hogy a’ becsű jó legyen. Itt pedig azon kérdés 
támad: miképen menjen a’ becs fi véghez, hogy az 
a’ tökéletességhez lehetőleg közelítvén , minden bir 
tokost megnyugtathasson? A’ föld-becsű (boritiro- 
zás) háromféle módon mehet véghez: a) Holdszám
ra olly formán, hogy a’ közép- jósága föld’ holdja 
1200 □  öllel vétetve, az ennél jobb föld’ holdja ke
vésb Q öllel vétetik, különösen törvényünk’ értelme 
szerint a’ jobbágyföldek’ legjobbikának holdja, melly 
búzát jól terem, 1100 □ ;  melly a’búzát nem örömest 
termi, de igen jó rozsot ad, 1200 □ ;  a’ csupa rozs
termő föld’holdját pedig 1300 Q  öllel vétetni paran
csolja az úrbéri szabályozások’ könnyítésére ; de 
hogy e’ három osztályrend a’ nemes birtokosak’ tag- 
osztályának elintézésére nem elegendő, csak on
nan is kitetszik, hogy talán valamelly birtokosnak 
egész illetősége a’ hajdani legelőből jut, melly pedig 
alábbvaló lehet a’ 3dik rendű rozsföldeknél i s , de a’ 
szokásnál nagyobb szorgalommal még is igen haszon
vehető; ez okbul itt sokkal több és különbözőbb osz
tályrendek (classisok) fognak esni; a’ holdak’ némelly 
része talán 2000 Q  öllel is, más része pedig talán 
csak 1000 □  öllel fog számba jőni. Azonban mi az 
a’Q  v. négyszeg-öl? azt a’közönséges nemesség vagy 
akárki, ki e’ becsüt teendi, olly kévéssé érti, hogy 
kevés remény a’ becsűnek lehető tökéletessége felől, 
vagy is: mennyivel ér többet használatra egyik föld 

mint a’ másik, azt közönséges ember Q  ölekben he
lyesen kifejezni soha sem fogja. Ez okbul illy 
becsűt nem javasolhatni. Ennél sokkal jobb b)Az egy- 
behasonlitás (parificatio) haszonlekintelből. Melly 
igy megyen véghez: p. o. ezen Csitkedombi dülőföld 
magján kívül megad 1 pozs. m. vetésről ti pozs. mé
rő rozsot; a’ szomszéd Vermes dőlő homokos föld 
lévén nem ad többet 1 pozs. mérő rozsnál, ’s igy a’ 
Vermes dőlő c s a k |= |  annyit ér, mint a’ Csitkedomb , 
’s a’ t.; ezen mód csak a’ jelent tekinti, ’s a’jövendő 
’s lehető haszonvételeket sem a’ távolságot becsű
jében fel nem veszi, e’ mellett többféle vitatásra nyújt 
alkalmat, mivel ugyan Vermes-dűlőben egyiknek meg
adhatja földje a’ 4 pozs. mérőt, de mindjárt szom
szédjának talán csak 3 mérőt ad, mivel nem miveli 
olly jól földeit, mint amaz. De végre a’ többrend
beli dűlők’ egybehasonlitása mellett a’ vezérfonál e l
szakad , az elme megfárad. Kik ezen nemével kí
vánnak a’ becsűnek élni, szükség nem annyira az 
egyesek’ terméseit, mint a'föld termő-tehetségét te
kintetbe venniük. Legjobb becsűnek véli az érteke
ző c.) A’ készpénz becsűt. A’ pénz legtökéletesebb 
mértéke lévén minden földi birtoknak, 4s fő czélja 
minden mezei munkálkodásnak, olly isméretes m ii 
denki előtt, hogy az ebben tett becsűt méltán leg
jobbnak tarthatni, melly igy mehet véghez: Kime- 
gyen a’ becsü-választottság p. o. Vermes - dűlőre, 
mindegyik megitéli ’s bemondja, egy pozs. mérő alá

való földet hány forinton véli megvehetőnek olly mód
dal, hogy azt mind a’ vevő, mind az adó megállhas
sa, kevés összebeszélés után a’ választottság bizo
nyos summában megállapodik; ’s ez följegyeztetik; 
ha az egyezés köztük meg nem történhetnék, vagy 
a’ nagyobb rész’ ítélete állhat-meg , vagy a’ több-rend
beli becsük följegyeztetnek, mellyekből középszer 
készül. így végig menvén minden dűlőn, minden 
réten ’s legelőn, megkészül a’ becsű, mellyból a' mér
nök különféle terjedelmű holdokat készítvén, szabá
lyozását megteheti. Az illy becsűbe csak a' föld’ bel
ső érdeme, ’s annak falutól távul vagy közelléte a’ fac
tor, nem pedig a’ jelen birtokosnak mostani szor
galma. Ezen becsülnöd ugyan terhes a’ mérnöknek, 
mivel igy igen sok osztályrend készül, mellyek szám
vetéseit nehezítik; de ezzel gondolni nem kell. Az 
illy becsű hiteles párban a’ mérnöknek kiadatik, hogy 
ő a’ dűlők’ holdszámát azon kulcs szerint kiszámíts i 
olly meghagyással, hogy a’ középbecsiipénz-mennyi- 
ség 1200 Q  ölével számlált holdat tegyen. Ezen ki
számítását a’ vármegyei küldöttségnek beadván , ez 
ott megvizsgáltalik, ha helyes, jóváhagyatik, hi
teles párban neki kiadatik, melly szerint tagosztá
lyát a’ térképen megteheti.

(Folytatása következik)

J A V A S L A T O K  
H á z a s u l a n d ó  i f j u1 s z á m á r a .

1. Szép kocsin ’s lovakon indulj leányt nézn i,— 
ha minden jószágod utána rí is.

2. A’ leányos háznál dicsérd a’ házi szép rendet 
’s mindent, — ha minden fel van is benne fordulva.

3. Ha ebéden vagy vacsorán maradsz, vizet i- 
gyál, ha nehezedre esik is ; ’s dicsérd különkülön 
az étkeket, — ha mind kozmás is.

4. A’ macskát, ha a’ leányzó’ ölében látod, meg- 
czirógasd, ha máskor a’ házban yiem szenvedhet
néd is.

5. Ha pipás vagy, a’ szobában rá ne gyújts, — 
ha szépen kérnek is.

6. Nagy embereket emlegess úgy mint baráti
dat, — ha sohasem láttad is őket.

7. Vetésidet dicsérd, — ha az égi madarak’ állapot- 
ja a’ — tiéd is.

8. A’ kisasszonynak kegyeskedjél nyájas kéz- 
szoritással egy arany gyiirűcskét ajándékozni, — 
ha mástól kérted is.

így aztán, ha egy becsületes násznagyot találsz, 
a’ leány— tiéd! S. N. B.

R E J T E T T S Z Ó .

A’ vargának — vég ketteje 
Nélkül — mestersége holt.

Fordított fő hárma mindig
Csak gazember’ dolga volt.

De visszás véghármát teszsziik
Én ’s te is, ha étkünk’ eszszük.

Magyar város az egész ,
Melly a’ szép Tiszára néz.

B . .  . . y Ballá ról.
A’ Óik számú rejtettszó S a j k a .

Szerkeszti H e I m e ez  y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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T A G - O S Z T Á L Y
■ t a t u s - g a z d a s á gi és e r k ö l c s i  t eki nt e t ben.

( Folytatás.)

De míg e z t , — t. i. a’ fölebb mondottak szerint 
tagosztályát a’ térképen — megtehetné, szükséges 
még 2.) A’ s o r o z á s .  Hihető, hogy legtöbb helyen a’ 
legnagyobb birtokos (ki úgy is többnyire a’ tagosz
tályt kezdeni szokta) illendő becsű mellett elfogad
ja a’ határ’ legroszabbnak tartott darabjait, egyfe
lől, mivel ő nagyobb erejéhez képest mivelés ál
tal akármelly földet is termékenységre hozni képes, de 
másfelől több mezei gazdasági olvasás ’s kiterjedett 
tapasztalásnál fogva a’ cerealis (gabonafaji) termé
sek’ szornltkeblü mivelésénél tovább terjeszkedni 
képesb. A szegényebb alig ismér a’ eerealisokon 
kívül más plántát, mint a’ burgonyát ’s kukoriczát, 
*s talán más marhatartást, mint közlegelő’ rágatá- 
sá t, nem is képzel. Azonban arra támaszkodni, ’s 
talán ennélfogva a’ roszabb darabokat érdemen fe
lül becsülni, hogy majd azokat a’ nagy birtokos el
fogadja , épen nem tanácsos; mivel ha ez meg nem 
történik , akkor — ha a’ kisebb birtoka a’ roszabb 
helyekre esik , — károsulhat. Minden esetre igen 
szükséges, és jó dolog ez iránt a’ nagyobb birto
kossal egyezkedni ; mivel a’ kisebbek ezzel szé
pen nyerhetnek, a’ nélkül, hogy a’ nagyobb is vesz
tene. Azon esetre, ha a’ nagyobb birtokos egy kü
lönös darabot elfogad, az neki kimetszetik, ’s a’ 
többi sorozás alá jő illy formán: a) A’ mérnök egye
nes vonalokkal a’ határt több részre osztja olly 
m egegyezéssel, hogy a’ közép birtokosak’ földjei, 
mennyire lehet, négyszeget formáljanak, a’ kiseb
beké igy hosszukások lesznek, a’ nagyokéi pedig 
szélesek. Meghatározza a’ küldöttség: az osztályt 
hol kezdje a’ mérnök, merre folytassa, ’s hol vé
gezze, ’s e’ rendelet neki hiteles kivonatban kiadatik. 
A’ birtokosakat a’ küldöttség egyenként megszámít
ja , mindeniknek illetőségét holdszámra följegyezteti. 
Most annyi számmal jelölt czédula készül, mennyi 
az osztozó birtokos, a’ czédulák összesodortatnak, 
kalapba tétetnek, kiki húz, vagy maga, vagy meg
hatalmazottja; a’ ki húzni nem akar, a’helyett húz a’ 
megyei küldöttség, ’s a’ kivont czédulaszám a’ lajs
tromban a’ birtokos’ nevére iratik. ’S ezen iromány- 
hiteles párban a’ mérnökkel közöltetik. E ’ szerint a’ 
mérnök megteszi számvetéseit a’ térképen azon hold’ 
minemiisége szerint, mellyet □  öl-számra a’ becsü- 
levélből kidolgozott. Birtokkönyvét a’ föld’széle , 
hossza, holdszám, ’s Q  ölek’ feljegyzésivel elké
szíti. ’S így megkapja kiki illetőségét azon sor sze
rint, mellyet maga húzott, ’s így a’ fortélyoskodá- 
soknak ’s önkénynek tökéletesen nyaka szeg ü l, 
mellytől kivált a’ kisebb birtokosak annyira félnek, 
hogy e’ miatt ők a’tagosztálynak legnagyobb ellenei, 
sehogy sem hívén azt,  hogy illy osztás részrehaj
lás nélkül megtörténhessék. Ezután a’ mérnök a’ 
birtokkönyvből és térképből az osztást a’ föld’színén 
megteszi, minden birtokot kibarázdáltat, ’s a’ birto
kost előleg birtokába vezeti ; hogy a’ küldöttség’

történhető elkésése miatt földmivelői foglalatossá
gában ne akadályoztassák. Mindennek vége lévén, 
a küldöttség a dolgot megvizsgálja, a’ mérnöki 
munkát hitelesíti , ’s a’ birtokosokat birtokaikba 
törvényesen vezeti. Az évenkénti haszonvételeket 
soha sem szüntethetni-meg nagy kár nélkül: ez ok- 
bnl, ha egyszer a’ régi álladalom ’s állomány meg- 
bontatik, az uj rendnek tüstént helyébe kell állani, 
azaz a földosztály t augusztus’ közepe táján kell kez
deni , és September’ közepe táján végezni: hogy 
mindenki mezei munkáját csekély csorbasággal foly
tathassa , télen gyöpöt törhessen, tarlót ’s ugart 
szánthasson ’s a t. Ebbül következik, hogy magá
nyos mérnökkel, kinek segédjei nincsenek, tagosz
tályt kezdeni, nem bátorságos. Egyébiránt, ha a’ 
kiosztásban a’ mérnököt valaki gátolja, ő leszen fe
lelős , ha más esztendőre némellyeknek kenyerük 
nem leend. Ebből az is világos, hogy a’ birtokos
nak mérnökét meg kell választani, hogy annak fel
mérése ’s kiosztása feddhetetlen legyen : mert 
hiba miatt illy munkát többé visszavetni tetemes 
xavar és kár nélkül nem lehet. A’ térképek’ hibái
nak azonban nem mindig oka a’ mérnök, hanem 
többnyire a’ műszer, mellyel mérését teszi. Ez ok- 
bul javaslá az értekező föntebb, hogy illyes méré
sek vagy astrolabiummal, vagy szegtükrökkel té
tessenek; mivel a’ mérőasztal, kivált mágnestűvel 
vezetve, hamar megcsal. Minthogy pedig az astro- 
labium drága műszer, ’s a’ vele munkálkodás igen 
sok időt kíván , a’ tükör műszerek sokkal czélirá- 
nyosbak topographiai földmérésekhez. Ez okbul a- 
zon csekély felfödözés, mellyet múlt évben hírül 
adni az érdemes Közönségnek szerencsés volt az 
értekező: jelenleg kívánja a’ szeretett Hazával köz
leni (miután tek. Komárom ’s Győr vármegyékben 
az ászári, kömlődi, t. sz. miklósi, tápi, és mező- 
örsi határok’ fölmérésiben a’ tapasztalás a’ szegtük
rök’ hasznait várakozáson felül bebizonyította) illy 
czimü munkájában ,,a’ T  ü k ö r - f ö 1 d m é r é s ’ t u d o 
má n y a  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a’ t ö r v é n y e s  
t a g o s z t á l y r a ,  ’s ú j a bb  ú r b é r i  s z a b á l y o 
z á s o k r a .  M é r n ö k ö k ,  f ö l d b i r t o k o s a k ,  ü g y 
v é d  ek ’s ur oda  1 mi  t i s z t v i s e l ő k ’ s z á m á r a . “ 
Ára köttetlen mintegy két forint, vagy 2 fr. 30 kr. 
p. p. leszen. Ezen munkájára az értekező előfize
tést ugyan nem fogad el, hanem csak aláírást nyit- 
meg, nem akarván sokkal több példányt nyomtatni, 
mint mennyi elfoglaltatik: mellynél fogva kinek illy 
isméretekre szüksége leszen , tessék őt bérmentes 
levelével megkeresni; a’ munka’ megjelenése hírül 
adatván, kiki a’ meghatározandó áron a’ köny vet 
Pesten általveheti. Addig is pedig, hogy a’ tudni- 
vágyónak némi fogalma legyen a’ tükrök’földmérés
re használtatásáról , olvassa - meg ezen munkát: 
„Praktische Anweisung zur Feldmesskunst mit der 
Kette, der Messtische, und Winkespiegel, v. Gott- 
frid W iessner groszherzogl. sacl^s. weimarisehen 
Geometer, mit 9 Steindrucktafeln. Leipzig 1835. 
Preis 1 fl. 18 xr. C. M.“ Az értekező’ szegtükrei



42

azonban a’ mint más alakúak, úgy azok’ használá
sa is egészen más, mivel általok minden mérő-asz
tal’ , vagy astrolabium’ segítsége nélkül hajtatnak 
végre a’ földmérések; mivel pedig W issner ur csak 
asztal mellé használja, látnivaló, hogy még tökéle
tesen a’ tükrök’ természetét nem ismeri. Más mun
kát az irton kívül a’ tükör - általi mérésről az érte
kező nem ismer.

3.) Több-rendbeli apróbb észrevétel is van még a 
tagosztály körül, a.) Kinekkinek minden földje  ̂’s le
gelője egy tagban esvén, ide neki térés útra s csa
pásra van szüksége, hogy marháit más kára nélkül 
saját birtokára hajthassa. E’ végre a választó-vona
lok ha egyszersmind ország útul és csapásul is szol
gálnak, 1() öl szélességnek lehetnek: a’ többi közö
sülő ut 5; a’ magányos famíliák között levő utak 
pedig 2 öl szélességüek lehetnek. Mindezen útnak, 
és valasztó-vonaloknak pedig szekerezhetőknek kell 
lenni, Nem akadhatni pedig azon fen , mintha e’ mód 
szerint a’ csapások igen szélesek lévén, azok szük
ségtelenül ’s talán a’birtokosak’ kárára sok földet el
foglalnának: mivel e’ csapások azon tömérdek bo- 
rozdákbul, mellyek most a’ szanaszéti földek miatt 
hasztalanul elvesznek, ha a’ mérnök azokat össze
szedi, akárhol is bőven kikerülnek. — b.) A’ haszonta
lan darabok, u. m. kopár hegyoldalak, vízmosások, utak, 
árkok, vízállások , gödrök senkinek illetőségébe Tiem 
számíttatnak, hanem azt ingyen kapják azok,  kik
nek birtokaik között esnek. — c.) A’ szőlőhegyek 
természet szerint továbbra is közösek maradnak.— 
d.) A’ melly nemzetség’ tagjai együtt kívánnak ma' 
radni, azok csak egy sorsot húznak , ’s úgy a’ ki
sebb osztályok közöltük öröködés szerint tétetnek. 
— e) Az erdőségek különös figyelmet érdemelnek, ’s 
vagy együtt maradnak, vagy különös, és nem a’ 
földek’ tagosztályához tartozó darabokban osztatnak- 
ki. — f.) Szükség szemügyre venni a’ helység’ nö
vekedését is: ez okbul 50 vagy 100 hold közös föl
det a’ helység körül fen kell hagyni. Majorföldekre 
is épülhet ugyan falu, mint London’ nagy része ma
jorföldeken áll (van is elég galibájok a’ földbirto
kosokkal); de ez nem tanácsos , mivel a’ birtokos* 
kényétől igen sokat függ az építés, melly miatt igen 
idomtalan utczák keletkeznek. Míg e’ fenhagyott da
rab fölépülne , addig közös mezőnek használtatha
tó  , vagy pedig haszonbérbe adathatik. — g.) Az előre 
sorshúzás állal meghatárzott renden sokszor a’ ki
sebb birtokos miatt változtatni kell, mert p. o. ha 
valaki 2 0 , 30 hold birtokával olly rét’ (vizenyős 
hely) közepébe esnék, a’ inellybőf soha szántóföld 
nem lehet , e kis birtokost ekkor innen tovább 
kell mozdítani. Az illy esetet a’ mérnök a’ kül
döttségnek jelentse, s ennek jóváhagytával tegye 
rt, 'áltoztatást. Ha {pedig talán csatorna-ásással 
a rétbü 1 jó föld válhatik, azt a’ mérnök libellázás 
által megtudván kiszáritási tervét adja be. Egyéb
iránt rétek’ nemléte bármelly birtokbeli sorozás
ban változást nem tehet, mivel a’ rétet takarmány
plánták termesztésivel kipótolhatni. — h) Azon eset
re , ha a’ csupa rétek (vizenyős helyek) igen nagy 
terjedelműek, és sok birtokosnak semmi egyéb nem 
jutna, mint tisztán illy rét: az egész határt akkor 
egy tagosztályra nem szabályozhatni; hanem a’ rétek 
vagy külön tagosztályban adatnak-ki, vagy mivel e 

zekkel kevés a’gazdasági foglalkozás,úgy is maradhat
nak, mint vannak,’s csak a szántóföldek és legelők ösz- 
szesíttetnek, ’s egy tagban kinekkinek illetősége ki- 
adathatik. Ha pedig a’legelő olly természetű, hogy he
gyes , vö lgyes, kövecses , vagy talán kősziklás léte 
miatt szántóföldnek sehogysem volna használhatóik
kor a’ legelő ismét külön-válva mindenkinek egy 
tagban, itt is a’legelő’különkülön minemiisége szerint 
felmérve ’s megbecsülve adathatik ki. — i) A’ zálog
birtokok hova méressenek, az örökösek mellé e?  
vagy a’ jelen birtokos’ földeihez ? egyesség, vagy 
pör fogja megmutatni. Ezen előadásokból világos, 
hogy a’ tagoszlály ugyan terhes és fáradságos, de 
nem lehetetlen,’s igen sok függ a’ mérnök’ ügyességé
től és számvetési tudományától, melly nélkül czél- 
jára teljességgel nem juthat; mert a’ hajdani úrbéri 
osztás’ számvetései ehezképest csak mulatságok 
valának. Pedig, ha a’ jobbágyok is egy-tagban ki- 
vánandják illetőségüket, azok’ szabályozása sem me
het más úton, mint előadtuk; elmúlik majd három osz
tályú rendezése a’ földeknek, u. m. 1-ae classis a 
1100 Q ; 2ae classis a 1200 Q  ; és 3ae classis 
a 1300 Q  ; mert ezen rendszabályok csak úgy áll 
halnak, ha szanaszét osztály történik ’s egy egy job
bágy’illetősége 10 vagy 20 darabban adatik-ki, ekkor 
csak jó földje jut valahol, ’s igy a’ most irt osz
tályozás csak jobban megállhat: de ha legelő, rét 
és szántóföld-illetőségei egy tagban adatnak-ki, ak
kor, hogy egy vagy más nagyon ne károsuljon , pon- 
tosb osztályozás szükséges. Mind erről bővebben 
szólandunk az imént említett munkában.

(Vége következik).

A Z  Ó R I Á S  K Á P O S Z T A .

A’ most lefolyt év’ utolsó havának 9ik napján 
Nagy-Kanizsán, Zala vmegye’ nagy-jelentőségű ke 
reskedő városában létemkor, megtekintvén egy ol
tani lakos nagykereskedőnek nagyszerűn készült 
gyapjukülönző (Sortirung) gyárát, mellynek sege
delmével ő a’ hazában összevásárlott tömérdek gyap
jút , finomsága’ számos foka szerint (úgy hogy 
ugyanazon egy földesurtól vett gyapjúból is electa, 
prima, secunda, ’s még több osztályfélét csinál, 
ha még olly kiegyenlítettnek hinné is valaki gyap- 
ját) külön válogatva , egyenesen Londonba, egy oda 
telepített, ’s a’ szükséges isméretekkel felruházott 
’s tetemes költséggel nevelt fijának, eladásra küldeni 
szokta, épen akkor érkezék hozzá postán Londonbul 
e’ fiának levele, mellyből nekem az itt következő 
hirdetményt olvasá-ki, mint Londonban angol nyel
ven közrebocsátottál:

,,0  felsége az angol király’ legkegyelmesb eu- 
gedelmével Csodanövénye a’ természetnek! W a 
t e r l o o  C a e s a r e a n  mindígzöld tehénkáposzta" 
Legújabb felfödözés, melly, legérdekesb ’s legkivá- 
natosb következményire nézve, mellyeket haszon
bérlőknek , földmivelőknek ’s gyártóknak nyújt, 
eddig feliilmulbatlan! — Ezen egyetlen, szokatlan 
’s Angliában még eddig, inig Fullard urnák csüg- 
gedetlen erőködése azt három év előtt be nem hoz 
ta, majd egészen isméretlen káposztafaj’ magossá
ga 9 — 12 láb , köre pedig 15 — 20 láb. Bebizo
nyult már több Ízben, hogy ezen óriás káposztá
ból a’ legtökéletesb nagyságra ’s minemüségre ne
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veit ö t  fej, czélszerüleg használva, száz birkának, 
vagy tíz tehénnek egy napra elég zöld-takarmánynl 
szolgál, ’s a’ tápla - nedv (jXahrungs - Stoff), melly 
ezen fölséges növényből az állat’ létegébe átmegy, 
bőven kimerített sok tapasztalás után Ítélve, min
den állatfaj’ növésében s hasznosságában a’ legör- 
vendetesb javulást hirtelen eszközli. — Fullard úr 
őrömének ’s jutalmának tartja, ezen káposzta’ leg
jótékonyabb befolyása felől bebizonyítva már azt 
állíthatni, hogy a* melly birkák ezzel éltek, a’ legfi
nomabb ’s majd selyemhez hasonló, 2 — 5 hüvelyk
e i  hosszúságú gyapjút adták! és ez olly körül
mény,  melly a’ legnagyobb figyelmet ’s csodálást 
méltán magára fogja vonni. Mert igy nemcsak a’ 
földmivelő fogja e’ káposzta’ termesztésével pénzbe
li nyereségét az eddigi tapasztalatokon felül rug- 
tatni, hanem a’ gyártók is az eddigieknél jobb, ál- 
talányosabban és sűrűbben keresett kelméket, mel
lvek’ haszna minden eddigi számolást meghalad, 
készitendnek. Ezen tökéletesült növénynek termesz
tése ’s használása mind áltáljában a’ kereskedést, 
mind a’ termesztők’ érdekét ’s kedvét nagy — ’s 
majd kiszámíthatlan mértékben emelni fogja. — Ezen 
XV a t e r l o o  C a e s a r e a n  mindigzöld tehénkáposztát 
a’ földmivelők’ atyja, kinek tudvalevő tágos tapasz
talásai miatt hinnünk kell ,  a’ legnagyobb csodának 
nevezé, melly valaha a’ növények’ országában ter
mett. Ugyan is a’ legközelebb múlt octoberben meg
mutattak egyet Cocke S. W . urnák, ama’ nagyon tisz
telt , érdemteljes hokham - halli (Norfolk m egyé
ben) lakos nemes urnák , ’s ez imígy fejezé-ki ma
gát iránta: „„Fullard úr! Három év előtt azt mon
da nekem Ön, hogy a’ földmivelők tökéletességjök- 
nek még csak felényi fokára jutottak. Ezen káposz
ta okot ad kijelentenem, hogy kénytelen vagyok Ön
nek hinni. En nyilványítom, hogy ezen növény a’ 
legnagyobb csoda, mellyet a’ föld valaha szült.““ — 
Később Cocke ur ezen roppant terméket különféle 
herezegnek, s más nemeseknek megmutatván, ők 
nemcsak bámulák azt,  bánén» magvából egy részt 
l836ra számukra meg is rendeltek.— Ha a’ káposz
ta-csemeték téli használatra szánvák, a’ szántóföld
ből kivétetvén kertekbe ültethetni - által azokat, a’ 
mint t. i. a’ tulajdonos’ nagyobb haszna vagy kényel
me magával hozza, ’s akkor kertben szép sétauta- 
kat lehet általok alakítni, szántóföldön pedig ren
detlenül ültetve, fa’ hiányában télen által angol-iz- 
lésü parkot készíthetni velők, tavaszkor azután a’ 
gazdasági állatoknak eledelül szolgálván. — Minden 
kétség-elháritás végett, ’s hogy a’ jelen hirdetmény
nek ’s leírásnak legnagyobb hitele legyen, megké
retik minden földesur, haszonbérlő, és mindazok, 
kiknek e’ tárgy érdekűkben fekszik , hogy London
ban Browne illatszerárushoz (parfumeur) en gros 46 
ceopside (itt kétes olvasató lévén a’ kézirat, az 
utcza’ , ház’ neve ’s száma talán nincs pontosan 
érintve) menni ne terheltessenek; — ez örömmel 
fogja nemcsak egy példányát e’ káposztának, hanem 
gyapját is olly birkáknak megmutatni, mellyek ezen 
növénynyel ftápláltattak. Browne úr az egyetlen megbí
zott ügyvivő Londonban, kinél ezen „Waterloo Caesa
rean mindigzöld tehénkáposzta“ magvát kaphatni. Meg
kéretik minden vevő különösen arra, hogy a’magot an
nak idejében, azaz julius hónapban vessék-el, a’mint

is ezt minden, az árult magvat takaró, papiroskára 
nyomott utasítás tanítja. — Ezen magból kelt cse
meték mindig jól diszknek, sem nagyságukban sem 
minemüségökben a’ várakozást soha meg nem csal
ják, ’s épen e’ tekintetben elsőséggel bírnak min
den egyéb termesztvény fölött. — Vásárlott e’ mag
ból ő királyi fölsége is Windsor melletti Norfolk- 
Farm nevű jószága’ számára, hol annak a’ kívánt 
időben leendő elvettetésé! megrendelte; nem külön
ben pártoltatik e’ növény a’ királyi család’ több tag
ja által is. — Megjegyzésre méltó az is , hogy ezen 
édes növény főve igen gyengéd és spárga ízű, mi
nélfogva használata a’ konyhában is igen ajánlható. 
Növése teke-alaku (pyramidal), és vastag levelei ’s 
mindígtartó zöld színe miatt a’ kert’ ékességei kö
zé helyezhetni azt. Vetés után mintegy két hónap 
múlva,  azaz septemberben el kell a’ csemetéket ül
tetni két és fél yard távolságra egymástól *). Te 
rém középszerű földben i s , de nagy tökéletességre 
csak igen jó földben juthat. Elültetése után más va- 
lamelly időszakban ismét általültethetni azt a’ ké
nyelem’ vagy ízlés’ kivánata szerint.“ (E ’ bánásmód 
reánk magyarokra nézve szigorúbb telünk miatt 
még homályos értelmű). — Londonon kívül a’ vidékre 
rendelt minden egyegy papiroskába zárt magmeny- 
nyiség’ ára busz shilling (1 shilling 2 6 | kr. pen
gőben), ennélfogvást akár Londonban, akár másutt 
a’ 20 shillingen alul árult nein lehet valódi.“

Látám e’ csodamagvat magam is a’ fönemlitett 
kanizsai kereskedőnél egy kis papiroskában, mint 
miilyenben gyógyszerárusink a’ porokat takarni szok
ták ; lehetett benne valamivel több 20 szemnél, ’s 
hasonlított az őszi fekete repcze’ magvához , csak
hogy valamivel talán nagyobbacska volt. A’ papi
rostakarón, angol nyelven nyomtatva, olvasható 
az utasitás illy értelemmel: „Tapasztalás tanítja, 
hogy ezen mag’ elvetésének legjobb ideje julius 
hónap. A’ csemeték, miután két hónapig nőttek, íil- 
tessenek-el 2^ yard távulságra egymástól. Tenyé
szik ugyan középszerű földben is , de legnagyobb 
tökéletességét csak igen jó földben éri-el. Ha pedig 
eijő átültetési ideje, akkor oda helyezhetni, hová 
a’ kényelem ’s Ízlés rendelni fogja“

Hiszem, hogy sokan hazánk’lakosi közül e’csoda
növényt figyelmükre méltatják, ’s kipótolni fogják 
azt,  a’ mit e’ leirt angol hirdetményben hiányzani 
éreznek velem együtt, tudniillik valaki majd nyit ma
gának utat, mellyen londoni isméretsége által a’ no 
\ény’ eredetének, természetének ’s termesztésének 
ismérete felől tökéletesb leírást eszközölhet. Hiszem, 
hogy nemsokára megtudja Közönségünk azt is , minő 
vegytani előkészületű földet, ’s minő melegség-fo
kot kíván e’növény , következőleg az angol télnél szi
gorúbb telünket átültetése után kiállhatja-e? szóval: 
hogy az egész bánásmódot rendszeres alakban ha
zánk’ lelkesb fijai Londonbul maguknak megiratand- 
ják. Főleg várhatjuk ezt azon egykét nagytekintetű’s 
juhtenyésztésük’ úgy, mint földmivelésök’ módjáról ha
zánkban dicséretes földesuraktól,kik ama’kanizsai nagy- 
kereskedő által maguknak már ezen növény’magvából 
e’most lefolyt őszszel hozattakis.Várhatjuk azon néhány 
lelkes hazafitól nem különben, kik tudományos mivelte-

*) ügy y a r d  valamivel kisebb egy bécsi rűfuél.

A
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tésök’ tágasbitása okáért Brittanniát vizsgálódásuk’ fő
pontjául tűzvén ki, oda tett utazásaikban szereztek 
maguknak módot e’ czélnak elérésére. Es igy a’ le
hetőség esetében e’ káposztafaj magyar földünkön 
gazdálkodásunk’ rendszerében hogy tetemes fordula
tot okozand, sőt mintegy uj időszakot hoza.nd-elő, 
mindenki bizton reménylheli.

S z é p  G y ö r g y .

M A G Y A R O R S Z Á G I  K M \. K K E K.
(Forrás H .........r ’s Taschenb. für Vaterl. Geschichte 1837.)

Á rv a  megyének egyetlen \  ág melletti helységén, 
Kralovánon keresztül, gyönyörű, talán egész hazánk
ban legjobb , országút vezet a’ megye szivébe. Ha
sonló romai-mű a’ galicziai útépítés’ igazgatója Gross 
ur által Mokragynál a vad Árván keresztül egyet
len Ívvel feszített óriási hid , melly az 1813ki au
gusztusban szerencsesén kiallotta az iszonyú aradast. 
ÁbafTy közelfekvő kastélyának birtokosa rendkiviil 
jeles mezei gazdának dicsértelik.

Ár v a  egy azon kevés régi vár közül hazánk
ban , mellyek lakható állapotban tartatnak. A’ hatal
mas Thurzóknak sasfészke volt az , kik eredetükre 
nézve hihetőleg lengyelek valának, ’s még a’ Babén- 
bergek’ uralkodása alatt vándoroltak Ausztriába, hol 
Rauhenstein, Rauheneck ’s Lichtenfels várakban ural
kodtak, Aspernt jószágaikhoz megszerzők ’s Thurs 
Vilmosban sz. István templomának a’ bécsiektől igen 
szeretett, egyébiránt Haselbach’s egyéb történetírók 
által elég csudálatosán charakterisált prépostot adá- 
nak; később pedig Magyarországba vonulván, az 
augsburgi Fuggerekkel osztozkodának hazánk’ bá
nyáinak gazdagságiban, ’s még a’ velenczeiek gyana
kodó vigyázatát is kijátszották. Egy közülök tudniillik 
olly különös állhatatossággal birt, hogy sok ideig 
tartózkodnék Velenczében mint gyámoltalan koldus 
és napszámos rézbányáikban, bányászati titkaikat ki
tanulandó. Thurzó György nádorban hazánk’ sorsá
nak bölcs igazgatót nyujta e’ család, a’ Rudolf ’s 
Mátyás közt uralkodott szerencsétlen viszályokban; 
Wittenberg’ ’s Lipcse’ egyetemein is ragyogott a’ 
Thurzó név, melly végre Györgynek Imre fiában 
Bethlen Gábor’ ’s idősb liákóczy’ zavargásiban örök
re elenyészett.

Óv ár, egykor a’hatalmas rabló-vitézeknek, Cza
pek János és Szentmiklósi Pongrácznak tulajdona, 
(valamint Likava a’ hires brandeisi Giskraé,) sokáig 
daczolt a’ hussiták’ rohanásival. — Alig puskalövés- 
nyire a’Vág’ túlsó partján Sztrecsen emelkedik, olly 
k özel, hogy az egész környéken isméretes e’ köz
mondás: „Az egyik várban haragusznak; jól lát
ják ezt a’ másikban, de nem gondolnak vele.“ — Mind 
a’ két vár nevezetes lett W esselényi nádor’ éle
tében. —

T e p l i c z b e n  nyugszik nyílt koporsóban,Wes
selényi nádor’ első nejének B ő s  nyák Z ó f i á n a k ,  
épségben maradt teste. Egykor e' helyet igen élénkké 
tevék Windischgratz gróf örömdús palotája ’s ipar- 
t ljes gyárai. Ezen élénkség azonban már elmúlt.

Búd é t i n  vára a’S z u n y og  hóknak 1798ban tör
tént magva-szakadtuk által, házasság utján a’Csáky 
grófok’ birtokába jutóit. Szunyogh Gáspár egyetlen

leányát, Katalint, befalaztatá, mivel nem az atyja 
által választott Jakussicsot, Oroszlánkő’ urat, hanem 
Forgáchot szerette. Az embertelen atya’ távollété
ben Forgách kiszabadító kedvesét ’s futásnak eredt 
vele. De útközben Jakussics által eléretvén , megö 
letett, s Katalin neje lett Jakussicsnak , hogy dühös 
nemzője bosszúját kikerülhesse, ki őt erővel újra be- 
falaztatni akará.

T e l e k e s s y  Mi há l y ,  unokájaTelekessyImré
nek, ki a Zápolya s törökök ellen viseltharczban mint 
császári fővezér elhúesült, Leduicz várában a’ legva
dabb dőzsölő’s rabló életet viselé. Nemcsak a’kereske
dést tevébátortalanná.mint a’középkor ököljogán.ik gya
korlatakor,hanem a’ bányák’ ’s kamra’ egyéb jövedelmeit 
is kirablá, sőt az oláh hoszpodár által a’ császárnak 
küldött gazdag ajándékokat sem átalló vérundokította 
kezeivel illetni, nevetvén erős vára’ víhatlan falai közt 
a’ törvények erőtlenségét ’s a’ császár’ fenyegetőzéseit. 
Vakmerősége utóbb annyira m ent, hogy Thurzó ná
dort Bittsén meglátogatná. A’ nádor pillanatnyi za
varba jőve ugyan, de csak hamar ismét visszatérvén 
szilárd lelki ébersége, a’ kapukat bezárató, ’s a’ gú
nyoló rablót, cziinboráival együtt, legmélyebb föld
alatti börtönébe vetteté; később pedig erős őrizet 
alatt Pozsonyba küldé, hol feje a’ bakó’keze által esett
el IGOlben. .

A’ M A G A S  I S KOL  A VI E S T E R - T Á R S .

Francziaországban különös jótékony Egyesület 
áll-fön, a’ szegény iskolatanilók’ gyámolitására. Né
hány évvel ezelőtt hirdették a’ franczia hírlapok, 
hogy azon Egyesülethez maga a’ francziák’ mostani 
királya I Fülöp is igen nevezetes ajándékkal járult. 
Melly alkalomkor a’társaság’titoknokához, az uralkodó 
fölség többek közt imezt irta : „Mi rokon érzelmemet a’ 
szegény iskolamesterek iránt legkiváltkép ébreszti, az 
azon körülmény, hogy magam is egykor ezen hasz
nos polgárok közé tartoztam. Azon sokféle sorsvál
tozásnak, mellyek nekem e’ földi életemben osz
tály-részül jutának, egyike az, hogy én, kemény ül
döztetés’ idején , egy gymnasiumba mint tanító fo- 
gadtatám-be; hol azután nyolcz hónapig egymásután 
rendszerinti oktatást adtam a’ tanuló gyermekeknek. 
Azért reményiem i s , hogy a’ szűkölködő iskolatani- 
tók’ fölsegélésére ügyelő társaság az én filléremet 
is , mint iskolamester-társtól nyujtottat, jó néven fo- 
gadandja ’s a’ t.“

RE J T E T T S  ZÓ.

1 ........7 Megbüntetem a’ retkeket.
123 Húzva gyilkolhatsz velem.

3567 A’ halandó embereket 
Üdv’ honába emelem.

654 Ember ’s állatnak van ez.
456 Ki soká é l ,  iilyen lesz.
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Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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Z 1 G E T H I-NEK A’ MAGYAR J0URNAL1STICA’ 
ÜGYÉBEN

Nem szóváltási nyerseség-, vagy.feleselési visz
ket» g  bír e’ szavakra; hanem azon elvem, melly 
szerint még magányos körökben sem, annál keve
sebbé a’ Közönség előtt mondok ollyas valamit, mi
nek okát adni nem tudnám ’s nem szeretném. Ne
kem a’ gyarapodó magyar literaturában támadó jour- 
nalisticáról, mennyiben ezt egy gazdag tudományos 
egyesület’ pártfogása alatt , ’s az olvasó Közönség 
előtt teljes reményben álló férjfiak terjesztik, néze
teim azok, mellyeket a’ múlt évi l02ik számú Tár
salkodóban szabatosan közlék ; szabatosan azért, 
mert a’ nyomosságot nem .szószaporításban , hanem 
öszszefüggő alapos gondolatokban, ’s értelmesek- 
höz szólván, világos rövidségben keresem.Sajnálám 
és még most is sajnálom, hogy az Athenaeum’ szer- 
keztetöji azok,  a’ kik,  noha magának az Athenae- 
umnak eredetén örvendék, reinénylvén, hogy olly fo- 
Ivóirás támad literaturánkban (noha ez is időnek 
előtte van), millyek a’ Revue universelle, Encyclo- 
pédie fran^aise, Hermes, Bulletin universelle des 
sciences, Bergbaus’ évkönyvei, France littéraire ’s 
a’ t., mellyben t. i. a’ pártoskodásnak rendbontó hevé
től távullevő komoly tudományosság lesz a’ szellem , 
nyomos isméretek’ terjesztése az irány, a’ józan 
kritikának rostáját kiálló tiszta nyelv az eszköz. így  
löszén e valóban, a’ jövendő fogja megmutatni. — 
Örömem azonban még az Athenaeum’ megjelenésén 
sem tökéletes , mert ezt nem annak idején látom. 
Az említett külföldi folyóiratok, mellyeknek hason- 
nemü bajtársa kíván az Athenaeum lenni, oily időpont
ban születtek, midőn a’ nemzeti literaturának illető 
osztályai jeles lépcsőjén voltak már a’ műveltségnek, 
azért azok’ foglalatossági köre álta-lában közleni, is
mertetni, kedveltetni a’ rendszerbe alkotott tudomá
nyi müveket, a’ művészetek’ gyümölcsfáit éltetni, a’ 
keletkező faltyú-sarjadékot nyesegetni , a’ tudomá
nyok’ és művészetek összeségét tiszta szentségben fen- 
tartani, ápolni, bővíteni. L)e nálunk még, mivel a’ 
természetben ugrás nincs, előbb rendszerezni kell 
azokat , miket némelly jeles elme szült ; alapítani 
kell, mit terjeszthessünk, ismértethessünk, kedvel- 
tethessünk; ültetni kell, hogy virágot és gyümöl
csöt szedhessünk, nyújthassunk- Ekkor igen is , tel
jes örömet gerjesztene bármelly hazafi kebelben is 
az Athenaeum’ születése. Még sikeresebb hatást 
merészlek a’ Figyelmezőtül várni, reménylvén, hogy 
a’ makacs és nyers századok’ szellemének enyhülésé
vel, szelidülésével egy utón járva, észnek és oknak 
palládiuma alatt fogja a’ közvárakozást elégitgetni; az 
alatt fejtegetni az igazságot, helybenhagyni a’ jót, 
mérsékelt indulattal figyelmeztetni a’ hibára , téríte
ni a’ tévedésből, elősegélni a’ szerencsével kezdett 
pályán; ’s az olly könnyű de egyszersmind olly ok
talan negativa kritikának mocskait józanon kikerül
ni ; — hogy nem fog bírálni, (mert a’ bírósághoz fen- 
söbb hatalomtól átruházott tekintet kívántatik, mit 
nem nyervén , bitorolni nem fog) hanem ismertetni,

vizsgálni, figyelmeztetni. Ezt is csak a’jövendő mu
tatja majd meg. —

Illy szempontbul tekintve literatúránkra, a’ szü
letni készülő Athenaeumra és Figyelmezőre, e’t test
vér lapoknak imént említett előképeire, köziem’gon
dolatimat, nézetimet, mellyeket legújabban Szigethy 
(idei 1 ársalkodó 9ik sz.ban) alaptalanoknak mond. — 
Jól van, vélekedjék ő így; de ne sajnálja még né
hány megfejtő szavamat meghallgatni , mert fel
szólamlásom tendentiáját, (hogy t. i. én nem meg
jelenésén sajnálkozom az Athenaeumnak, hanem a- 
zon , hogy szerkeztetőji Schedel , Vörösmarty és 
Bajza urak) nem értette, sőt balra csavarta. V a g y  
n e m g o n d o l t a m - m e g  úgymond mi n d e n  o l d a l 
r ó l  e z e n  t á r g y  a t; — v a g y  t a l á n  v a l a m i  ho
m á l y o s  e m b e r i  i n d u l a t  i z g a t o t t ,  v a g y  
m a g a m a t  má s  á l t a l  i z g a t t a t n i  e n g e d t e m .  
Bocsánat nyilatkozásomnak ! Sőt inkább igen is meg
gondoltam , mennyiben szereti a’ hazánkbeli olvasó 
Közönség a’ nyomos, rendszeres munkákat , mert 
nálunk a’ külföldi literatura’ nemesebb müveiből tö
mérdek mennyiség kerestetik, vásároltatik, olvas- 
tatik; — meggondoltam annyiban is , mennyiben e- 
gyetemes azon óhajtás, hogy bár illyesmiket erede 
tileg nyelvünkön bírnánk;— meggondoltam, hogy a- 
zon czélra, melly élő nemzetnek lélekben járó tisz
te , a’ honi nyelvnek közönségessé tételére eszkö
zök,  még pedig sikeres kezekből nyújtott eszközök 
kivántatnak , nem pedig erőszakos imperativusok, 
hősi lárma és gyáva sopánykodás; —- meggondol
tam azt is , mit Szigethinek agyában talán a’ jour- 
nalisticai tudóskaság összeforgat, hogy külön tudo
mány-osztályoknak évkönyvei és folyóírásai nem 
szulőji, hanem sarjadéki, nem alkotó fénye, hanem 
visszaható sugárai a’ már biztos álláspontra jutott 
tudománynak; — de még azt is meggondoltam, hogy 
a’ Tudós Társaság’ rendes és fizetéses tagjai ket
tős kötelességgel, t. i. mint hazafiak és mint a' köz- 
bizodalom’ megbízottjai tartoznak rendszeres és ál
landó értékű , nem pedig kalendáriomi-becsü mun
kákkal pótolni a’ honi tudományosságnak, boldog 
Isten! annyiféle szükségeit;— meg- és elgondoltam, 
hogy minden egyesületnek a’ titoknok leven lelke, 
mellékes tárgyakra saját ideje kevés lehet, a’ tár
saság’ ügyére szánandóról pedig nem rendelkezhetik, 
melly tekintetből a’ Tudománytárnak, három hóna
ponként mintegy 18 Ívnyi Tudománytárnak szerkez- 
tetésétől is fölmentetett. — A’ munkát ismerő ember 
nem tagadhatja, mennyire leköti az embernek egész 
valóját azon szakadatlan szorgalom, mellyel eredeti 
rendszeres tudomány-könyvet akar a’ szomjú kebel
lel váró nemzetnek kezébe adni. Itt meg kell je
gyeznem , hogy Szigetin méltatlanságot követ-el, 
azt hányván szemére az olvasó Közönségnek, hogy 
ennek nagyobb része a’ rendszeres munkák iránt 
részvétlen. De ha így lenne is, mint Szigethinek 
tetszik, sokat ígérő hírű nevű és rangú írók ellen
kező érzést teremthetnek; az Athenaeum pedig, melly 
a’ nemzet’ müveit rendéinek van szánva, azon leg
számosabb sokaságot, mellyet Szigetin re nds  z e-



46

r e s  i « m é r e t e k k e l  n e m b í r ó n a k ,  e z e k r e  
nem t ö r e k e d ö n e k ’s nem i s  t ö r e k e d h e t ő -  
ne k  nevez, ismerettel nem gazdagítja. így hát az 
Athenaeum’ publicuma nem e’ nagy rész (mellyet 
Szigeti vakmerőén részvétlennek nevez) hanem a’ 
n e m z e t n e k  m ü v e i t  rende i .  Tehát ennek óhaj
tása, várakozása, követelése az, mit az Athenae- 

-umnak teljessége, nyomossága és tartozása köte
les kielégíteni; röviden a’ nemzet’ tökéletesülésének 
problémája, mit fejteni kíván. Hiszem, épen ezen 
m ü v e i t  r e n d  fog bírája lenni annak, minek kez
dett első számaiban közlőitekről szólni nem is aka
rok , csak azt jegyezvén-meg, hogy Szigetidnek al
kalmazása és kapkodó különböztetése nemcsak a- 
laptalan és következetlen, de még ellenmondó is. 
Hallja Szigetin Bajza úrnak szavait: „író, ki a’ so- 
kaság’ tetszését vadászsza , szolgai lélek." (Kriti
kai lapok I. 109. lap).

Épen ezért engem a’ felszólamlásra semmi ho? 
mályos emberi indulat nem izgatott , hanem köz 
szükségeknek gyötrő érzete, ’s azon szívbeli óhaj
tás, mellyel közhasznú előmenetelünket, hazám’ er
kölcsi és materiális hasznait , szellemi emelkedé
sünket várom. Kövesse-meg Szigetid magát, ’s il
lesse rágalmával azt, ki erre okot ad, ’s nem azt,  
ki mindenütt tartozó tisztelettel említve a’ három 
tudós vállalkozó’nevét, tiszta nyiltszivűséggel és sze
rénységgel szó l, ’s nem burkolja magát álnév’ gya
nús köpönyege alá, hogy nézeteit bátrabban mar- 
dosva közölhesse.

De más által sem engedtem magamat izgattat- 
ni, ki nézeteimnek ura, ’s addig bátor közlője ’s ter
jesztője vagyok, míg jobbakról nyomos okok nem 
győznek-meg. IXekem egyedüli izgatom szivem , 
vezérem az ész; amaz változhatatlan sajátom, senkié
vel fel nem cserélendő, emezt mindenkiben tisztelem.

\  édje Szigetin’ a’ zavarékok’ szigetéről a’ jour- 
nalisticát miattam hősi erővel, védje nem bánom, 
sőt kedvvel olvasom, ha okokkal szól; de én újra
is azt mondom, hogy a’ mi literaluránk’ állapotja, 
ifiú polgáraink’ szellemi fejlődése, törvényhozásunk’ 
nevezetes epochája, szóval: hazánk’ és nemzetünk’ 
java ’s tudományossága éltető eledelt, nem pedig 
külföldről gyakran hozzánk penészesen jutott cse
megéket kivan. Legyen Athenaeonunk, de legyen e* 
lőbb illő állásponton diszlő rendszeres tudományunk, 
melly benne taníttathassák; legyenek naponkint sza
porodó számmal a’ tudományok’ országában részre- 
hajlatlan szívtől vezéreltetett vizsgálódó lapjaink, de 
müveltessenek előbb ezen áldott ország’ pariagai, 
gyujtassanak benne nemzeti erőt és szellemet te
remtő fáklyák, hogy ezeknek örök tüzére éltető le
vegő áradhasson; legyenek , oh legyenek a’ művé
szet’ világában minden jelesre, szépre, hasznosra 
és jóra pontosan figyelmeztető folyóiratink, de ne
veljünk e’ gyönyörű világban előbb olly növényeket, 
mellyek’ virágából ’s Itmbjából főzetendő koszorúval 
ékeskedjenek azok a’ külföld előtt is. Valódiság le
gyen literaturánkban a’ jelszó, álljon a’ magyar Mi
nerva eredeti létalapos kincseivel ékesítve hazánk’ 
oltárán , ’s mint örök világgal környezett fejének 
megannyi sugárai legyenek tudományos lapjaink, 
évkönyveink, folyóirásink! így várhatni borúra de- 

j _1_ VV a r g  ha I s t v á n .

t a g - o s z t á l y

i l a t u i - g a z d a i á g i  é s  e r k ö l c s i  t e k i n t e t b e n ,
(Vége.)

Véli ugyan sok, hogy a’ mint ezen fáradságos 
tagosztály megkészűl, más nap újabb osztozáskor 
ismét szanaszéti osztálylyá válik: de igen hibáznak; 
mert miután egyszer a’ szanaszéti birtok összesítve 
van , istállók ’s félszerek bele épitvék, nem könnyen 
szakasztatik az ismét több részre, kivált ha a’ tag
osztály’hasznait ismerni kezdik. Inkább kifizeti egyik 
a’ másikat, és — főleg ha az ősiség megszünend, 
— más majort fog vásáriam*. A’ jobbágyi birtokban 
pedig osztálynak helye nem lévén , ezek együtt fog
nak maradni: ’s ha a’ kisebb nemesség a’ jobbágy
nál alábbvaló lenni nem kíván, az is tagbeli gaz
dálkodásnál maradni kénytelen. Sőt hihető, néhány 
év múlva a’ szanaszéti birtok abderitaságnak fog te
kintetni. Nem is gördíthetni a’ tagosztály ellen sem
mi más okos ellenvetést, mint azt, hogy egy tagban 
lévén minden föld, ha azt jégeső találja, a’ birtokos 
mindenétől egyszerre megfosztatik; de hihető, ha
zánkban is keletkeznek majd jég-kármentő biztosí
tások, mellyek’ befizetései a’ tagosztály’hasznaiból a’ 
szanaszéti birtok’hasznai felett sokszorosan pótoltat
ván, illy intézet mellett e’ károkat semmibe veheL 
jük. A’ tüz-kár’ veszélye pedig sokkal kisebb, mivel 
itt csak maga vigyáztalans^gának kárát szenvedi, a* 
mott pedig sokszor a’ mások’ gondatlanságának lehet 
áldozatjává. Alaptalan az igy keletkező majorokban , 
nagy istállókban tartózkodható rablóktul való félelem, 
mivel itt őket könnyebb kifürkészni: de annak a’ ta
pasztalás is ellenmond , midőn hazánk’ azon vidé
kein , hol tanyák vannak, felényi rablások sem tör
ténnek ; Sőt lopni onnan is szanaszét-földü vidé
kekre húzódnak , mint czéljokhoz alkalmasb helyekre. 
Ha pedig a’tagosztály’ következtében a’ falukat a’ la
kosak igen elhagyogatnák , majorjaikba költözködné
nek, ’s igy az elvadulástól félni lehetne: nem fog 
hazánk jövendőre is bölcs férfiakban szűkölködni , 
kik ez ellen hasznos rendszabásokat hozni tudjanak, 
mielőtt a’ költözés káros hatású lehetne. De ha sza 
bad a’ jelen tapasztalásból okoskodni, Debreczen, 
Szeged, Kőrös, Kecskemét, Czegléd, Halas, ’s több 
más városunk ’s falunk’ lakosai földeiket egy tagban 
bírják, hol majorjaik vágynak, magok m égis város
ban és faluban laknak, ’s nincs is mit félni a* váro
sok’ elpusztulásától. Nem feledik sokan a’ tagosz
tályt különösen abban is ócsárolni, hogy az, az alatt
valónak is állandó birtokot adván, őt mintegy föl- 
desurrá tenné, melly miatt már is kezd zegernyés- 
kedni, ’s azt mondják, hogy „előbb , mintsem az úr
tól külön - választandó birtokban részesiltetnék , 
nevelni ’s tanítani volna őt szükséges." Az igaz 
hogy a’ nép-tanitás fő dolog a’ statusban: ellenben a’ 
belátó statnsférfiak azt mondják, hogy épen a’ polgári 
törvények ’s azokbul eredő néppel-bánás idomítják 
*s nevelik legczélszerübbleg a’ polgárokat, a’ tanítás 
pedig csak elősegíti a’ törvények által eszközlendő 
nevelést, idomitást ’s mivelődésl; mert p. o. ha a’ 
törvények ’s rendelkezések igen sok alkalmat enged
nek lopásra: tolvaj lesz a’ nép , ha minden falu végen 
egy akasztófa gonosztevőkkel rakva is ; mert látja a’ 
nép, hogy ezren lophatnak, mig egy bűnhődik; ’s
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igy az illyetén hijányok mintegy utat ’s alkalmat nyit
nak a’ lopásra. így van ez minden más polgári bűnnel 
’s erénynyel is, vagy is mindenütt igaz, hogy a’ poh 
gári törvények tanítják, idomítják ’s mivelik a’ népet, 
*s igy ha a’ nép dologtalan , tunya, erkölcstelen, 
durva, rabló, tolvaj, parázna ’s a’ t., bizonyosan v. 
a’ törvény, vagy annak’ végrehajtása hibás. E’ tudo
más pedig igen szükséges: mert csak ez óhat-meg 
bennünket szükségtelen idegen szokások’ ’s visele- 
tek’ majomi követésétől, ’s megtanít, hogy a’ jobb 
erkölcs, szorgalom, miveltség, ’s más polgári erény 
nem a’ miveltebb nemzetek’ nyelvében, sem vise
letében léteznek (mint most a’ törökség gondolja), 
hanem a’ jó törvényekben ’s ezek’ lélekisméretes vég
rehajtásában. Ez okbul nem csupa nyelvét vagy vise
letét szükség eltanulnunk a’ csinos külföldnek, hanem 
jobb törvényeit ’s nyomos tudományait honositnunk, 
mivel—mint azt az arab nemzet megmutató a’l 4 —16 
században i — a’ tudomány szintúgy megfér a’ turbán 
(csalma), mint a’ chapeau-bas alatt, ’s igy a’ kalpag 
alatt is. Azonban a’ törvény magában megírva csak 
semmi; ez csak a’ végrehajtó bíróságban él, ’s csak 
ez által kellő hatású a’ társaságban; ennélfogva, ha 
a’ végrehajtóban más meggyőződés uralkodik, mint 
mit a’ törvény’ lelke kíván, a’ törvény maga is elfer
dül, elkorcsul a’ végrehajtás által,’s egészen más kö
vetkezéseket szül, mint a’ mit czéljaul tüztenek. 
Hogy a’ bíróságban más meggyőződés ne uralkod
jék, ’s a’ törvény pontosan hajtassák végre, arra oily 
nyomos tanítás szükséges, melly a’ törvényeket azok’ 
okai ’s következéseivel adja-elő, vagy ha ez nem le
het,  a’ törvényeket lélekismérelesen betű szerint 
szükség végrehajtani. A’spártai elöljárók eleinte Ly
kurg’ törvényei’ következést nem ismerték; mivel 
mindazáltal ők azokat lélekismérelesen betű szerint 
végrehajtókra’ törvényekkel czélzottfog nat sikerült,’s 
általa nemcsak a’ legrémítöbb ázsiai hatalomnak el
lenállottak, hanem egész Görögő -szágnak ők adónak 
legjobb hadvezéreket ; és szabadságjokat mind
addig feltartották, míg törvényeikhez hívek mara
dónak. — Találunk ugyan olly országokat, hol a’ 
néptanitás még csak nevéről sem isméretes , a’ pol
gárok mé g i s  erényesek, szorgalmasok, szelídek, 
engedelmesek, becsülettudók, mint Indiákban; talá
lunk tartományokat, hol a’ törvények mellett a’ köz- 
tanitás igenis divatoz , ’s a’ polgárok szinte nem rósz 
erkölcsitek, engedelmesek, szelídek, szorgalmasok, 
becsülettudók, mint Chinában. Ebből úgy látszik, 
hogy e kettő, a’ jó törvény ’s néptanitás, együtt 
legjobb : a’ nélkül, hogy külön válva bármellyikkel is 
czélt érni ne lehessen, föltevén egyébiránt, hogy a’ 
törvény-végrehajtás pontos, a’ tanítás pedig czéíirá- 
nyos; különben a’ polgárosításra egyik sem lészen 
elegendő hatású. China e’ kettővel legmagasb fok
ra emelé polgári mivelődését: ott a’ revolutiók ismé 
rettenek ; mert hogy az uralkodni kívánó mohamme- 
danusok (kik minden teremtményt magukon kívül a’ 
mennyországból kirekesztenek, sőt a’ mindenható’ a- 
zon szent akaratját is tagadják , hogy ö különös ke
gyelméből más hitbelieket is üdvözíteni kíván) né
hány év előtt polgári háborút inditottak, az igaz; de 
ők törvényeik és szokásaikkal a’ régi dunaiaktól 
különbözvén, ezekhez mérve barbarusok, vadak, igaz, 
hogy a' dunaiak az európai angolokat is vadaknak

nevezik, ’s legközelebb a’ kereskedés’ viszonyaiban 
Canton városában alkudozó hajóskapitányt vad-szem
nek nevezék, látván hogy az angolok’ polgárisodása 
a’ dunaihoz mérve még csak vadság; ’s ha az igaz, 
mit az utazók róluk írnak, nincs is másképen, 
melly csak e’ rövid charakter-vonásbul is kitetszik : 
ha két dunai paraszt kocsis’ szekere történetből össze
akad,mindketten leugranakszekerökrül/s egymás elibe 
menvén igy engesztelik egymást. P e k i n g :  „Meg
bocsásson kelrned, vigyázatlan valék , azért ütköz
tünk össze“. N a n k i n g :  „De biz én voltam hibás, mert 
láthattam volna, hogy kend félre néz , ’s nem veszi 
észre jöttömet. “ P e k i n g :  „De én vagyok hibás 
barátom, mert kocsisnak nem szabad félre nézni, a- 
zért kérem, ne nehezteljen.“ N a n k i n g :  „Az én kö
telességem lett volna eszmélteim kelmedet, de mivel 
nem tettem , én vagyok a’ hibás, kérem engedjen 
meg ’s a’ t.’s a’ t .— „ígyelhálálkodnak legalább is egy 
óranegyedig; ekkor mindketten a’ legszebb barátságban 
szekereikhez járulnak, ’s közös erővel az akadályon 
segitnek, ’s békén mindketten tovább hajinak. Mit 
tesz az európai ember illy esetben? ha magyar, ös- 
szeteremteltézi még öreg apját is ellenfelének (melly 
szép szokást több otrombasággal együtt keleti lété
re nyilván Európában tanulta); ha német, minden Sa- 
cramentumait összeszedi, kiabál irtóztatón; ha olasz, 
minden szentjét összegyalázza , tiporja, pökdösi , 
többször összeverekesznek, ’s néha egymást agyon 
is verik. Ez bizony nem nagy polgári mivelődés. —  
De talán ezt csak kocsis teszi? lássuk, mint viseli 
magát egy mivelódésre büszkén számot tartó uracs 
még a’ miveltnek tartott társaságokban is: valakinek 
vigyázatlan kifejezéséért, vagy ön hibájábul félre
értett beszédéért hirtelen haragra fortyan , párviadal
ra híja ellenfelét , ’s igy össze is verekesznek, e- 
gyik a’ másiknak szemét szúrja-ki, vagy kezét, vagy 
fiilét, orrát vágja le , vagy épen meggyilkolja, — és 
pedig többnyire haszontalanságokért.— Valóban még 
ez sem nagy polgári miveltség! Illyésekért a’ vad 
cziinzetet a’ dunaiaktól talán meg is érdemeljük. 
De China a’ polgári törvények mellé szoros népne
velést is köt, mellyben nemcsak írás , o lvasás, 
számvetés ’s iskolai historiácskák taníttatnak , ha
nem az Ethika, ’s külviseleti mód is, mint kell min
denkit megszólítani? mint köszönni? kinek milly ma
gasan emelni kezeit ’s hányszor tenni keresztbe 
mellén? hányszor’s meddig meghajlani? mellyik lábát 
előlenni? ’s a’ t. ’S igy ha bölcs tagosztálybeli ’s 
úrbéri törvéuyiuk nálunk is a’ népneveléssel párosit- 
tatnak , hazánk’ lakosi erényesbek, szorgalmasbak, 
módosbak, szelidebbek, értehnesbek fognak lenni, 
vagy is polgárilag lassanként a’ mivelődésben elő
haladni. Hogy még most hellyelközzel berzengni, 
zegernyéskedni kezd talán az alattvaló, az onnan e- 
red , mivel az újabb törvényeket jól még nem érti; 
de ha majd átlátandja, hogy jövendő helyzete sokkal 
kedvezőbb a’ réginél, forró hálával fogja ezt  ̂ fo
gadni. Minden nagyobb változás bizonyos krisissel 
jár. 17ő8ban az Ürbér’ legelső behoztakor szinte va
lónak mulékony zavarok: némellyek robotra elő nem 
állának; mások kimutatott földjeiket nem fogadák-el,
’s a’ végrehajtó bíróságnak ezer galyibát okozónak, 
de az i 11 y nyugtalanságok minden további követke
zés nélkül elmúltak; mindenki köselességéhezMllott, ’s

1

Á



4 S  ’

a’ jó rend bekövetkezett. Ezt várhatjuk bizton szép 
jövendőnktől is.

Végre , ne felejtsük, hogy a’ természet ellen 
tett vétkek nem maradhatnak soha büntetés nélkül; 
hol vágynak Ayka, Dudar, I\ána, Yároslőd.Sz. ki
rály, Csesznek, Duna-szent-Miklós, Kozma, Szomod, 
’s több bakonyi, vértesi, s más hegyes, halmos 
helységek’ gazdag földei, mellyeket fél századtól 
fogva a’természet’ nyugott ölébul nyertek? — Alkok 
azok, völgyek, rémitő vizszaggatások és nadások , 
’s most már alig adják a’ harmadik szemet az íz- 
zadozva dolgozó munkásnak, holott irlatásuk idején 
10 ’s 12 annyival jutalmazák őket. ’S hát a’ termé
kenység olly futva száll itt alá; holott más földeken 
az egyforma termékenység örök időkig fenmarad ? AJ 
szegény hegyi lakosak sorsa szerencsétlen, m eitelo  
földjök ingatag, ’s ezzel földi boldogságok is nem
csak állhatatlan, de untalan alábbszálló, — alább 
száll igenis, sőt végre minden haszon megszűnik , 
hol a’ gazdasági intézvényeket csak a’ szomszédtól 
látott fonák szokások’ balga majrnolása , és nem az 
értelem vezérli. Bizony kevés figyelem kell a’ gaz
dasági dolgokban azt észrevenni, hogy a’ szanaszéti 
osztály nem hegyes, völgyes ’s dombos földekhez 
való; hogy illy osztály mellett minden jobbágy, vagy 
birtokos csak szánt, és a’ földet a’ vízmosás ellen 
egyik sem őrzi ’s nem is őrizheti, a’ szükséges 
helyen bokrokat nem hagyhat, nem nevelhet, kis 
földjén gyümölcsfát ’s csemetét a’ veszélyes olda
lakon nem növeszthet, a’ meglevő árok-mosásokat 
nem tömheti, a’ tovább-szaggatást nem akadályoz
hatja, nem keríthet, részét földjének, hogy a’ viz meg 
ne kapja, rétnek nem hagyhatja, a’vizel okosan nem 
vezetheti, hogy az a’ földre hordott trágyát, ’s ar
ról a’ szinföld’ javát el ne ragadja, sehogysem esz
közölheti; szántása’barázdáit czélszerü vonatban nem 
vezetheti, szóval: a’ szanaszéti osztály a’ terméke
nyebb földet, melly különben góseni zsírral fizetne, 
borzasztó riadalmakká pocsékolni kénytelen; — melly 
földeket sok szenvedés után a’ lakosok akkor kény
telenek oda hagyni ’s onnan kiköltözni, midőn a’ nagy 
Teremtő’ dicső áldását az emberi otrombaság annyira 
rombolta,hogy az elhagyott telkek többé sem szántóföl
deknek, sem erdőknek, de még legelőknek sem alkalma
sok. — Talán nem is találunk egész Európában he
gyes , völgyes vidékeken olly szerencsétlen osztály- 
módot, mint hazánk’ halmos vidékein. Nézzük-meg 
a’ szomszéd Styriát; itt e' minden lapály nélküli he
gyes vidékeken az egész herczegségben annyi kár 
és rombolás a’ földekben nem találtatik, mint ha
zánk’ Veszpém-megyei Bakonyában. És miért? mi
vel a’ földek egy-tagban lévén kiadva, minden job
bágy őrzi a’ magáét, gyepez , kertel, a’ szántásra 
nem alkalmas helyekre gyümölcsfákat ültet, ol t , ne
mesít, a’ lejtős helyeket rétnek hagyja, a’ kövecse
seket legelőnek használja , az egyenesbeket szántja, 
a’ szántás’ barázdáit úgy vezeti, hogy szaggatásra 
okot ne adjon, majd azt trágyázza , miveli, földeli 
(földdel meghordja), a történt szaggatásokat azonnal 
eltölti , eltörni, ’s igy földje nemcsak termékeny
ségében nem csökken, sőt még gyarapszik is , —-’s 
birtoka örök időkre biztosul. így vannak Európá

nak minden hegyes országai kiosztva; ’s nem félnek 
a’ pusztulástól, mint mi, kik azt előre szomorúan 
ellátjuk szanaszéti osztályaink mellett.— De barátim, 
nem kell a’ bölcseséget messze keresnünk; hajdan 
e’ hazában is több ertelem létezett; ez okból itt is ta
lálunk olly földosztásokat hegyes, völgyes vidéke
ken, hol a’ földek pusztulástól mentvék. Árpád apánk 
osztotta-ki Vasvármegyében a’ felső és alsó Őrsé
get, (mellyekrültörvénykönyveinkben is sok emléke
zet vagyon) ’s ime itt minden birtok egy tagban lé
tez (kivevén helylyel közzel későbben tett erdei irt- 
ványokat); ő már tudta, hogy a’hegyes vidékek vég
ső pusztulás nélkül szanaszéti osztály alá nem vé
tethetnek, igy osztatott-el a’Tótságis ugyanazon vár
megyében, hihető ugyanazon időben; és a’szaggatá
soknak ’s földromlás’ és pusztulásnak majd semmi 
nyomai nincsenek. Illy tagosztályt találunk Szath- 
már megyében Tartóczon, Komorzánban’s az Avas
ban, több helyen. — Miért nem követék azon okos 
rendeléseket hazánk’ későbbi gyarmatozóji a’ Ba
konyban, Vértesben ’s másutt? — Fájdalommal ;kell 
megvallanunk, hogy az újabb gyarmatozások ’s te- 
lepítvények hegyes vidékinken olly időszakra esnek , 
mellyben a’ nemzet süllyedt állapotban szenvedett. 
Hegyen völgyön irtotta az erdőséget, pusztította 
a’ rengetegeket, ezeket apró holdszámra az újabb 
polgároknak kiadván, a’ nélkül, hogy arra gondolt 
volna: mi lesz mind ebből végre? — ’S most itt 
állunk legjobb földeink’ ’s mezeink’ gazdaságának 
sírjánál, még pedig sok helyen bele zuhanások is , 
hacsak újabb törvényünk’ értelmében a’ ns. várme
gyék, ’s uraságok’ energiája ki nem ragadnak; — 
energiája — mivel igen látható, hogy a’ köznép’ e- 
gyftgyüsége miatt az úrbéri tagosztály még ott sem 
fog talán némi ellenmondás nélkül menni, hol azt 
a’ föld’ természete’ következésiben, a’ józan okos
ság leghatalmasabban parancsolja.

Gáty.
magy. tud. tára lev. t.

M A G Y A R R Á  K.

E ’ben bizonyos kisasszony reggel a’ templom
ból haza - tértékor imigy köszöuté ablakban álló 
barátnéját: „Pá Linkáin!“ — „No mi hát együtt tar
tunk Lányasszony! — „dörmög vala háta mögött 
egy ittas parasztember, ki lábán alig bírt megálla- 
ni — én is most hörpenték-fel vagy öt garas-ára p á- 
li  nkát . “ S ó s r é v y .

„Nálunk ugyan dühösködik ám a’ m a r h a d ö g “
__ mondá egy , Pesten farsangoló vidéki uracs,
több meghitt ismerősivel vacsorálása közben. „No 
hát — közbeszólt játszilag egy elméncz orvos — úgy 
tanácslom, hogy ma g a  most haza ne menjen.“—„Ej, 
mit nekem! — viszonzáamaz, feledékeny elbizottság- 

— én m ár az i l l y  f é l é n  t ö b b s z ö r  á t e s -  
t em. “ K. . Mi k l ó s .

R E J T E T T  SZÓ.
Fej nélkül méltó a’ szánakozásra; szivét ha

V eszti, rohan forrón. Arcz, de csalékony, egész.
Z. Istv.

A’ l ’ik számn rejtettszó T ö r v é n y .

Szerkeszti H e l m e  ez y. Ny mutatja Be i me l .
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t A b s a i a o d ó .
13. szám P e s t ,  F e b r u á r ’ 15. 183».

Tek. Kisfaludi K i s f a l u d y  S á n d o r  Ibiró’s 
magy. tudom, akadémiai tiszteletbeli tagtól követ
kező közlemény érkezett hozzánk:

Sümegi», Január’ Síkén 1837. Kedves Barátom 
Uram! Ezen a) és li) alatt ide mellékeltt két levél 
a’ Keszthelyi Posta által jött kezemhez. Ezen leve
leknek olvasása után a’ levélírónak kívánságát ér
teni fogja Barátom Uram. Minthogy egygyike én 
rám hi\átkozik; részemről mind azt,  a’ mi itt Ko- 
pácsy Püspökről mondatik, nemcsak bizonyíthatom, 
hanem még többet is tudnék hozzá tenni. Azért, 
ha valamelly más ok nem tartóztattya Barátom Ura
mat, az irttnak valóságát tekintve, bátran kinyom- 
tattathattya az egészei: mert a’ magyar hírlapok
nak egygvik kellemesebb kötelessége az lehet, ha 
a’ hazában történő Jót ,  Szépet hirdethetik; és az ol
vasónak egygyik vonszó érdeke ismét az lehet, hogy kö
vetésre méltó Jót, Szépet, mint tett dolgokat olvashat. 
Ha Barátom Uramnak mégis okai lehetnének, mel- 
lyek ezen levélnek közrebocsátásától tartóztatnák; 
kérem méltózlassék azt akár a’ Hazai Tudósítások’ 
írójának, akár más valamelly hír- vagy hetes lap’ 
írójának általadni. A’ levélírónak másféle kicsapon
gásai is szintén úgy megállhatnak, mint más efféle 
pro et contra elmefuttatások. — Tudakoztam, ki le
hetett légyen az, kit a’ nagy hózivatar új esztendő’ 
napján itt szorított? — A’ fogadós azt mondotta, 
hogy egy Somogy-, és egy Tolna - vármegyei urak 
voltak itt másfél napig-, minden egygyik négy lo
von. Egygyütt mentek Keszthely felé. De nevüket 
nem tudta megmondani. — Midőn egyébiránt bol
dog új esztendőt kívánok, magamat szíves barátsá
gába ajánlom, és tisztelettel vagyok Barátom Uram
nak alázatos szolgája K i s f a l u d y  S á n d o r  m. k.

a) Tekintetes Ur! Egy Barátom, ki Tek. Ura- 
ságodat jól ismeri ’s tiszteli, ezen ide mellékelt le
velét valamellyik hírlapban közre kívánná tenni. Ma
ga Sümegen napoltában azért nem volt Tek. Ura- 
ságod’ tiszteletére, hogy "nevét el ne árulja: mert 
hizelkedőnek tartatni nem szeretne; ellenben a’ jót, 
szépet, kivált a’ hazafiui tetteket minden magyarral 
t idatni kívánná. Azt gondolnám, hogy Tettes Ura- 
ságod a’ hírlapok’ szerkeztetóivel isméretségben ’s 
összeköttetésben ál l ; Úri személyéhez bátorkodom 
folyamodni , hogy Barátom’ kívánságát eszközleni 
méltóztassék. Helmeczy tán név nélkül alig nyomtattat- 
ki valamit, minekutána teljes hitelűnek látszó név 
mellett is a’ somogyi Volkánnál egyszer már rútul 
reá volt szedve. Ha T  Uraságod, ki Kopácsy püs
pök’ érdemeit legjobban ismérheti, kezeskedik e ’ le
vél’ tartalmáért, mindenik hirlap szerencséjének tart
hatja , ha illyesmit, Barátom’ véleménye szerint, pél
dakövetés’ okáért is közölhet olvasóival. Barátom 
is foglalatoskodik magányos pusztájában a’ magyar 
literaturával, ’s mint e leveléből is kitetszik, a’ liu- 
moristicára hajlandó. Én midőn egy részről alkal
matlankodásomért engedelmet kérek, más részről 
forrón óhajtóm, hogy számtalan isméretlen de buz

gó tisztelőji közzé engem is számlálni méltóztas
sék. —

b) Sümeg, 1837. jan. 1. napján. Barátom! Kőszegről, 
hol a’ beálló törvényszékre ügyvédemnek szemelve
sen kívántam utasítást adni, útamat most Sümeg
nek ’s Keszthelynek vevém. A’ búcsút vevő év’ u- 
tólsó  ̂ napján délfelé értem jól megfázva Sümegre, 
’s a’ folyvást növő téli hózivatar itt szorított Itt 
töllém az Ujesztendő’ első napját is , attól tart
ván, hogy, ha valahol az erdőkben a’ hófuvatok to
vább mehetésemet gátolnák, vagy ismét vissza kel
lene térnem, vagy valamelly rongy faluban napol
nom. De méltán tarthattam attól is, hogy Subri 
Józsi (nem Sob.i), kinek egész utamban sűrű hírét 
hallottam , belém akadhatna , ’s rajtam igen is na
gyon könnyebbíthetne: mert a’ hófuvatok, szinte mint 
másutt édes hazánkban, itt is nagyobb becsben tar 
tatnak, mintsem, hogy az úti-biztosi hivatalnak da
czára is, több »»apig épségben ne marasztalnának, 
kétségbe ejteni a’ szegény utasokat.

Sümegre-érkezésein’ napján eslve érkezeit a’ 
veszprémi püspök , Kopácsy József is e’ mezővá
rosba, melly nek ő földesui'a. Kastélya, melly a’ ré
gi , tojásdad kerekségű, jó magas szirthegy’ tete
jén álló vóromladék alatt épült, ’s a’ mostani püs
pök által egészen uj, az előbbinél jobb-izlésü, csi
nos formába öntetett, ’s mint hallom, belül is egé
szen ’s nagyobb díszszel megujúlt, — melly most 
az ó és uj világ’ képét tünteti szemünkbe, — szép 
regényes tekintet. Én Kopácsyt több idő óta ismé
re m , és őtet,  minden igazságos és korszellemi túl
zó elvek által el nem fogúit hazámíiaival egygyütt, 
a’ mostani magyar Hierarchia’ egyik tisztább fényé
nek,  legtehetősb tagjának, ’s az országgyűléseken 
legtiszteltebb bíborosának tartom. Ő hajdani lelkes 
bíborosink’ példájaként, kiknek, nagy részben, kö
szönheti mostani századunk az ősi alkotmánynak, 
néha ugyan gyökerében sértett, még is mai napig 
fentartatását, a’ nemzet és király között fenforgó jo
goknak egymást érintő határvonalán , úgy állott, 
szólott, rn nt egy, mindennek igazát érző és sze
rényen védő, békét lehellő, egyesülést eszközlő sze
líd lélek, kivel megelégedni a fejdelemnek szintannyi 
oka l eheet t ,  a' mennyi a’ nemzetnek; úgy, hogy 
akár sorsának, akár rendének, akár vallásának el
lenei, egy mértékben hajlanak neki önkénytelen is 
hódolni. De valamint minden érdemnek minden időben 
voltak és vannak irígyei s ócsárlóji, úgy itt is találkoz
hatnának.Ezek’megczáfolására,kik közé.noha igen sze
rény oldalrúl, leginkább a'Rendnek tekintetéből,téged is 
számlállak, és véleményemről meggyőződésedre tudó
sí 11 a k most arról, minek itt szemfüles tanúja lehetek, 
a’ helybeli se nem csinos, se nem kényelmes, és ha 
Kopácsy sokáig él, mint minden közelebb ismerője 
’s tisztelője kívánja, bizonyosan jobb karba jutandó 
vendéglőben.

Ujesztendő’ napján ezen mezőváros’ tanácsában 
azon közkívánat lobbant-fel, hogy nem is várt föl
desurát és tisztelt megyés püspökét, a’ mindenna
pinál díszesebb móddal üdvözölve, nyilványítsa hó-
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dolását. Teljes bizodalmát táplálván ez a’ helybeli 
plébános Svastics Károly iránt (ki egyébiránt, mint 
hallom, miveit, elmés, fiatal, és híveinek bizodalmát 
teljes mértékben bíró pap), ölet kérte-meg, hogy a 
püspöknek teendő kódolásukban lenne szóiiokjok, 
mit ez örömmel teljesíteti, üéltájban tehát a plébá
nos felvezeté híveinek képviselőjit, hozzá jók csatol
ván magokat az urodalmi tisztek is. Történetből ju
tottam azon kis beszédhez, mellyel a püspök udve- 
zeltetett, ’s közlöm itt veled *) nem mint valarnelly 
remeket, mert azzá néhány pillanatban nem is ala
kulhatott (noha ezen impromtu is már szép szónoki 
tehetségre mutat), hanem mint bizonyságát annak, 
hogy egy, nem annyira magas hivatalbeli, mint sze
mélyes emberi magas tulajdoninak méltósága által 
kitűnő lélek tiszteletre ragadható hatalmat gyakorol
hat az őt ismerőkön; hogy a’ való érdem előbb utóbb 
hódolatra önkénytelen is szinte kényti az érdem-isme
rőket ’s becsülőket; — hogy az érdembecsüló ember
nek szivömlésénél alig lehet valami érdekesb. És ez 
az, a’ mi engem e’ levelem’ Írására tudott indítani. 
Bizonysága lehet ez még annak is : hogy mind a‘ 
magyar nemzetiség, mind a’ nemzeti ’s áltáljában 
emberi mivelődés most már szebb korszakát éli, 
mint midőn a’ f e I i x n ö v i  an ni  a u s p i ci  u m jó 
szárazon, és még jobban deákul elpapoltatott.

Már a’ múlt évi pünköst’ ünnepeiben , épen 
midőn a’ püspök itt bérmált, a’ helybeli tanács azt 
végezte, hogy azon több Ízben tapasztalt jólétek
nek, uiellyekben a’ püspök a* várost közösen ’s e-

*) A’ köszöntő beszed iinez vala : ,,Az ujcsztendó’ felderül
tével háladó szíveink Kxcellentiád’ kegyes színe előtt gy ül
nek egybe , összehangzólag forró érzelmünket kódolással 
nyit vány i tani. Kétszer hat esztendeje malik, hogy egy
házi ’» polgári főbb pálcákat, az isteni Gon Iviseles* 
láthatian hatalmas kezétől vezéreltetve meghaladván, 
Excellenti d’ magas személyében, örök végzések szerint, 
kegyes atyát , gondos íópásztort nyertünk az É gtől! 
kinek bölcs kormánya ’sjóltevö szárnyai alatt magunkat 
dicsekedve boldogoknak valljuk. Dicsekedve — mert Ex- 
cellentiád az, kivel mint egyik erős oszlopával, pol
gári alkotmányunk’ rendíthetetlen védelmezőjével, meg
felelve a’ kettős kötelességnek, még a’ kiil nemzetek 
előtt is dicsekszik magyar Hazánk !; kinek mint Krisztus5 
Anyaszentegyházának hajója’ kormányán őrt álló buzgó 
apostolnak örvend, inéit tenyészik általa az anyas/.ent- 
egyház; — Kxcellentiád az, ki az Űr’ lelke szerint min
dennek minden tud lenni ; ki vele-sziiletett nagylelkű
ségével , hó adakozásival alattvalóinak , az elhagyatott 
árváknak, Özvegyeknek inség-sajtolta keserű könyeit le- 
törleni , megszáj ítni akarván, helyettük a’ háíadatos- 
ság’ könycseppeit rakta szemeikre kegyessége. Nemde 
illy  fi rjfiut , dicsekedve atyánknak! főpásztorunknak ! 
miénknek nevezhetjük !— Fogadja Kxcellentiád atyai keb
lében , mellyen méltán ragy og az érdem - diszjel , fiúi 
szívből eredeti óhajtásunkat.— Engedje az érdemeket ju
talmazó Isten , érdemekkel te ljes, az Anyuszentegyház 
s magyar Hazának épen a mostani időszakban oily  

szükséges ette’ napjait több évre még hosszabban ter
jedni. Ezen szemeinkben tündöklő könycseppek le
gyenek sziveink’ tanúji; bár nem arany — nem bíbor 
fedi testűnket, de erz, kény szív dobog keblünkben, — 
csekély — de mindenünk! nagy azért áldozatunk. Élé- 
gedés , hiv nyájának szeretete, bizodalma, áldása kí
sérje Kxeellentiádat minden léptein! — ’S midőn maia
mat szeretett híveimmel egyfitt Kxcellentiád’ kegy elmé
be ’s hathatós pártfogásába ajánlom, keblűnk’ e/.eu 
forró kívánsága hass n fel az égbe: Isten tartsa Excef- 
lentiádat Király úriknak, Nemzetünknek javáraI“

gyes személyenként is sűrűn részesité, Örök emlé
kéül, annak, ügyes kezek által rajzolt, mellképe a’ 
városház’ teremében, a’ késő unokáknak is tiszte
letül szolgálatidéig fíiggesztessék-föl; a’ mi kitel
hető fényes szertartással, a’ mozsarak’ szüutelen 
durrogásai alatt véghez is vitetett; ’s azon napon 
estve a’ város, ha nem pompásan i s , mi illy he
lyeken ki nem kerülhet, hanem kitelhetőleg, és in
kább jó szándékot m u tató ig , mint m esteriig , ki 
lön világosítva. Erre akkor legközelebb a’ püspök
nek azon jótéte adott alkalmat, hogy a’ város’tem
ploma , mintegy 40 év elölt tornyostul, órástul ek 
égvén, és három elődje alatt az óra mindig csak 
zsebben maradván, ő a’ végre, hogy a’ már önma
ga által újra épített toronyba óra ís állittassék ,a’ 
városnak hatszáz forintot ajándékozott. ’S már jő- 
val ez előtt a’ sümegi ispotálynak jobb élelmére ó- 
venkénti 208 ftot is alapított, örök időkre, Ugyan- 
azon ispotály’ szomszédságában 1100 fton egy há
zat vett, ’s azt költségin felépítvén, azzal az ispo
tályt megnagyobbította , ’s tőkéjéül ismét 500 frtot 
ajándékozott. — Ugyanakkor az itt fegyvergyakorlás 
végett összegyűlt hg Savoya nevet viselő cs. kir. 
lovas ezred’ osztályának, melly közel 300 főbül ál
lott, az altiszteknek három, a’ közembereknek egy 
húszast ezüstben , ’s ezenkívül egy iteze bort ’s 
egy font húst rendelt fejenként kiosztatni. — ’S most 
legújabban sok ezer tanitó-könyvet nyomtattatott a’ 
maga költségin , mellyeket megyéjébe szétküldvén , 
a’ szegényebb tanuló-gyermekeknek osztogattat a- 
jándékba.

Mintha hallanám, úgy tudom, mit gondolsz , mi
dőn ezt olvasod, te mindent gúnyoló, és zászlódon 
nil admi ra l * i-t hordozó: „Egy, három nagy ura
dalom’ birtokosának ez nem olly igen sok.“ — Igaz , ha 
Kopácsy ennél többet nem tett volna még! De men
nyit telt! mennyivel többet, mint sok, ennyi vagy 
háromszor sőt többszer több uradalom’ birtokosai. 
Nem akarom itt magasztalva említeni a’ tizenkét e- 
zer forintot, mellyeket ő a’ kaposvári gymnasiurnnak 
ajándékozott; nem azt,  mivel Veszprémben a’ mes- 
terképező-intézet’ alapításához járult, a’ jótéteményei
ről közönségesen ismért ’s tisztelt veszprémi nagy
préposttal , Külley Jánossal együtt;— nem azon ti
zenöt ezer frtot, mellyekkel Veszprémben mint szüle
téshelyén , a’ város’ napkeleti részén egy uj iskolahá
zat épittetett, s a’ tanítók’ számára örök tőkét ala
pított; nem azt,  hogy a’ váczi bolondháznak fölépí
tésére, a’ váczi püspök által áldozott summának majd 
felét ő adta, a’ nélkül, hogy ezt a’ törvénykönyvben 
megemlittetni kívánta volna: mert ennek egy részét 
már az újságokban is olvashattad. Csak azt hozom- 
elő, a’ mit én is csak itt tudtam meg: hogy t. i. mi
dőn ő 'egyfelől itt ott részszerint uj templomokat 
épített, részszerint avultakat újított, másfelől elő
deinek birtoka alatt vagy hiányzott vagy elpusztult , 
ezernyi ezrekbe került gazdaságbeli épületeket állí
tott , vagy újított; — még is az marad jótétei’ Koszo
rújának legszebb koronája, a’ mivel a’ szükölkődő- 
ket áltáljában vagy egyenkint, sorsaikhoz, szüksé
geikhez képest, többnyire titkon vigasztalja; a mik 
csak történetbül jőnek köz tudás napfényére; a mi 
folyton folyva történvén, ott hol ő megfordul, akkor 
mikor alkalma esik , sok , sok — ezerre megy; a mit,



ha oily eminens gazda nem volna, a* mílíyen Emi
nens mindenben, a* mi a’ legmiveltebb emberhez és 
püspökhöz illő, soha meg nem győzhetné, mert: igaz 
ugyan, hogy ő három uradalom’ birtokosa; de igaz 
az is , hogy a’ kormány ezek’ jövedelméből, a’ tud
valevő pótlások’ fejében, évenkint 60 ezer frtot, ’s 
így egyik uradalma’ egész hasznát húzza. Ha vala
hová, tehát Kopácsi nak efféle jótéteményire alkalmaz
tatható a’ nagylelkűség’ ezen kiforgathatlan maximá
ja: b is  d a t , q u i ci t ó d a t ;  ó hasonló egy apadhat
ta n kútforráshoz , mellyből a’ jó, szép ’s nagy téte- 
mények hol cseppenként, hol vödrönként, ’s néha pa
takként folynak. Ki a’ nemzet’ jószágit illy jóltevő 
kez kben kancsal szemmel nézi, az a’ haza’ javának, 
nemzeti mivelődésnek, erkölcsi érdemnek, a’ szegé
nyek’ szerencséjének alig lehet igaz barátja. ’S ugyan 
azért szivemből óhajtóm én i s : Isten éltesse Kopá- 
csyt! és emelje oda, hová bizonyosan minden józan 
magyar hazafi által választatnék, ha a’ választásnak, 
mint nádorainknál, helye volna. — ’S ha meggondo
lom: hány milliókkal birí, nagybirtokban született dús 
élt halt már, ki tízszer több javának jövedelmiből an
nak egy századrészét sem fordította az emberiség’ és 
nemzet’ javára , a’ mit ezen , ön tudománya , érdeme 
*s lelki tehetsége által nagyra ment B íboros,— lehe
tetlen, hogy minden érdembecsüló ember és magyar 
ne viszhangozza: Isten éltesse! —

Példakövetésre-ösztönzés végett, valljon nem 
volna e jó , egy olly hazai K é m l ő  t is Írni, ki a’ jó
téteményeket ’s jótevőket ismértetné ’s hirdetné a’ 
hazában. — Hallom ismét „nem “ feleletedet és okai
dat; n e m!  mondod: mert ezen Kémlőnek, hacsak e- 
zen munkája után kellene éln ie, éhhel kellene vesz
ni, azért, mivel, a’ ki nagy tehetséggel bir, és jót 
tenni nem természete, az efféléket,mint megannyi szem
rehányást, nem olvasná. — N e m!  mondod ismét: 
mert a’ szegény, ki semmi tehetséggel nem bír és 
jót tenni szeretne, ezen Kémlőt, mint a’ róla meg
feledkezett szerencsének őt csapkodó ostorát, ismét 
nem örömest olvasná, minthogy mindig fájna szive, 
hogy ő jót nem tehet, mert nincs mivel! — N e m !  
mondod harmadszor i s : mert a’ jótétek nem minden
napiak lévén, az illy tudósításoknak fonala sokszor 
megszakadna, ’s a’ Kémlőnek azt kellene írni, a’ 
mit nélküle ingyen is tudunk, azaz: ez vagy amaz, 
noha tehetsége a’ soknál is több, semmi jót nem tesz; 
és minthogy maga csak egy nulla, édes nulla- maga 
mellé, kincsekből rak számokat, hogy jelentőségre ver
gődjék, és édes nulla - maradékinak is hagyhasson 
annyit, hogy ezek a’ pénz’ aristokratiájából a’ sze
génység’ respublikájába ne szálljanak. — Azért tehát 
csak egyes érdembecsülőknek marad mindig tisztük, 
a jóltevőket ’s téteményeket megísmértetni.
Sois! ha szemed nincsen, vak! hogy láss, nézz te szememmel.

Szíved sincs ? — keblem kölcsönöz erezetet.

Nézd, barátom! az érdeklő emberi érdem még 
verseket is facsarna belőlem, ha az Isten poétának 
azaz ambróziával, nectárral élő halandónak, ’s nem 
sors kénye és idő viszontagsági alá vetett, valóság
ból tengődő mezei gazdának teremtett volna. De 
e^en két verset, mihelyt értelmét kifacsartad, töröld- 
k i: mert a’ mostani kritikusok, noha ők a’'zsarno
kok dien kígyót békát kiáltoznak, mégis moszka kan

osukkal szeretnek vagdalkozui. De tudnék én ne
kik valamit mondani, ha véteknek nem tartanám, 
ezen levelemet, mellynek tárgya oiiy tiszteletre ’s 
dicsőítésre méltó, és semmi kritika alá nem eshető 
érdem , alacsony közmondással megfertőztetni. De 
végezzék-el ezt a’tudósok , mi én nem vagyok, lenni 
nem is szeretnék: mert ha egymással-társalkodásuk- 
ban is olly hang, olly rézzel-tekert húi hang uralko
dik, miilyen Írásaikban, hát inkább kívánok hiedelmet 
tartó, becsületet tudó tudatlan maradni. Ex profes- 
so tudósság nélkül még becsületes emberek maradha
tunk; de hazafiuság ’s érdembecsülés nélkül senki 
sem lehet becsületes akár angol, akár franczia, akár 
magyar , vagy akármelly nemzetbeli.

Valamikor nagy-tehetségű emberekről van emlé
kezet , többnyire eszembe jutnak Kisfaludy Sán
dornak , hihetőleg ezen yáromladék körül készült 
versei:

Az ember él hal. Gazdagot és szegényt,
Koldust, királyt egy sírba nyel a’ halál.

Volt "s nincsen : és megmondva léte.
Por vala , por Jeszen , a’ mi csak por.

De a’ ki jót tesz, ’s nemzeti érdemek 
Által jeles lesz , holta után is él:

Mert telte él a’ föld’ porának;
Tette hat a’ maradékra által.

Élj boldogúl! Holnap már Somogybán leszek, 
hol Kopácsy’ jótétinek bizonyosan uj nyomait fogom 
lelni: mert ez is része megyéjének; ’s egyik uro- 
dalma Somogybán.

A’ BAJAI SZÉPNEM’ JÓTÉKONY EGYESÜLETE.

R á c s b ó l .  „Baja városában 11 sz. Jelenkorunk 
szerint, jan. 23kán tánczmulatság tartatott a’ hely
beli kórház’ javára“ Illy szárazon elmondani a’ dol
got ez semmi újság azon gyönyörű szellemi bélyeg’ 
korában, minő jelen századunkat jelöli, t. i. az emberi
ségnek közelebb szitása egymáshoz , emberi becs
érzelme , ’s ennek folytaképen jótékony intézetek’ 
alapítása, ’s kivált az iigyefogyottakon őszinte segí
tés. Nem is a’ factum v. tettdolog itt az újság, ha
nem a z : hogy Rácsban, az országos központiul ezen 
távoldad-eső síkságon, megvan már a’ tettre szük
séges értelmi ’s akarati fejlettség; mert különben az 
e’ nélkül mutatkozó egyes jótékonyság, puszta kap 
kodás és majmozás lehetne mások példája után, s 
mulékony, mint a’ bácsi hó. E’ dologban leghűbb bí
ró a’ feninondott tánczmulatság alakulása. B a j a  
városának , mintegy 14,<)00 lélekbül álló népszárn 
mellett, miután már gyámháza van (ezt l/80ban  
Högyészy Krisztina, néhai Vermes László hitvese 
alapitá), jótékony intézeti dologban legközelebb szük
sége volt egy kórházra. Szerencse, ha ollyan, ki
nek közelebbi befolyása lehet a’ tárgyra, intéző ke
zeléssel fogja-fel az ügyet. E’ részben méltatni kell 
a’ város’ mostani physikusának fáradságit; azonban 
valamint a’ Közönségtől függ magáévá tenni, vagy 
abban hagyni a’ vállalatot: úgy övé az érdéin alap
ja is. Iliv felfogással I835dik év’ farsangjában táncz
mulatság tartatott mintegy kezdeti alapul, és jó siker 
mutatkozott. A’ következett I836ra az újévi üdvöz
lések’ terhei aláírás’ utján megváltattak; tartatott bal; 
megváltatott az l837ki uj-évi köszöntgetes — mind
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a’ kórház’ alapjára. De mennyi kell illy alapra! A- 
gyon tánczolhatná magát egy egész nemzedék , míg 
néhány betegnek hajlék ’s ápolás jutna. Szükség va- 
la tehát továbbra uj forrási módokban, mint szokott se- 
gedelmi vállalatok’ sikerében biztosítékot szerezni. 
Ez fejlette-ki a’ szépnem közt azon gondolatot, hogy 
ő legyen anyja e’ jótékony ügynek. Egy szépnemi 
egyesület alakult előbb tettleg mint forma szerint, 
mellynek gondja és ápolása lesz ezentúl az intézet 
sorsa. így történt, hogy a' mostani bál már sorsjá
tékkal párosult. Némelly lelkes asszonyságok’ buz- 
gósága 220 műdarabot gyűjtött össze kijátszásra , ’s 
az elsorsozás, oda tudván a bálba-lépti-árt, 1413 fr. 
és  3! kr. jövedelmeze a’ kórháznak. A’ hol egy vidéki 
(úgy nevezett tartomány városi) tánczvigalomban 710 
embert láthatni együtt, eléggé ki van tüntetve a’ rész
vét’ közössége: de látni kelle azon tarka emberve- 
gyületet, delit (fash-t) alpárit, vénet fiatalt, urat szol- 
gát, kiken a’ természet’ vonalúdban tisztán vala ol
vasható. mikép nem a’ mulatság, de a’ ezé! vala kö
zös előttük. Lekötelezék magokat e’ szépnemi egye
sület’ tagjai, minden Révben hasonló vigalmat eszköz- 
leni, -— elsorsozásra műdarabokat adni ’s gyűjteni, 
és másokat hasonlóra buzdítani,— az újévi üdvözlé
sek’ megváltásait beszedni ’s a’ t.; szóval: a’ czélra 
intéző befolyással hatni. Az egyesület erősödni fog, 
’s nem lesz újság, ha szokott jő következés fejlik 
gyümölcséül. Erős szóban van a’ koldulási alkalmat
lanság’megszüntetése is. E’bácsi vigalomiul a’dolog’ 
általányos nézetére menve: szerencsét kívánhatni a’ 
mostani kornak azon sanguinica philosophiához, mi sze
rint emberszeretetre nézve farsangi bohóságában is 
iparkodik jót tenni.

É. —

A’ NKVK1.ES, ÉS ISKOLA-ÁLLAPOT ABYSSZIN IÁBAN- 

(Kútfő: Pearce’ utazásai )

Abyssziniában (Afrikában) kevesen tudnak ol
vasni, irni pedig még kevesebben tanulnak; ’s kik 
efélét tudnak, azok azt főleg bűvös amuletek’ Írá
sára használják , ámítván a’ tanulatlan köznépet, 
hogy ők természetfölötti erőkkel bírnak. Rendes is
kola-intézetek az egész országban nincsenek; ’s az 
iskolázás csak magányos vállalatokra , sőt jobbadán 
a’ vaktörténetre van hagyva. Járnak fel s alá a’ 
városokon papok s dékánok, ajánlkozván gyerme
kek oktatására; kiket azután, reá alkalom nyujtat- 
ván, olvasni tanítanak: de ritkán van hozzá sze
rencse; többnyire csak igen kevés tanítványuk akad, 
— jóllehet az oktatás’ díja csekélység. A’ tanító

kap esztendőnként egyegy fiúnak vagy leánykának 
oktatásáért egy species-tallér értékű darab posztót 
’s naponként minden tanítványtól két kalácsot.Az iskolai 
órák rendszerifit valamelly temetőben v. ennek kö
zelében levő más nyílt helyen szoktak tartatni; néha a’ 
tanító’ hajléka előtt,— melly utóbbi esetben, ha ta
lán eső kerekedik , a’ gyermekek egy kis sötét 
kunyhóba szoríttatnak ö ssze , hol imádságot tanul
gatnak könyv nélkül, csupán a’ tanító’ szájábul. Ha 
valamelly fiú a’ tanulásban már némikép elóhaladt, 
akkor erre bízzák a’ kisebbeket. De bármilly ke
vés tanítványa van is rendszerint egyegy oktató
nak, még is azok iszonyú sok bajt okoznak neki, 
annyira , hogy fele idejét fenyítéssel tölti; ’s a’ tes
ti büntetéseken kívül a’ tanítványok’ egy részét 
folyvást lánczon kell tartania. A’ szokás szerinti 
fenyíték imez: Az iskolamester a’ bűnhődő tanít
ványra áll, ’s kezébe szorított viaszgyertya-szállal 
lazsnakolja azt, melly olly derekasan bele vág a’ 
gyermek’ testébe,minta’ leghajlékonyabbnyírveszsző. 
Ezenkívül mintegy öt hat fiú a’ lefektetett bűnöst 
kezén lábán csipdezi, — melly munkálatban ha ta
lán rösteknek v. kimélőknek mutatkoznak, saját há
tukon ’s vállaikon tánczol a’ viaszgyertya. Mindazál- 
tal legfoganatosb fenyítékül tartatik, ha az abysszi- 
niai kis sühederek’ lábaira vasat vernek. így láttam 
többek közt egy 13 éves fiút, ki már több ízben 
le tudta rázni bilincseit ’s aztán elmulasztó az is
kolát,— miképen szüléjinek kívánságára olly nehéz 
lánczra tétetett, hogy lábait sem mozdíthatta. Ha
nem ezen bánásmód a’ gyermeket olly dühösség- 
be is hozta, hogy kezébe kést kapván, azzal tor
kát metszette-meg. —

A’ VILÁG’ HISTÓRIÁJA PAI.ACZkOKBAN.

Egy dús angolnak igen furcsa terve van; ő t. i. 
kosmopolitai buzgóságból valamelly, angol nyelven 
irt, Világ-históriából hatezer példányt tizennégy ezer e- 
rős üvegpalaczkba szándékozik rakni, ezeket lepő- 
csételni, ’s a’ grönlandi jéghegyek’ barlangiba tétet
ni olly végből, hogy — ha netalán földünk előbb-utóbb 
valamelly erőszakos feldulatást szenvedne, — az azt 
túl élő emberfiák mégis bírhassák az emberiség’ tör
téneteit.— Ez már csakugyan annyit teszen, mint 
a’ világ’ históriáját boutelliákba huzni-le.

R E J T E T T  SZÓ.

Ére/i ellő tag, ha hibátlan, kurta utómat.
Fegyverrel szerzett ’» bír Magyar engem égésit.

Sz. lg. Zala v-ból.
A’ 12ik számú rejtettszó: Lá r v a .

Szerkeszti H e l m e  ez  y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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É S Z R E V É T E L E K

a’ m a g y a r o r s z á g i  b i r k a t e n y é s z t é s -  é s  
g  y a p j u k e z e 1 é s r ő 1; k ü l ö n ö s e n  k e r e s k e d é 
si  t e k i n t e t b e n . — Utba-igazitásul ’s intésöl azon 
birkatenyésztő gazdáknak, kiknek arra szükségük 
van.

(Közli C i  a p 1 o v i c s J á n o s ,  a/, „Oekon. Neuigkeiten“ 
c/.imü prágai folyóiratban. 1837.)

A’ k ö z l ő ’ e l ő s z a v a .  Ezen irat egy beszél- 
geiésnek, mellyel nemrég egy tisztelt barátommal 
mint dologhoz-értő tapasztalt gazdával folytaték, 
következménye. Én észrevételeinek , mellyeket a’ 
magyarországi fonák gy  a p j uk ez  e 1 é s - m ó dr u 1 
te tt, azonnal egész fontosságát általláttarn , ’s kér
tem őt, iüiá-le, a’ mit e’ tárgyban élő szóval közlött 
velem , mivel én azt köztudomásul-terjesztésre nem
csak m é l t ó n a k ,  de i g e n  s z ö k s é ge s n e 1; is 
tartom. — Hogy itt d o l o g h o z - é r t ő  férfi beszél, 
az olvasó azt önmagától is megítélheti. Szerénysége 
tiltá , hogy itt megnevezzem őt. Legyen-meg aka
ratja! A’ nyelv maga árulja-el a’ mestert. — Észre
vételeinek foglalatja imez: ,,A’ finomabb gyapjúból 
Magyarország évenkint készpénzben h ú s z  m i l l i ó  
pengő forintot, következéskép igen tetemes summát 
nyer. A’ magyarok az innét eredő hasznot átlátják, 
’s azért a’ gazdaságnak ezen dúsan jövedelmező á- 
gát nagy pmzköltséggel és szorgalommal művelik. 
De , fájdalom ! legtöbben elmulasztják lermékjöket 
a’ k e r e s k e d é s r e  k e l l ő v é  tenni, ’s ez által u- 
gyanezen ipa-r-ágnak hanyatlásán dolgoznak , melly 
el is következik , annál bizonyosabban , minthogy 
veszedelmes vetélkedőtársak akadtak, kiknek főtö
rekvésük: az arany gyapjút birtokukba keríteni. —  
A’ gyapjú’ szükséges millyenségét csak az utolsó 
vevő, t. i. a’ gyámok, határozhatja-meg; ’s a’ gyár- 
nok ennélfogvást azt kiváltja, hogy a’ gyapjú 1) tisz
tábban tartassák; 2) hogy jobban m osassék- meg; 
3) hogy korábban ’s jobban nyiressék, ’s 4) hogy 
ezélszerűbb módon ’s tisztábban rakassák el.“ — 
Szólhatni ennél értelmesb, nyomadékosabb , jobban 
motivált, egyszersmind barátságosabb nyelven?

Mi a’ magyarországi birkatenyésztés’ históriá
ját illeti, az, szorosan véve, nem tartozik ugyan 
ide, de mivel ezen iromány különben sem hosszú, 
megtoldjuk azt a’ következő jegyzetekkel, mellyek 
jövendőben a’ birkatenyésztés’ történetírójára nézve 
tálán nem utolsó érdekkel bírnak. —

A’ birkatenyésztés Magyarországban a’ gazda
ságnak mindig egyik kedveltebb ága volt; de az 
majd kizárólag az úgynevezett ma g y a r j u h -  
fajra (ovis strepsiceros), melly nek szarvai felállók 
*s csigás - görbületüek (spiralförmig), gyapja pedig 
durva s hosszú , vala szorítva. Ezen juhfajról ol
vassuk Dingier’ polytechn. journaljában (1828. Má
jus; 237 1.): e fajból eredhettek a’ hoszszú-fürtös 
juhok Angliában, s talán nem is lehetetlen , a’ für
tös-szőrű magyarjuhot finomgyapjas merino-kosok 
által megnemesíteni. Már 1777ben történt próba, 
jelesül a’ s z a p u t i  pusztán (Győr vgyében, Sövény

háza mellett), hol 300 darab közönséges birkát spa
nyol kosok alá eresztének, ’s az ekép nemesített 
§JaPj11 mingyárt jobb áron is kelt. Ezen juhászai
ból később mintegy 300 darab nemesített kos ada- 
tott-el évenkint, ’s a’ birkakedvelők 6 aranyat fizet
tek darabjáért (lásd ,,Lübeck’s patriotisch. Wochen
blatt 1804. Jäner. 107. 1.) — A birkatenyésztésre 
nézve új nevezetes korszak kezdődött a’ 18dik szá
zad közepén, midőn Magyarország a’ törökkel vi
selt háborúktól ’s benső polgári viharoktól némileg 
megpihent. Értelmes juhtenyésztő gazdák v. b i r 
k á s o k , — jobbadán németek, mint p. o. Po l i m-  
b e r g e  r — Székes - Fejérvármegyében a’ nemesség’ 
pusztáit haszonbérbe vették, ’s ott rendes juhásza- 
tokát állítottak. Mivel az ezen birkások által ter
mesztett gyapjú a’ vásárokon 10 sőt 20 pcenttel 
magasb áron kelt, mint másoké, tehát e’ körülmény 
igen kedvező volt ezen ipar-ág’ kiterjesztésére. Az 
egész határon most csupán birkások gazdálkodtak; 
a’birkások házakban, a’ cselédek pedig föld-üregek' 
ben v. is putrikban laktak. Amazok általlátták, rnilly 
szükséges értelmileg képezni cselédiket, kikre egy , 
több ezer darab birkábul álló, nagy tőkét kelle bíz
niuk. Ennélfogvást azon gondolatra jöttek, hogy sajátla- 
gos czéhet állítsanak. Ok választának maguknak elöl
járót, a’ legidősbeket pedig ezen elöljárónak segédei
vé nevezék, ’s határoztak szabályokat, mellyek sze
rint a’ tanítványokat fölvenni, ezek' t bizonyos meg
határozott, ügy esen ’s jóltöltött bojtár-évek’ múltával 
legény ekké fölszabadítani, ’s ugy anezekből aztán fő
legényeket ’s első juhászokat választani kelle. T o
vábbá meghatároztatott: kiki milly büntetésre és ha
szonra tarthat számot. A’ bojtár - gyerkőczök okta
tást nyertek a’ vallásban , magyar és német nyelv
ben , olvasásban, Írásban és számvetésben; őket a’ 
titkokba, orvoslás’ tudományába is ’s a’ t. beavaták, 
A’ fő juhászlegények a’ gazdag birkás’ első segé
dei valának. A’ juhászczéh Székesfejérvárt választó 
gyüléshelyül, hova mindig vásár’ alkalmakor sereg- 
lének-össze. A’ birkások vagy juhászgazdák önhasznuk 
végett szigorún ’s lélekisméretesen ügyeltek r ndre 
és igazságra; bojtáraiknak’s legényeiknek aként szol- 
gáltaták-ki a’ bizonyitványleveleket, a’ mint meg
érdemlők; egyszersmind szelíden bántak velők, a’ 
jobbakat majd bőkezüleg megjutalmazák, majd elő<- 
mozditák, ’s ez által iparkodtak a’ juhászlegények
ben bizonyos testületi szellemet (esprit de corps) 
ébreszteni. Végre a’ birkások egyik legszebb tisz
tüknek tárták, az alattok szolgáló fő juhászlegénye
ket a’ szomszéd uraságoknak juhászmesterekül aján
lani. Nemcsak egy urodalmi igazgatótiszt utazott 
Fejérvárra, hogy a’juhász-czéhből juhászmestereket 
fogadjon, kik sokszor 3, 4, 5 legénynyel léptek egy
szerre ez vagy amaz urasághoz szolgálatba.

A’ földesurak I790dik év után saját igazgatá
suk alá vették pusztáikat, ’s a’ haszonbérlő birkások 
imígy jobbadán a’ Duna’ túlsó részére nyomattak- 
által. De a’ juhászczéh azért még folyvást fen áll, 
ha mingyárt nem korábbi fényében is; jelenleg e 
juhászczéhből többé juhászmestereket sem keres
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nek. — Nem szenved kétséget, hogy a’ haszonbéri'» 
birkások tetemesen mozditák*elő a birkatenyésztést 
Magyarországban; hanem a gyapjú’ m e g n e m e s i -  
t é s e  ’s f i nomí t ás a ,  mint a’ milly díszes szere
pet az most már a’ világkereskedésben játszik, Má
r i a -  T e r é z i a ’ ’s Ildik J ó z s e f ’ uralkodása’ ide
iéből veszi eredetét. Már i a  T e r é z i a  1768ban a’ 
spanyol királytól egy 325 darabbal álló valódi meri- 
„o-birkafdlkát nyert, ’s hozzá pásztorokat is. Hire 
terjedt, mintha Olaszországban a’ keresztfilhajtás- 
bor e’ merinók’ egy részét paduai birkákkal cserél
ték volna fel. A’ birkák’ termetkülönbsége legalább 
adhatott okot illy gyanúra. ’S Így a’ merinók Ho- 
l i c s b a ,  a’ vélt paduai birkák pedig melegebb éghaj
lat alá, t. i. déli Horvátországban a’ Karolina-uton 
fekvő Me r c o pa i  lba hajtattak. E h r e n f e l s  báró, 
e’ jeleshirű mezeigazda, kinek neve Magyarország
ban is nagy tiszteletben tartatik, imezt mondja: „Az 
első hajtáskor, — iiélve az állatok’ külsejéről— csak
ugyan kétféle birkafa j, u.m. negretti és escurial érkezett, 
de koránsem paduai birka, mert Pádua még akkor 
nem bírt gyapjúra nézve olly közelítő finomságú 
birkával, hogy a’ kicserélés magát tüstént mint kö
zönséges és kézzel-fogható csalás ne árulta volna el. 
Az es  curial - fél ék Mercopailba, a’ n e g r e t t i k  
pedig Mannersdorfba hajtattak.‘‘

Miután Mercopailban juhászat állíttatott , nem
sokára ugyanit ten ügyes juhászokat-képezö i s k o l a  
is létesült, ’s e’ czélra 1775ben különös oktató-köny
vecske nyomatott. — Az első magyarok, kik e’ bir
kanyájból I770ben néhány darabot nyertek, Feste
tics Pál udvari tanácsos (később gróf), és Chernél Dá
vid, a’ kőszegi kerületi-tábla’ elnöke (szül. 17-10, 
mh, 1803) voltak. Az első, t. i. Festetics, Ságon, 
az utóbbi pedig Csernelházán (mindkettő Soprony 
vgyében) alapíta nemes juhászatot. Ok valának egy
szersmind elsők, kik Magyarországban már 1779dik 
év körül brabanti lóherét ’s luczernát vetettek, *s 
az istáll zást és szecskavágást behozták. Fáradozá? 
suk nem maradt gyümölcstelen; mert már I785ben 
a’ finom gyapjú’ mázsáját 132 pengő forinton adhaták-el. 
Ezen felülChernelt mondják elsőnek, ki az első ren
des-szerkezetű aklot építtelé ’s magát legélénkebb 
gonddal és szorgalommal a’ birkatenyésztésre adta, 
— A’ mercopaili birkanyáj J ó z s e f  császár alatt Bu
da - Örsre helyezteték-által, ’s részint innét, részint 
Holicsbul lassankint mindig több és több birkate
nyésztő nyert derék fajkosokat nyáj-nemesítésre, 
Lassanlassan Festetics és Chernél is adogattak-el 
jó kosokat, ’s imígy terjedt-el az országban évről 
évre a’ nemesebb tenyésztés, ’s vele együtt a’ bir
ka-ápolást tárgyazó szükséges isméretek is ; mivel 
a’ finomabb gyapjúért a’ vevők mindig jobban fizet
tek , tehát a’ juhászatok’ tulajdonosiban a’ gyapju-ne- 
mesitésre törekvés is szemlátomást élénkült.

Nagyon elősegilé a’birkatenyésztést II. József csá
szárnak egy rendelete 17$4ben, melly megtiltá a’ 
külföldi p sztónak behozatalát. Az állatok’ nemesi 
lelése pedig különösen, nyert e g , „jabb blrkasereg 
által, melly 1801ben Spanyolországbul hajtatott ’s 
inellyre a’ költségeket a’ cs. k. nemzetségi pénztár 
fizette. Mivel korábban a’ faj-megtartás’ és nemesí
tés’ titkát még ki nem nyomozták, tehát a’ föntebbi 
első tenyésztő-iskola az idegen fajokkal ’s főleg a’

paduai birkafajjal keverés által lassanként elkorcso- 
su lt, ’s igy szükséges lón Spanyolországbul egy u- 
jabb nemesbirkaTalkát szerezni.(Ezen falka—úgymond 
E h r e n f e l s  — egyedül a’ különös termet-derékség’ 
elve szerint választaték, t. i, a’ negretti-törzsökbül 
ollyanok, mellyeknek — a’ mint még Spanyolországban 
is ritkaság—vastagbőrráncznkjecsüggő tokájok (lebe- 
nyeg) ’s feltűnő külsejük volt) E'jövevény birkafaj’ szár
mazékkal folytatják most a’ cs. k. nemzetség’ {irodal
maiban a’ nemesítést,’s a’ fölösleg-számú eredeti spa
nyolkosok’ eladatása által más magányos jószágbir
tokosnak is szolgáltatik alkalom, birkanyáját tartó
san megnemesithetni. Holicsban 1806ban egy kosért 
nyilványos árverési utón 3641 frtot; lSlObeu egyért 
16,250 frtot, más többért pedig 6 —700 frtot fizettek. 
18Ilben gróf Esterházy Károly egy kost 30,000, 
Fries gróf pedig egy másikat 28,000 váltó forinton 
vásárlóit. A’ többinek ára 1500, 1000 fr. volt; az 
anyabirkák 60 egész 300 forinton keltek. — Ezenkí
vül sok földesül* hozatott magának részint Spanyol-, 
részint Szászországból íinomszőrü birkákat. De ki 
számlálhatná az illy vásárlásokat kiilönkülöu mind elő? 
Legyen elég annyit mondanunk, hogy «’vásárlások szá
mosak, egyszersmind igen költségesek voltak.

A’következés e’buzgó törekvéseknek teljes mér
tékben felelt meg. A’ magyar finom gyapjú már I818ban 
előfordúl az angol folyóárban (Preiscourant). Ugyan
azon évben Hunyady grófnak a’vevők 200 pengő frtot 
’s 1 aranyat; Festetics grófnak 220 p. frtot; Albert 
hguek pedig 260 pengő forintot fizettek egy mázsa 
gyapjúért. — Szinte I818ban őszszel a’ szászkirá
lyi juhászatokbul 3 kos és 9 anyabirka érkezett Ma- 
gyar-Ovárra , ’s ugyanannyi darab hajtatott c s e r é- 
ben  innét Szászországba; melly csere a’ magyar 
birkatenyésztésre nézve igen nevezetes és megjegy
zésre méltó,

A’ b ár á n y hi ml ő - o 11 á s Esterházy herczeg’ 
valamennyi juhászatiban (hol a’ birkák’ összes szá- - 
ma I8l9ben 150,000 ; lS30ban 200 000 volt) már 
l805ben behozatott, ’s 18l8dik évig 680,000 bárányon 
történt a’beoltás. Illy himlőoltó intézet létez 1814 óta 
Keszthelyen is Festetics grófnál. A’ székelyhídi «iro
dalomban (Bihar vgyében) a’ birkákat gyermekhim
lő - anyaggal oltották - be, és pedig a’ legjobb fo
ganattal (?)kon. Neuigk. 1815, Nr. 42, 332 kap).

Ú j h e g y i  Mi h á l y ,  a’ czeglédi kegyes-alapit- 
ványi urodalom’ kasznárja 1823ban felfödözte a’ haj 
k á n a k  v. m a g á r n a k  (Pfriemengras) nagy ártal- 
masságát a’ birkákra; mi miatt a’kormánytól 1827dik év
ben a’ nagyobb arany - érdempénzt nyeré jutalmul. 
A’ haj ka igen víztartó fű; kalász-szálai lassanként 
a’ gyapjúba fúrják magukat, ’s innét a’ bőrbe, hús
ba ; sőt még a’ belekbe is; gyúladást ’s genyedést 
okoznak, sőt sokasaguk által uz állatot meg is ölik. 
Mind ez bebizonyult egy különös gonddal ’s figyelem
mel telt vizsgálatból. —

Vetélkedve fárad most száz meg száz földesúr 
a’ birkatenyésztésben, ’s ügyekszik azt kiterjeszteni 
’s tökéletesíteni. 1821ben To na - vmegyében gazda
sági társaság alakult , melly különösen a’ birkate
nyésztés’ előmozdítását tűzte czéljaul. Az 183ödik 
év’ elején Somogy vgyében egy más^k egyesület ké- 
pezé magát nemesszőrü birkák’ tenyésztésére; ezen 
egyesületnek 200 részvényes tagja van, egyegy rész
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vény 100 forint pengőben, Az egyesület feladásául 
tévé : 300 anyabirkát és 6 kost szerezni Szászor- 
szágbul, rnellyek közül ± rész electa-, £ rész pedig 
prima-gyapjuval bírjon. — E h r e n f e 1 s báró erre a*
7,on megjegyzést teszi: „Kívánatos volna, hogy egy 
hazai egyesület alakuljon, melly azon, már világo
sin leirí 5 fajból, mcllyekbeu a’ nemesjuh ma Euró
pában magát létegesen czimerzi, consolidált tartós 
fajokat ügyekeznék ma r a d a n d ó l a g  állapítni, nem 
pedig csak általányosan a’ feladást, t. i. az £ electa és 
« prima-gyapjút létesitni. Hogy az európai nemes- 
birka, organisatio, bőrképezet, gyapjú és kül alak ál- 
t. 1 szembeszökőleg 1) a’ n e g r e t  ti -,  2) az e l e c 
t o r a l - ,  3) az e s c  u r i al - ,  4) a’ keveredés (Kreu- 
zm g) által származott német me r i n o - ,  ’s 5) a’ fi
nom h ő s  s z úfürtős-bi rkára (Kammschaf) oszlik, 
a/- mind természettörlénetileg m nd boncztudomá- 
n>ilag igaz, úgy hogy elég physiologiai ok van,  
rnellyek e’ javaslat’ elfogadását helyeslik. Különben 
nincs tartós nemesítés, nincs biz ositék a’ főnemes- 
fajú birkatenyésztésre nézve (mint ezt maga Spa
nyolország is önpéldájával tanúsítja), sem hogy a’ 
termesztett gyapjú a’ világkereskedésben tartós és 
maradandó elsőbbséggel birand. A’ törzsöket, fajo
kat consolidálni kell,  tisztán kell rajtok kinyomatni 
a’ saját fajbélyegnek, hogy áltatok Magyarország 
minden eltérést v. tenyésztési hibát, — mikép a’ ló
tenyésztést az aráb-ló által — megjavíthasson. Nem 
csupán egyoldalulag gyapjufinomságra, hanem még 
g y a p j ú - s o k a s á g r a  is kell törekedni, ’s a’ bőr- 
képezést e’ czélra lélegesen ’s fajbélyeg szerint ki
ír,«unni, ’s nemző erő állal kifejlesztve ’s consoii* 
dóivá, azt praeorganisálni. A’ korcsositás’ és faj
keverés’ (Bastardirung) hibájit látni lehetett Nénaet- 
és Szászországban , valamint Sziléziában is.“ 

(Folytatása következik.)

F UL T ON*  P UÓH A T É T E L  El .
(A ’ „Tcmps“  után)

A’ Szajna-fulyó talán sohasem nyújtott Párisnak 
vidorabb ’s elevenebb színjátékot , mint 1804ben a’ 
következő volt. Az Angliába intézett hajóhad szállítás 
el volt határozva ’s a’ leendő siker már eleve azon 
jó következéshez méreték, mellyel Napóleont a’ sze
rencse Aegyptusban jutalmazó. Költészet, musika, já
tékszín , — minden művészet az uj expeditiót ma
gasztaló; a’ szónokszék ihlet’hevében üdvözlé már a’ 
második hóditó Vilmost. Néhányat! kétkedtek ugyan, 
de ők aligalig merék ezen aggodalmukat nyilatkoztat
n i, félvén, hogy ez által a’ nyilványos véleménynyel 
ütköznek-össze. A’ hírlapok minden reggel nyoma- 
dékos hangon értesiték a’ Közönséget azon tömér
dek ’s roppant előkészületekről, rnellyek Franczia- 
ország’ kikötőiben ’s révhelyein történtek. Talán az 
angolok magok sem voltak minden aggodalom nél
kül. Napóleonnak már annyi álmélatos tervek ’s 
majd hihetlen dolgok sikerültek: a’ szerencse neki- 
folyvást kedvezett; nem vihette é őt Albion’ parti 
ra is? A Szajna el volt borítva dereglyékkel ’s a’ vá
rosok, alkotmányos testületek, sőt magányos szemé
lyek is mindennap újakat ajánlottak, hogy velők sza
poríthassák azon hajók’ számát, rnellyek már készen 
valának a’ partra gyülekvő fegyveres csapatokat be
fogadni , ’s melly csapatok irlóztató haderőt fogtak

képezni, mert a’ Marengónál ’s pyramideknél győze
delmeskedett harezfiak is jelen voltak. Alig maradt 
a’ párisi folyón annyi tér, hogy a’ főváros’ élelme
zésére szolgáló kompok ’s a’ sétahajózásra rendelt 
csolnakok szabadon járhassanak.

A’ politikai krisis’ ezen epochájában egy ismé- 
retlen amerikai, ki Párisban tartózkodott a’ mathe- 
matikai tudományoknak élve, a’ Pont-neuf és Pont- 
royal közt próbát tőn egy különös - alakú ’s csudás- 
készülelü komppal. Időrül időre az emberek közül 
néhányan, kik a’ révparton ’s hidakon jártak, ’s kik 
előtt a’ nagy lapos hajók közt a’ különös kompocska 
feltűnt, megállapodtak, hogy szemeikkel az isméret- 
len férfi’ hajózat-iorgásait (manoeuvre) kisérjék,— 
forgásokat, rnellyek a’ minden elmét foglalatoskodta- 
tó nagy expeditin’tervével legfurcsább contrasztban 
mutatkoztak. Ugyan mirevalók már ezen kerekek? — 
kérdé mindegyik önmagától—mirevaló ezen cső? ezen 
füst? Fütött komp! milly bizarr idea! Ki látott va
laha illyesmil? Nem tartozik ej ez is azon ábrándok 
közé, rnellyek már nemcsak egy embernek szerzék 
azon m eggyőződést, hogy csudálatos felfödözést tön, 
mi által utóbb pénzét, fáradságát ’s idejét elvesztet
t e ? — ’s ha az elmenők imígy néhány pillanatig a’ kis
ded komp’ kétes és bizonytalan fordulatait nézdelték, 
vállat vonitának’s utjokat tovább folytaták; az egyik, 
hogy az uj hadseregnél alkalmazást nyerjen , magát 
az elfoglalásnál híressé tegye ’s meggazdagítsa; 
másik, hogy kereskedési speculatiókat próbáljon, mel- 
lyek által vagyonát megkettőztesse; a’harmadik, hogy 
valamelly társas körben uj költeményt olvasson- 
fel, melly által nevét halhatlanílni gondolá. Mások 
ismét nyilvány s helyekre siettek mulatság és szóra
kozás végeit. Mindnyájan csakhamar megfeledkez
tek a’ Szajnán történt ’s véleményük szerint csekély 
figyelemre méltó próbálatokrul, mellyeknek ők szem
tanú ji voltak. — E’próbatételekről a’ tenger-ügyi minis- 
terium’ hivatalában is történt szó , ’s megemliték az 
első consulnak. A’ nagy férfi azonban úgy cselek
vők , mint a’ nagy tömeg. Elméjét az expedilio’terve, 
melly majd Európa’ politikai alakját megváltoztassa, 
kizárólag elfoglalván, azt gondolá, hogy az ameri
kai mérnök’ próbatételei épen nem méltók komoly 
figyelemre.

Ha azon pillanatban, midőn az elhaladók a’ Szaj
nán keringett kis gőzkompot látták ’s szemeiket ró
la megvetőleg elforditák, hogy dolgaikra vagy mu
latóhelyekre menjenek, egy ember jelent volna meg, 
kérve őket, hogy maradjanak, ’s ezen ember hozzá- 
jok p. o. következő tartalmú beszédet intézett volna: 
„Uraim! ne menjenek olly hamar el, mert az, mi 
most Önök’szemei előtt a’Szajnán történik, a’legrend- 
kivülibb találmányok’ zsengéje. Önök elragadtatvák 
az Angliába leendő hadszállitás’ tervétől. Önök ma
gok is dolgoznak terveken, mellyektől hírnevet, hal
hatatlanságot, jóllétet, gazdagságot reménylenek, 
egyszersmind a’ felvilágosodás kiterjedését ’s a’ tár
sas viszonyok’ javulását várják. No’s mondhatom, 
hogy mind ezen terv és projectum — semmi azon 
következményekhez képest, miket ezen , Önök’ sze- 
meláttára történt próbálatok szülendnek. Azon idegen 
férfi, ki e’ csekély kompot igazgatja, ’s kinek nevét 
Önök még csak nem is kérdezik, nagyobb befolyást 
gyakorlaml az emberi társaság’ jóllétére, mint Napo-
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Icon. Az expeditioi terv kudarczot vall, ama’ nagy 
magasztaló zajból, mellyel Francziaország e’ tervet 
fogadó, legparányibb haszon sem szülemhk; ellenben 
azon gondolatot, melly e’ kompot teremtő, a’ világ’ 
valamenyi részein elfogadni ’s utánozni fogják: mert 
az a’ népek’ kölcsönös megközelítésére, a’ civilisa- 
tio’ , művészetek’, tudományok hasznos találmányok 
’s az isméretes folyókon ’s tengerpartokon teendő 
felfödözések’ gyors terjesztésire, végre uj kereske
dési közösülések’ alapítására szolgáland;“ ■ akkor 
azon embert, ki így beszélt volna, bizonyosan őrült
nek tartják, sőt mi több, talán ki is fütyülik, talán 
inég vizbe is dobják, vagy a rendőrség őt, mint köz- 
nyugalomra nézve veszedelmes embert, börtönbe zár
ja. Pedig ő csak azt mondotta volna meg előre, a’ 
ml valósággal megtörtént; ’s csupán harmincz évre 
volt szükség, hogy a’ világ minden pontban jósla
tát teljesítve lássa. — A’ szándéklott hires expedi
t e  siker nélkül maradt. Ezer különféle terv, melly 
1804ben az emberek’ elméjét elfoglalta, feledésbe 
ment, vagy alig hagytak egy kis nyomot magok u- 
tán ; a’ Napoleon által alapított birodalom is már 
semmibe oszlott,—míg ama’szerény próbalatok, mel- 
lyeket F u l t o n  akkor egyszerű gőzönyével tett, őt 
egy csudálatos hajózási-mód’ feltalálására vezették, 
inellyet most minden müveit nemzet használ, ’s a’ 
világ’ népei közti közösülésre nézve majd szintolly 
fontosnak ’s jelentőség-teljesnek tartatik, mint a’ könyv- 
nyomtatás’ feltalálása.

Mi tanúságot húzhatni valljon e’ contrasztból ? 
Azt, hogy ne tulajdonítsunk igen nagy fontosságot 
annak, mi a’ tömeg’ szemeit vakítja; ne annak, mi 
pillanatnyi zajt üt; ne annak, mi tünedékeny enthusi- 
asraust szül; továbbá: hogy nép-előitéletek által ne 
hagyjuk magunkat elkapatni, ’s ne nézzünk megve- 
tőleg az egyszerű és szerény próbatételekre: mert 
ezek olly találmányt idéznek talán napvilágra, melly 
a’ népek’ viszonyait egymáshoz ’s ezek’ összekötte
téseit egészen megváltoztatja.

TÖREDÉK- MUTATVÁNYOK 
„Hrabowszky Dávi d’ , sajtóra várakozó 

, ,Utazási  rajzaidból.
I. EGYENKÖZÜSÉG A’ CSEH ’S MAGYAR WISSEGRAD 

KÖZÖTT.

— W i s s e g r á d  nevű mezővárosba mentem, 
megszemlélni a’ feje fölött szomorgó hasonló nevű 
hires vár’ omladékít, a’ legrégibb cseh fejdelmek’ 
székhelyét. Igen természetesen a’ mi V i s e g r á d i u l *  
kat  juttatá eszembe. Nagyon eleven a’ hasonlóság 
közöttük, ’s nem csupán névre. Mindenik hegyre 
épült, nagy folyamra nézőleg, nem térésre; nyílt, 
nem messze, nem fölötte kiterülő látmezőt muta
tón; mindeniknek tövénél lappang egy névtelen vá
roska; mindenik lakvára volt Cseh- ’s Magyaror
szág' régi uralkodóinak, mindeniktől búcsút vett ké
sőbben fejdelini lakosa, nem ugyan szerencsétlen ál
lapottól késztetve, hanem hogy népe’ távolabb ele- 
' euülő szi\ ének, az időközben odalent, odább épült
fővárosának jobban középletén lehessen ; __ egyik
sem esik igen messze a’ későbbi fejdelmi lakhoz;

mindenik omladékiban hever, de megérték omladé
káik , hogy szerencsés ifjabb testvéreik is , mind 
H r a d s c h i n ,  mind Budavár ,  hasonlag elveszték 
fejdelmi lakóikat. Ezek is az elvesztés után mind 
ketten láták falaik között, bár rövid időre csak, egy íz
ben a’ régi lakók’ czimzetes helyettesit; mindenik 
egy ellenkirályt is tisztelt. Most pedig mindenik Vi- 
segrádot ugyanazon dicsőn uralkodó fejdelmi ház 
bírja. Csak fekvésre szebb a’ mi Visegrádunk. Ma- 
gasb, regényesb tájról nézett-le; pusztább ellenben 
környékzete, ’s elhagyatottabb, ha csak az alatta 
hatalmasan zuhogó, magas hegypari ja i által is alig 
fékezhető, legföljebb csak folyása’ irányában válto
zó Dunának hajóit, ’s már öt év tül fogva lábainál 
büszkén ellövelő gőzönyeit tájnépesítőknek nem 
tartjuk.

II. LIPCSE’ VÉGNAPJAI.

Lábaink alatt (a’ csillagász-toronyban) a’ széle
sen kiterülő népes síkságnak annál több tárgyin le
geltethettük szemeinket. Lelkem azonban inkább a’ 
múltakon lebege, azon rémitő napokra emlékezésé
ben,  mellyek itten annyi harczfira vészt hozának, 
mellyek azonban kétféle szabadság’ bajnoki által vi- 
vának igen fontos következésii győzödelmet. Teljes 
erejében érzőm a’ nevezetes helyek’ látásakor keb
lünkben élemedő ünnepélyes bényomást. Láttam lé
lekben a’ félmilliónyi halálsereget; képzeltem a’ sok 
ezer halált, inellyet az kölcsönösen oszta ’s von; 
láttam főképen fejdelmünk’ dicső czime alatt vitéz
kedő eleven védbástyánk’sorait,’s közöttük ma g y a r  
e z r e d i n k e t ,  mint segítik intézni Európa’ boszu- 
ló karját a’ hanyatló óriás ellen ’s a’ t. Látom a’jobb 
sorsot, ’s jobb ügyért viaskodhatást érdemlett hős 
P o ni at o w s zk i t. Ott lebeg panaszos árnyéka 
Pleisse’ tunya habjain , mint egykor szerencsétlen 
Lajos királyunké Csele’ iszapján ’s a’ t. — Illy ese
mények’ tanúja valál, te , két rendbeli szellemi uju* 
lás’jeruzaleme, mekkája a’ néplétnek, melly Európa’ 
népei’ számára, Európa’ majd minden népeinek vé
res zarándoklata által leié falaid körül feltámadását;
— most is sok országbul sokadalmidra hősöket, de 
békéseket, a’ szorgalméit gyűjtögető hires L ip  s i a! 
Méltán tarlá körülötted diadalmát a’ néplétet-mentő 
szabadság! —

A N E K D O T A .
„El-e még apád ?“ — kérdé egy szabadságra haza

érkezett katona Istók nevű rokonától— ,,Nem él biz’ 
az bátyó“ — felele Istók. — „Hat mikor halt-m eg?“
— kérdé tovább a’ katona — „Mikor az a’ nagy 
ma r h  a - d ö g  volt“ — válaszolt amaz.

Váczról E.

R E J T E T T S Z Ó .
A-val középen : méh’ helye.
É -ve l: vaiszerszám, van nyele.
I -v e l: nagy nem volt még soha.
O-val: bárány volt valaha.

B o g á r  J á n o s .

A’ 13ik számn rejtettszó: Or s z á g .

m e c z y ,Szerkeszti H e l Nyomtatja B e i m e l .
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15. szám Pest» F e b r u á r ’ 3d. 1837.

AZ ÖSSZESÍTÉSRŐL ÉS TAGOS-OSZTÁLYRÓL.

Az összesítésnek (Commassatio)’s tagososztály
nak általában az egész Hazára, ’s ebben minden egyes 
birtokosra háramlandó hasznai — a’mint azokat Udvar- 
di ’s Gáty urak elszámlálták, olly számosak és valók, 
bogy azok’bővebb fejtegetése azok előtt, kik köz ipar 
’s nemzeti gazdaság körüli fogalmakkal bírnak , ’s nem 
csupán részletes érdekiségekben lélekzenek , ’s l;ik 
nem épen egy irányzattól függesztik-fel gazdálkodási 
boldogulhatásnkat , nehezen érdemlene bővebb figyel
met, mint a’ tavalyi szárazság után megeredt esőzés’ 
hasznos voltának mutogatása. Az összesítés’ ellenségei 
talán mégis számosbak, mint pártolóji. Mivel az em
berek’ egy része más’kárával is saját hasznát keresi; — 
mert ki merné tagadni , hogy számos közbirtokos vagy 
földmennyiségben, vagy minőségben illetőségéhez 
aránytalanul van mások felett?— ezek’önzéstől dugult 
füleik előtt minden nemzeti jóllétet emelő gyám-ok úgy 
hangzik-el , mint kiálló szó a’pusztában; — más része 
pedig batka v.fillér-gazdálkodású, melly az összesítés 
által elvesztendő némelly apróbb hasznocska miatt, 
a’ távolabb álló sokkal nagyobbakat megismerni nem 
képes. Hány ismét az újítástól félő , gondolkozni nem 
tu ló, nem merő vagy nem is akaró birtokos, kik ennél- 
P'gvást az összesítést sem anyagi sem erkölcsi tekintet
ben nem foghatják-fel? Mi behatása lehet az illyenekre az 
okoskodásnak? — semmi. — Hasztalan még a’ nevezetes 
írók’állításira, ’s nagy nemzetek’virágzó gazdasági ál
lására való hivatkozás is. Tekintetek’felhívása , előso- 
rozása különben is igen ritkán meggyőző; csak hit-e- 
rősitő a’hívőkben. Az elfogultaknak érzéki meggyőzés 
kell. Ki tehát az összesítés’ kedvelőit szaporítani akar
ja, mellőzvén a papolást, directe járuljon a’ dologhoz. 
Összesítés körüli isméreteit s tapasztalást az összesí
teni akarókkal, ’s igy annak hasznos létét elismerők- 
kel közölje, hogy azok’ segítségével a’ néhol csak 
ugyan elkezdendő összesítések kívánság szerint sike
rüljenek. A’szemmel • látott jó sikernek a’ vidéke
in ismerősüktől , jó barátoktól , atyafiaktól hallá
sa ’s az összesítés utáni elégültség’ látása leszen 
téritó az idegenkedókre;’s az összesített birtokokban 
a’ jobb és szebb gazdálkodás’ czélirányosb gyakor
lati kifejlődése fog érdekeket szülni, mellyek az uj 
törvénynek tényleges erőt szerzendnek , melly a’ fel
darabolt bitang-birtokok’ elenyésztésére még most 
elfogult ellenszegülőkön is lassanként erkölcsileg e- 
rőtető hatalommá fog változni. A’ m i, — hacsak Crom- 
w el’ rendszere nem fog alkalmaztatni — okvetlenül 
szükséges. Ugyan is ámbár törvényesen az össze
sítés csak egy birtokos által is megindítható; még is az 
uj törvénynek inkább megengedő mint parancsoló ere
je lévén, az említett többség annak eszközlését el
lenszegülésével akadály ozni tudandja, ’s ez akadá
lyozás azon mértékben gyengülend, mellyben az azt 
pártolók’ száma szaporodik. Ellenben ha az össze
sítést megelőző , vigyázatlanul, rosszul intézett mun
kálatok miatt, az új szabályozás az azt óhajtva várt 
birtokosakbul némellyeket megront, szép kevés le- 
end számuk azoknak, kik ezen törvényes jobb el-

rendezhetésétől a’ közbirtoknak végképen el nem 
ijednek. Mivel habár valamelly vállalat’ v. újítás’ he
lyessége’ megítélésére nem mindennél a’ következ
ményekből húzatik is gyám-ok; ott, hol anyagi jóléte 
koczkáztatik az embernek, elveszti bizodalmát azok
hoz, 4kik azt életre akarván hozni, a’ rósz’ helyibe 
uj roszat vagy még roszabbat állítanak. Minden 
törvényes változtatást erőszak nélkül csak úgy ál- 
líthatni-elő, ha az nemcsak az egész nemzetet , ha
nem annak minden egyes polgárát is hasonló e- 
setekben egyenlőn boldogíthatja. És a’ mostani tör
vényes összesítésnek épen az létesítési feladása, 
hogy t. i. az által minden egyes birtokos, szintol- 
lyan erő, szorgalom és szerencse mellett, birtoká
ból illetőségéhez képest egyenlőn jövedelmezhessen. 
Hogy az illy es — reményiem, minden tagosztályt kí
vánó birtokost megnyugtató, ’s az azt ellenzőket 
(nagyobb részint) megszelídítő — összesítésnek lénye
ges föltétele az ö s s z e s í t é s  al á j ö v ő  h a t á r 
nak (terrénum) mi n d e n  t e k i n t e t b e n  t ö k é l e 
t e s  e gy é r t é k ü s é gr  e h ú z á s a  (reductio), min
denki általlátja. Mert hiszen kik az összesítés ellen 
elvben nem szólnak is, még is félnek attól; ezen 
sopánykodással telvék; „csak az egész határ egy
forma jó , vagy rósz volna!“ Hogy az említett föl
tétel’ elérhetése lör a’ különböző földtagok’ (glebák) 
fontos megkülönböztetésén (distinctio); 2or a’ ponto
san megkülönböztetett darabok’ haszonvételi kie
gyenlítésén (classificatio); ’s 3or a’ helyes kidíilőzé- 
seken ’s az illetőségek’ kihasitásin alapszik; tagad
hatatlan. De elég e több pontban hosszasan előadni, 
hogy felméréskor jól kell distingválni, jól kell elás- 
sificalni, okosan k hasítani; ha mind ennek létesité- 
ti módjait mellőzzük? — azt hiszem , nem , — és sem
mivel sem tettünk hasznosabb szolgálatot, mint a- 
zoníró, ki többek között a’szárazmalomról ezt mond
ja: „die Mühle muss so eingerichtet werden, dass 
sie sehr leicht von einem Pferde in Bewegung ge
setzt werden könne“ Azt én úgy is tudtam, hogy 
az illyen jó malom; de annak épitésmódjáról szeret
tem volna olvasni.

Az összesítéshez - értőknek tehát fő kötelessé
ge azon munkálati menetet kijelölni, mellyen lépten
ként haladva az említett 3 pontban foglalt ’s minde
nütt alkalmazható szükségesek véghez vihetők. En 
tehát a’ munkálati menetelt akarom kijelölni; melly 
is nézetűn ’s tapasztalásom szerint kővetkező lehet:

Az e l s ő r e  vagy a’ különböző glebák’ megkü
lönböztetésire nézve a) Minden földbirtokos, birto
kában levő tábláiban — akkor midőn a’földmérő meg
különböztető munkálkodásával ahoz közeledik (melly 
időt ő az illető földbirtokosnak mindig előre meg 
tudhatja határozni), minden különböző tulajdonságú 
’s minemüségű területet v, réteget ollyanok által, 
kik azokat több-évi mivelés’ következésében isme
rik, maga vagy tisztje’ jelenlétében jelöltessen - ki, 
olly vigyázattal: hogy se a’ roszbul a’ jóhoz vala
mi el ne maradjon, se a’ különböző hibásoknál e- 
gyikből a’ másikhoz ne kapcsoltassák. Ezen válasz- 
tó-vonalt a’ felsőkép hibás területeknél u. in. szike
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seknél, homokosaknál 's a' I. eltalálni nem nehéz?
nagyobb vigyázattal jelölendők azok, mellyek felső 
színeikre nézve jóknak látszanak, de valami alul- 
fekvő rósz földfaj vagy réteg miatt terméketlenek. 
Az illyesek’ kijelölését csak azok tehetik helyesen, 
kik hosszabb személyes használat után, fáradságuk’ 
több ízbeiii csekély megjutalmazására fájdalommal 
emlékezvén, azon terméketlen darab’ kiterjedése’ ha
tárit el nem felejthetik. Illyenek a’ feles szántók,
haszonbérlők, aratók ’s a’ t,

b) Minden hét’ végén, vagy akkor, midőn a’ 
már kijelölt darabok’ felmérésével kész a’ földmérő, 
azok’ térképeit az illető földbirtokosaknak vagy tisz
teknek mutassa-elő ; hogy azok, — eleven emlékeze
tükben lévén még a’ kijelölt daraboknak egyenként 
nemcsak száma , hanem minemüsége , ’s mintegy 
formája is — ha bármi oknál fogva a’ felvétel (as* 
sumtio) nem épen kijelölés szerint történt volna, ki* 
igazíttathassék. Ennek pedig (a’ mennyire lehet) mind 
az időtöltés’, mind az ízellenségek’ kikerülése miatt 
eltávoetatására nagyon jól teszik a’ földmérő , a’ 
földbirtokos, vagy annak képviselője , ha kijelö
léskor— kivált hol igen sok a’különböző nemű darab 
— azok’ számát, tulajdonságit ( ’s a’ mennyire lehet) 
a’ földmérő á la v ue formáját is feljegyzik, *s e- 
zen jegyzéseiket otthon letisztázván, egymással ki
cserélik, Mivel így az annak idejében történendő 
vizsgáláskor, a’ kívül tett jegyzésekkel, a’ térkép 
összehasonlittatván, holmi epezavaró vitatások nem 
fordulandnak-elő, p. q. „de bizony nem csupa homok, 
csak homokos, nem is ollyan a’ formája ’s a’ t.“ 

c.) Ugyanakkor az említett jegyzésekből a’ föld
mérő a’ kijelölt különböző darabok’ mappán látható 
képeibe, azok’ minemüsége’ nevezeteit irja-be; és 
ugyanazokat egy , a’ földbirtokosnál maradandó 
könyvecskébe a’ mappán lerajzolt daraboknak adott 
számok szerint irja-álta],

(Vége következik.)

U T A Z Á S I  R A J Z K É P E K  L E V E L E K B E N ,  

(Sz*. E*, külföldön utazó hazánkfiától)

Kedves Barátom! megigértem, hogy külföldön 
teendő művészeti utazásim’ érdekesb adatiról időnként 
tudósítói foglak, ’s íme adott szavamnak sietek meg
felelni. Noha télen indulék-el, még is utazásom— a’ 
nedves időt kivevén— igen kellemes vala. — Bécsiül 
egészen az első magas hegyig R i e d- i g utazásunk 
alatt legtöbb havunk volt. Csak szakaszonként akadánk 
hóra majd többre majd kevesebbre, sokszor pedig 
épen semmire. Ausztria még is szép tartomány ! 
hegyek, termékeny völgyek ’3  lapályok váltogatják 
egymást benne. E n s felé a’ magasan fekvő útról a’ 
hajoló dunai-vidékek’nagy részén végig látánk,’s Salz
burgtól félnapi távolságra ittas szemünk már a’ leg- 
íönségesb havasokba ütközött; a’ tájék Salzburg kö
rül igéző szépségű, ’s Salzburg maga igen tiszta és csi
nos város, mellyben minden épület meg annyi palota. Itt 
az ember sokkal olcsóbban é l , mint a’ magyarorszá
gi utakon. Ens, hegyen fekszik; Műikben egy pom

pás apátság van, melly legszebb ’s legnagyobb ta
lán egész Ausztriában. Linz nekem nem igen tet
szik. Mind ezen városokat , kivevén Salzburgot, 
fekvésükre nézve sokkal felülmúlja Pest. Kupehvie- 
sernek Buda’ környéke rendkívül megtetszett, nem 
különben Pest mint várost tekintve; kivált a’ sz, Gel
lérthegyet olaszbélyegünek találta. A’ hajorföld is 
szép ország, kivevén a’ Münchentől félnapi járás
ra terjedő környéket. E’ székes főváros erdőtlen nagy 
lapályon fekszik,hol élőfákat ’s bokrokat csoportozatban 
ritkán találhatni. Mi a’ Waginger-tóhoz jövénk, éj* 
szakkeletre Frauensteintől. Egy kis tó a’ földabro
szon sokszor nagy viz a’ valóságban. Wasserburg* 
ba reggeli 9 órakor érkezénk. A’ keskeny földcsúcs, 
melly Meriannak e’ várost képező fametszvény.lap
jain van lerajzolva, azóta ismét tetemes toldalékot 
nyert, E’ város igen nagy régiségre mutat. Már 
itt is akadánk bolt-ivekre (arcade), miilyenek Mün
chenben számosán találkoznak, Alatlok több száz 
lépésnyi távolságra a’ legnagyobb esőben is száraz 
lábbal mehetni. Bajorhonban sokkal több erdőre a- 
kadtunk, mint Ausztriában; ’s e’ mellett azt vevém 
észre, hogy a’ természet mindenütt más színben 
mutatkozik. Ausztriában ’s Bajorországban sokszor 
emlékezém a* meriani képekre; mennyire Felső-ma- 
gyarországot ismerem,nem látszottak nekem azok a’ 
természethez híveknek; azonban még is azok, kivált 
némelly erdők” s hegységek’ rajzai. Wasserburg mel* 
lett, München felé, tisztelet-oszlop van emelve sok, 
harczban elhullott, bajornak; úgy szinte München
ben, mint előre hallám, Otto-utczában egy 150 lábnyi 
magas ’s majd négyszegölnyi nagy rézlapokbul ké
szült obeliszk, emlékül azOroszországban elesett bajor 
vitézeknek. Ulyesmi tetszik nekem ’s titkon hálát 
monda szivem Lajosnak, mert ő népében magas 
önérzelmet igyekszik költeni. Illyesmi által egy nem
zet évezreket tul-él. Több nép csupán emlékeinek 
maradványi által lett isméretessé, ’s többen, mellyek 
magoknak illy emlékeket emelni elmulasztottak, Lethe* 
folyójába süllyedendnek örökre. Itt ismét szorongó 
kebellel ’s szégyenpirulva emlékezém gazdag ’s 
még is olly szegény hazámra! Nemzetünk’ történe
te olly dús a’ dicső ’s halhatatlan tettekben, ’s nagy- 
jelentésü perczekben, ’s e’ tekintetben akármelly 
nemzettel bátran mérkőzhetünk, ’s még is felleng- 
ző ’s nemzetünket örökítő emlékek’ dolgában e’ föld* 
kerekségén talán legszegényebbek vagyunk, talán leg- 
hátulabb állunk.Mikor fogunk valahára önsúlyú ál
munkból ocsúdni ? dicső hon-alapitó ’• védő apáinknak a- 
ma’ nagy adót mikor fogjuk némikép lefizetni, melly el 
már olly régóta tartozunk? Ébredjünk, míg időnk 
van, küönben elnyelend minket is a hús Lethe-
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nek hullám-örvénye. — lit  általánfogva derültebb 
élet mosolyg, mint Ausztriában; ’s nem következ
nek minduntalan vámházak és sorompók. Bécstül 
Salzburgig közel ötvenet számlálhatánk; Münche
nig (kétnapi járóföld) egyet sem. Az élet itt sok
kal olcsóbb , a’ sör sokkal ihatóbb, mert a’ vért 
fej felé nem hajtja , ’s vízzel - keresztelést sem 
tűr.— Mihelyt az ember Mönchen városába lép , ö- 
römmel látja, mint pártoltatnak itt a’ szép művé
szetek. Az Isarkapunál mingyárt szeműnkbe ötlött 
a’ 75 lábnyi hosszú 's 8 lábnyi magas párkányon 
a’ bajor Lajosnak, mint Amphingennél lett győztes
nek, diadalmi bémenete; felséges fresko-föstvény, 
melly bicberaclii Neher Bernárd által készült 183J- 
ben. A’ szép alakokon kívül a’ lovak igen figye- 
lemre méltók, ’s a’ festést, al-fresko, nagyobb ha- 
tásuuak nem kiválthatni. A’ bolt-ivek a’ kir. udvar
kertben igen hosszúk , ’s egyik oldalukon csupa 
freskó - föstvények vannak; a’ többi szép arabesz* 
kekkel van diszesítve. Errül máskor; most csak azt 
említem, hogy e’ föstvények’ fele olaszhoni tájzato- 
kát képez. Az Isar-kapún a’ hosszú párkányzat a- 
latt még kél kép találkozik: egy igen szép Madon
na a’ kisded Jésussal, ’s egy másik Szent; továb
bá ezek ’s a’ kapu oszlopok közt, a’ falon kivül, 
van lágyabb-nemü köbül készült két szobor, mellyek 
igen szépek ’s két arkangyalt képeznek. A’ fresko- 
fostészet azonban itt már a’ régibb időkben is gya
koroltatott, a’ mit itt ott még néhány régibb fal
fost vény is tanúsít. A’ bajor nemzeti szín fejér és 
világoskék. A’ legszebb épületeket eddig csak amúgy 
futólag látám. Az itteni akadémiában négy antik-te
rem van, mellyek közül kettő igen nagy. Több ala
kot láték itt először, ’s azok sokkal tisztábbak, és 
sokan közülök jobban öntvék is, mint a’ bécsi aka
démiáéi. Ha kívánod, későbben írni fogok róluk; 
most még igen keveset szemléltem meg közelebb
ről; csak egy roppant, majd öt-embernyi magas ló- 
szelidítőt (Pferdbändiger) kell elölegesen említenem. 
Itt többnyire fokpolczon (Staffeley) rajzolnak, hol 
kisebb hol nagyobb ívekre. Az itteni sok tanítvány közt, 
még eddig kevés kitünőleg ügyesre akadtam; úgy 
hogy a’ bécsi akadémiában talán több derék ’s gon
dos tanítvány létez. Őszintén mondva, nekem a’ 
lelketlen akadémiai másolgatás, ha önpróbákkal nem 
köttetik-össze, csömört okoz. Kupelwieser, ’s az 
itteni igazgató, a’ rendkivüli-elméjü Cornelius (ki 
az itteni akadémiába fölvétetésem’ bizonyságát alá
írta), azt mondák, hogy az eredeti dolgozás’ idejét 
nem kell igen későre halasztani, csak henyeség ’s 
idomtalanság vesztegel a’ lemásolásnál. —

Münchenben - létem óta már háromszor látoga- 
tám-meg a’ P i n a k o t h e k á t  (föstvénytárt) ’s két

szer a’ G ly  p t o t h  ekát(szobortárt) az istenítő mű
vészetek’ e’ két-rendü fönséges templomát, mellyek’ 
elseje minden vasárnap , másika pedig minden pén
teken 9tül 12 óráig a’ látogatóknak nyitva áll. Mi 
a’ P i n a k o t h e k á t  illeti, kénytelen vagyok meg
váltani, hogy kivevén néhány raphaeli, rembrandti, 
’s gyönyörű murilloi (körülbelül hat darab) föstvényt, 
továbbá a’ Rubens által készült utolsó ítéletet, ezen 
képtár a’ bécsi belvederbeli ’s lichtensteini képtár
nál sokkal hátrább áll; noha különben jobb elrende
zető képtárt alig gondolhatni. A’ G ly  p t o th e k a el
lenben jelenkorunk’ isteni emléke a’ késő jövendőség’ 
számára. Az egészet véve, alig létez hozzá hason, 
lítható, mert az épület igen jó-izlésü, ’s a’ külön
féle műterem egészen becses tartalmuk szerint van 
elrendezve. Az első terem az a e g y p t u s i ,  melly- 
ben csupán az Aegypussal viszonyban álló régisé
gek vannak fölállítva, noha talán több szobor, p.o. 
az Osiris, Isis ’s Harpokrateszé, görög-müvek le
hetnek; ezeken sokszor a’ tökéletes technikát, ’s a’ 
márványnak remek kidolgozatát kell csodálni, ’s 
ennek szépségét. E’ teremben áll Osiris’ roppant 
sötétvörös márvány - szobra, olly igen szépen raj
zolva, hogy azt görög dolgozatnak véltem. E’ terem 
után egy kisebb következik, hol görög fejek, ’s né
hány kisebb szobor állnak, ’s melly a’ másik nagy, 
úgynevezett a e g i n a i  terembe vezet, hol azon ré
giségek találkoznak, mellyek Aeginában egy földrengés 
által elsüllyedt templomból ásattak-ki; sok töredék, és 
sok egészen megtartott sárgásfejér átnemlátszó már
ványból készült szobrok; rajtok a’ fejek mind egy
azon typusra mutatnak ugyan, de a’többi felette von
zó , ’s lábak ’s kezek szinte a’ természet után dol- 
gozvák, ’s a’ szobrok’ nagysága az életnagyságnak 
mintegy harmadát teszi. Mindnyájan harczban állít- 
vák-elő. Az említett templom Minervának volt szen
telve. Erre még k é t  n a g y o b b  t e r e m  követke
zik , antik-szobrokat foglalván magában , mellyek 
mindnyájan nagyérdemuek, sőt néhány rendkívül szép; 
máskor ezekrül körülményesebben szólandok. A’ 
Schwanthalertul (képszobrászi tanítótól) intézett meg
újításokat (restauratio) jobbaknak nem kívánhatni. 
Innen az i s t e n e k ’ t e r m é b e  lép az ember, ’s 
abbul egy kabineten keresztül a’ t r ó j a i  t e r e m 
be ,  mellyuek falait ’s boltozatát csupa freskoföst- 
vény diszesíti. Megvallom, ennyi színpompát, ennyi tö- 
möttséget, ’s hatást nem gyanítottam volna; nem is 
említve a’ rajzolatot, melly a’ müncheni oskolának 
olly igen sajátja; kivált néhány boltozatkép ollyan , 
hogy szinte olajfestvényeknek gondolnék. A’ com- 
positiók mind Corneliustul az igazgatóiul valók. A 
festés részint tőle, részint másoktól; ő maga in
kább szárazra fest. E’ termek’ elsőjében Orpheus
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van lerajzolva, mikép az alvilágban Platóiul éne
ke által Euridicéjél visszakivánja; továbbá Neptun 
’s Euphrodíte a’ hullámokon; ’s Herkules, mikép az 
Olympba foga diatik, ’s Hebe neki nectárt tölt. E’ 
föstvények kitűnő szépségiiek , noha a’ színek kis
sé gyöngék. Euridice élet-elevenséggel bír, ’s a’com- 
positiók nekem itt átaljában jobban tetszenek, mint 
a’ trójai teremben. Az istenek’ termének boltozat- 
föstvényei közt is gyönyörű képecskék találkoz nak, je
lesül a’ nap’ négy szakasza: a’ hajnal, dél, est ’s 
éj; több mythoszi eleven előadás mellett. A’ trójai 
terem, valamint az istenek’ terme , bárom nagyobb 
kör-képpel bír, mellyek’ hossza körülbelül 30, ma
gassága 10. Az első a’ haragra gyuladt Achilleszt 
képezi, amint Agamemnont agyonszúrni készül, ’s 
Minerva őt visszatartóztatja; szinfenéken a’ bosszús 
Phoebus, a’mint a’görög tábort nyilaival pusztítja; a’há- 
túlsó tájzat fölötte szép. E’három kép átaljában erőtel
jes ’s élet eleven. A’ másik, melly kelletinél sötétebb 
árnyéklattal bir, a’ Patroklesz’hült tetemiért küzdött 
harczot tárgyazza, ’s a’ harmadik, Troja’ végromlását. 
Noha ezek remekművek, még sem nyerheték-meg egész 
tetszésemet; illynemü előadást Poussie-től sokkal szeb- 
nek gondolok; valamint Constantin’ csatája is Maren- 
tinssal Raphaeltul, a’ composiliora ’s kifejezésre néz
ve Ítéletem szerint a’ művészetnek sokkal magasb fo
kán áll. A harcztolongás’ előadása érdemmel bírhat, 
’s ízlésem csalódhatik; de az alakok’ összeállításá
val nem békülhelék - m eg, ’s Raphael ezenkívül sok
kal meghatóbb ’s érdekesb gondolatokat alkalmazott. 
Ezután következik egy, antik - szobrokat magában 
foglaló, ’s erre ismét egy iszonyú-nagyságú terem , 
megrakva arczképekkel, ’s a’ legszebb antik-kőbúto- 
rokkal, úgymint asztalok-, kandelabrumok ,áldozó oltá
rok és síremlékekkel. Innen az újabbak’ szobrászter- 
raébe (Skulptursaal) lép az ember, hol Canovátul 
több fejeken kívül egy Vénusz és Paris, ’s Thorwald, 
seritől egy Meleager áll. Schader,Ghiberti és Schwantha. 
lertul is találkoznak itt müvek. Itt állnak Winkelmann t 
Canova ’s több híresebb férfi’mellszobrai is. A’ Glyp- 
totheka mindenkit várakozáson felül lep-meg. A’ te
remek a’ legszebb ’s legtisztább ízlésben épültek ’s 
gypszszel ’s aranynyal gazdagon diszesitvék, ’s a’ 
padiatok a’ legszebb márványból rakvák-ki; az 
ember egy bűvös tünderpalotába gondolja magát 
varázsoltatva. —

Mikor, oh mikor fogsz te, imádott közanyánkíul 
a’ természetiül, olly tékozlón megáldott, de szellemileg 
olly árva szegény hazám! illy fellengző intézetekkel bír

hatni, mellyek érzéki, ’s örökké csak érzéki, élvezetekbe 
rohanó, ’s kábító lélek-álomba süllyedt népedet a’testi ö- 
römek’rothadó posványábul fölragadni, ’s a’művészet’ 
varázs erejénél fogva föntebbi rendeltetésére emlékez
tetni fognák! — Akárhova ballagjak e’ városban , 
mindenütt érdekesre akadok, kivált a’ külvárosokban 
felséges épületeket találhatni; a’ Lajos-utnák, a’ mint 
ez lassankint készül, alig leend mása. Az ágostai 
valláson levők’ temploma is igen szép ’s újabb styl- 
ben épült. Nyáron itt a’ legszebb sétahelyek vannak, 
mellyek közül a nympha-várat(Nymphenburg)leginkább 
dicsérik. A’ müncheni játékszín a’ pestinél kisebb , 
s az acustikára nézve ugyanazon hibával bir; úgy 

hogy a’ karzaton mitsem hallhatni ’s láthatni ; külön
ben belső elrendezése igenigen pompás. A’ nagy kár
pit, melly egész hosszában fölvonatik, Guidó’ Romá
ban levő Aurorájának másolatja; fölséges kép! 
Máskor többet. Élj boldogul ’s köszöntsd hazá
mat !

közli Ma ell ik J ó z s e f .

A N E K D O T Á K .

A’ t. . . . i lelkészt egy helybeli pajkos czi- 
gány uj-év’ napján megköszönté, ’s miután mondó- 
káját elvégezte, a’ jámbor lelkésztől illy választ ka
pott; „Jól van fiam! imhol megemlékezésedért egy 
huszas; a’ másikat pedig úgy adom, ha ezen újév
től kezdve te is uj leszesz, azaz: megjobbulsz.“ — 
A’ barna hangászfi mind e’ melleit, hogy esküvés- 
sel ígérte megjobbulását, folyvást pajkos maradt, ’s 
a’lelkésznek, ki bizonyos alkalomkor dorgálta, hogy 
hát miért nem lesz újjá, imígy felelt: „Hisz új va
gyok, új m a g y a r  vagyok én tiszti, uram!“

P- vármegyében, hol az országutról egy mel
lékút F. helység felé viszen, egy, karóra függesz
tett táblán illy fölirás áll: „F ...felé . V ...felé; a’ k i 
p e d i g  o l v a s n i  ne m t ud ,  m e n j e n  e g j e n e  
s e n“.

R E J T E T T S Z Ó .

12345G78 Pártot ütve fenyegette 
52347 Hajdan ezen nemzetet.

432568 Itt nyugodt-meg Aeneas, hogy 
Trójából kiültetett.

5678 Nő-személy’ szép nevezete;
523 Kis mérték , nem sokat nyom.

43218 Hajdan hires görög város,
Most regényes romhalom.

Fidicinis Ján
A’ 14dik szánm rejtettszó: K a s ,  k é s  ’s a ' t.

ni e ez  y —Szerkeszti  H e l Nyomtatja B e i m e L



T Á B SA L R O B Ó.
16. Beám P e s t ,  F e b r u á r ’ 25. t937

AZ ÖSSZESÍTÉSRŐL ES TAGOS-OSZTÁLYRÓL.
(Vége.)

A’ m á s o d i k r a vagy Classificatiora nézve: a) A 
földesurak vagy azok’ tisztviselőji közül köz-meg
egyezéssel választassák egy küldöttség, (mellyhez,
— mivel a’ földek’ értékének tökéletes eltalálása leg
nagyobb fontosságú — ba a’ földesurak ön tapasz
talásukba vagy tisztjeik’ ügyességébe nem bíznak, 
sárba nem vetik pénzüket, ha költséggel is , egy
két idegen theoretico -practicai ismeretekkel biró ta
got szereznek) melly a’ földmérővel az első pont 
szerint készült mappával, darabrul darabra, minden 
megkülönböztetett földet szemrevevén , a’ határbani 
legjobb minemfiséget keresse- ki, ’s diametrali cal- 
culo annak legjobb magtermése határoztassék- meg. 
Azután az egy-tulajdonságú roszabb minemüségüek- 
nek a’ legjobbhoz hasonlított (mindig ugyanollyan 
mivelés alatt) javítás nélküli termése nyomoztassék- 
ki. b.) Hogy azonban a’ nagyon egyenetlen ’s nagy- 
terjedékü határban valamelly darab ne maradjon- e l , 
v. kétszer ne becsültessék; minden darab’ közepébe a’ 
kiszámított magtermés szerint lső  2ik 3ik ’s a’ t. 
számmal jelölt karók veressenek; ’s a’ könnyen föl- 
ismérhetés végett hányassanak-körül.

F i g y e l m e z t e t é s .  Minthogy az első pontban 
érintett kijelölések által néha külsőleg jónak látszott 
földek is roszakká bélyegeztetnek ’s így terméket
leneknek állítatnak; hogy azoknak, kik azokat nem 
ismerik mivelés után, kétségök eloszoljék: a’ föld’ fel
színe néhol kapával hűzassék- el, valamint a’ külső
leg jónak látszó ’s valósággal jó - tulajdonságú dara
bon is; akkor minden kételkedő meg fog nyu
godni az alul vagy különböző rósz terület’, vagy fe
lül igen vékonyan fekvő termő-réteg’ láttára; vagy 
jókor reggel tekintessék meg azon rosznak jelölt da
rab, még pedig száraz időben, bizonyosan más szint 
mutat a’ külsőleg jónak látszó rósz darab’ felsője, 
mivel akkor a’ salilrom (mint mondják) feladja ma 
gát. —

Ezeket kívülről végezvén, a’ küldöttség szobá 
ban a’ szoros érték’ kiszámításához fogjon. Ennek 
nehézségei’ feloldása megkívánja a’ rósz minemüsé- 
gü darabok’ felosztását, lör  ollyanokra, mellyek e- 
gészen jóvá tehetők; 2 o r , mellyek csak javíthatók, 
vagy használhatók. Az elsők ismét vagy föld keve
rék, vagy trágya által jó állapotba tehetők.

A’ földkeverés által jóvá tehetők’ értékének sca- 
lajaúl azon tőkét kell fölvenni, melly a’ megjavításra 
szükségeskép megkivántatik, ’s azt a’ legjobb föld
nek helybeli, vagy meghatározott árából lehúzván 
az ott maradott summa lesz a’ nevezett föld’ értéke. 
A’ folyvásti trágyázás által jó állapotba tarlhatóknál
— minden összesítés az istállói jószágtartást húz
ván maga után — a’ trágya-készitésre, kihordásra, elte
rítésre, szerszámok’ pusztulására fordított költségek, 
mint minden esztendőben elveszett kamatja egy tő
kepénznek szükségképen kiszámítandó, ’s az így 
kitalált tőke a’ föld értékéből kihúzandó.

A’ második osztálybeliek vagy az egész ország 
vagy csak egy-határbeli birtokosak’ egyesült ereje

által is javíthatók, mint p. o. az első esetben a’ fo* 
lyóvizek áradásai által elmocsárosított, ’s a’ máso* 
dik esetben az egyes határokban találtatott alacsonyabb, 
süllyedtebb helyek, mellyek minden megtódult eső-, 
s más határból általzuduló vizeket felfognak; ren* 
delien vízmosás» árkok ’s a’ t. Az »Ilyenek’ értéke’ 
megállapításánál a’ küldöttségnek mellőzni kell 
minden pium desiderium szülte okoskodást ’s kinó- 
zést a’ szép jövendőre, — ezek annyira becsülhetők, 
a’ mennyiben most használhatók; ’s ha a’ szép jö
vendő azon téreket valaha a’természet’ önkénye alul 
a’ nemzet’ vagy eg-yesek’ »‘igyekezete által felszaba- 
ditandja, annak idejében a’ törvényhozás, reményiem, 
fog gondoskodni azoknak az illy etéri javítások’ hasz, 
naibani részeltetéséről, kik az előbb eml tett okok- 
bul hibás földjüket az akkor létező haszonvétel sze
rint engedték által birtokos - társaiknak. — Hol pe- 
dig egy-határbani birtokosak’ egyesülése által is el
háríthatok e’ jobb használhatásl nem engedő akadá
lyok, a’ megjavítandó darabok majd újra becsültet
nek magasuít értékük szerint az illető birtokosak’ 
zsebére.

A’ csak úgy használhatók, mint p. o. vakszíkek, 
sziklások, mély-zsombékosak (kivált ha nagyok) 
csak a’ minden szorgalom nélküli most létező ha
szonvételük szerint becsülhetők. Mivel Magyaror
szágban csak 20 holdnyi vakszíket is r i g o l e  (fel- 
foi’gatás) által; vagy ugyannyi sziklást máltai; vagy 
zsombekost lancasteri módon jóvá tenni olly háladat- 
lan munka lenne, hogy azon költségen szintannyi 
jó földet, legalább most még, lehetne venni. — A’ 
szántásra, vetésre, kaszálásra, legeltetésre haszon
talan nagy homok’ becsének eltalálására ( vélemé
nyem szerint) adatok, annak nagysága , a' beültetésre 
fordítandó költségnek vagy tőkepénz’ kamatjának el
vesztése mind addig, migaz erdő vágásokra osztat- 
hatik, melly a’ vidéki fa’ becséhez képest az akkor 
leendő fa jövedelemből lehuzatandó. Mind eze i érté- 
küség’ eltalálása körüli munkálkodás’ folyamatja min
den indítóokkal ’s adattal szorul szóra jegyzőkönyv
be menjen ’s mindennap hitelesíttessék- meg. — A’ 
hibás földek vagy készpénzül vagy földmennyiség
gel pótoltathatok.

A’ h a rm a d i k r a vagy a’dülőzések’mikép ejtéseire 
nézve: Ámbár a’ földek megkülönböztetése után a- 
zok’ megbecsii éséről szóltam; a’ természetben e- 
lőbbvalónak tartom a’ kidíilőzéseket ’s utak’ kijegy
zéseit. Mivel ha a’ szemnek szebb és csinosabb 
osztály’ tekintetéből (habár a’ dűlők’ szélességeit 
az illető birtokosak határozzák is meg előre), a’ dű
lők egymáshoz egyenközleg (parallel) előre meg
állapított távolságokra a’ határ’ classificatioja után 
hasittatnának - ki 3 könnyen megeshetnék, hogy bizo
nyos nagyobb terjedékü rósz darab egészen egyik 
vagy másik dűlőben maradna, és sorshúzáskor egy 
nagy rósz darab, mellyel különben, ha az említett 
parallelákra nem figyelmeztek volna, több dűlőre ’s 
több birtokos között lehetett vala elosztani,—egyes 
birtokost koldussá fog tenni. A’ dűlőket tehát a’ Küldött 
s é g ’ befolyásával a’földek’ értéke’ kiszámítása előtt a’
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mappán úgy kell intézni, hogy minden nagyobb jó, ’s 
kivált minden nagyobb nevezetes r ó s z  aránylag osz- 
lassék-el, mellőzni a’nagy parallelákat, s nagy tavol- 
eágra való egyenességeket. — Sőt még az egyes 
osztályok’ egy-irányban való fekvése sem olly nagy 
figyelemre méltó, csak különben a hozzájárulás meg
történhessék. A’ mappán előre elhatárzott dúlok ak
kor tétessenek- által a’ természetbe, ’s a földek be
csülése azután történjék, mivel (mint feljebb a homo- 
koknál is emlilém) minden rosz-faju told becse azon 
mértékben fogy, mellyben annak terjedéke no, p. o. 
ha birtokom’ Jedrésze rósz, ugyanollyan igyekezet 
’s költség mellett az ^ed részből azt meg nem ja- 
vithatom, midőn az, kinek megfordítva csak egy ne
gyedrésze volt rósz, ezt már régen el is felejté; 
— hasonlókép ha birtokomban egy v agy két hold fo
lyóhomok van, azt elölöm esztendő alatt, de ha dO 
van, annyi idő alatt terjedését is alig gátolhatom. 
Mirenézve dicsérjék bár néinellyek â  szabályo
zott egyen-vonali! dűlők’ szépségét, C i c e r o  pro  
domo su a — mivel a munka könnyebb; ez csak 
ott alkalmazható , hol vagy az egész határ kis kü
lönbséggel egyenlő , vagy minden rósz minemüségű 
nagyobb részei valamelly határnak más osztályba 
tételnek, / a  y.a).a exi reng ccyaöoig, a’ szép a jó 
mellett. Mihelyt a’ dűlők ’s utak a’ föntebbi módon 
kijegyeztettek, azok a’ mappán nyomon tussal ho
zassanak k i, mindeniknek szélessége a’ mappára i- 
rassék, ’s azokon a’ Küldöttség’ befoly ása nélkül vál
toztatni senkinek szabad ne legy en. Az így kijegyzett 
dűlőkbe foglalt földek’minőség szerinti kiszámítása — 
egyenként kitevén minden különböző darab’ mennyi
ségét — a’ földmérő által tökéletesen elkészítve a’ 
Küldöttségnek adassék állal, hogy kiki még a’ sors
húzás előtt minden rósz ’s jó darab’ mennyiségét lát
hassa, hogy kiszelés után is a’ post- fundualisban ta
lált mennyiségét illetőségének látván, az abban talál
tató hibás térek’ (plagák) terjedelmét a’ sorshúzás e- 
lótt a’ Küldöttségnek beadott dűlőkbe kiszámitottak- 
kal összehasonlítván, rosszaság, vigyázatlanság-, vagy 
tudatlanság- szülte hibák iránti minden kétsége e l
oszoljék.

Ha bár mindent el nem mondottam is, ini egy 
tökéletesen végzett összesítés’s tagos osztály körül 
teendő; ha az azt tárgy azó munkálatok’ némelly ár- 
nyéklatitnem emlitéin i s : reményiem, a’ czélhoz vivő 
utakat a birtokosoknak megmutattam, s az e’ sze
rint összesítők néhány esztendő múlva uj birtokaik
ból sajnálva fognak régi gazdasági helyzetökre visz- 
sza emlékezni, hogy azt a’ mostanival előbb fel nem 
cserélhették. 1 alán némellyek fölöslegnek tartandják 
‘1Z előleges munkálatokbani olly igen szoros ellen- 
oi.ködést; de ember-isméretimiiél fogva minden vilá
gi jólétem mások befolyásával! elhatározásánál bizo- 
dalmatlanságból indulok k i, ’s másoknak sem java
solhatok egyebet. Az emberek mindig emberek vol
tak s maradnak. Le monde ne va ni ne vient pás, il 
ne fait que tourner.

Az is meglehet,hogy némelly földmérő kedvetle
nül veendi a’ különben ishasonlilhatallan fáradsággal 
összeköttetett földmérői munkák’ szaporítására uta- 
81 o J3'aslatokat; de arra kész a’ felelet: ,,kiki alkud
jék a munka’ terhes v. könnyű létéhez képest“.

Viubody Sandof .

É S Z R E V É T E L E K

a’ m a g y a r o r s z á g i  b i r k a t e n y é s z t é s *  é s  
g y a p j u k e z e l é s r ő l ;  k ü l ö n ö s e n  k e r e s k e 
d é s i  t e k i n t e t b e n .  — Utba-igazításul ’s intésül 

azon birkatenyésztő gazdáknak, kiknek arra 
szukségök van.

(Folytatás.)

Az évi g y a p j u t e r m e s z t é s t  , k ö z e l í t ő 
l e g  imígy számíthatni-ki: A’ vámjegyzékek vagy 
lajstromok szerint, mellyek a’ kereskedési tárgyakban 
(in Commercialibus) kineveztetett magyar országos Biz
tossággal közölve voltak ’s a’ B ztosság’ munkálati
ban kinyomtatvák , Magyarországból (bele foglalván 
Erdélyt is) a’külföldre vitetett: 18l6ban 101.591 mázsa 
gyapjú; I8l7ben 101,014 m. ; 18l8ban 110,618 m. ; 
I819ben 118,854 m.; 1820ban 119,516m ; 1821ben 
135,611 m.jl822ben 138 793 m.;1823ban 143,863 m.; 
I824ben 176,407 m. ; 1825ben 169,422 m.; I826ban 
16/,099 m.; 1827ben 196805 mázsa gyapjú. — A’ ki 
ezen országosbiztoss ígi operatmnot megtekinteni ’s 
adatimataz abban foglalt jegyzetekkel összeegyeztetni 
kívánná, figyelmeztetem, hogy ott az Ausztriába ’s 
külföldre történt gyapjú-kivitel különválasztva ’s más- 
más rubrikában lordul elő; itt ped g a’ kivitel össze
sítve van. G y a p j ú - b e h o z a t a l t  a’ vámlajstromok 
nem mutatnak, K e e s  az ő , gyárok’ állapotját tár- 
gyazó előadásáhan írja, hogy Bessarábiából évenkint 
mintegy 5,000 mázsa gyapjú érkezik Magyarország
ba. De ezen mennyiség a’ kivitel’ inennyiségéhöz ké
pest elenyészik. — Igen nevezetes , hogy S c h w a r t  
n e r ’ adatai szerint (1. Statistikája’ 1 Részét 220 1.) 
már 1802dik évben 124 814 mázsa gyapjú vitetett-ki 
az országból; ennéliugvást ügy látszik , mintha a’ 
kivitel csak 20 évvel későbben szaporodott volna, vagy 
pedig hogy a’ föntebbi adatok nem egészen alapo
s ak. — Ha meggondoljuk, hogy a’ birkatenyésztés 
országszerte még folyvást növekedi erőben van,  
tehát a’ föntebbi vám-adatokbul azt következtethetni, 
hogy jelenleg a’ kivitel már évenkint 200,000 mázsát 
bizonyosan meghalad.

A’b e l f ö l d i  g y a p j u f o g y a s z t á s t  — ha min- 
gyárt csak közelítőleg is —kiszámítani még sokkal 
bajosabb. Azonban szolgáljanak ahhoz a’ követke
ző adatok: Föltehetni, hogy Magyar- és Erdélyor- 
szágnak (ide értvén a’ magyar katonai határszéle
ket is) 13 millió lakosa közül 5 mi l l i ó  csupa bel
földi durvább ’s finomabb gyapju öltözetet hordoz. 
Ha minden individuumra általányosan csak 5 fontot 
számítunk , már ez is 250,OJO mázsát tesz. — 
H i e z  i n g  é r n é k  katonai határszéleket illető Sta- 
tislikája szerint (1. II. Ilész 181 1.) a’ némelbánsági 
határőr vidék (93.000 lélekbül álló népszám mellett) 
6300 mázsa gyapjút termeszt, mellyból f rész ela- 
datik, egy harmadrészt pedig, azaz 2100 mázsát, a’ 
lakosak dolgoznak-fel. — K e e s ’ előadása szerint az 
oláh illyriai határőr-vidék, mellynek 81,727 lakosa 
van , mintegy 1500 mázsa gyapjút dolgoz föl éven
kint. — Ezen lakos-számok mintegy leiét teszik 
valamennyi varmegye’ lakosai’ középszámának, ’s 
majd középszámát valamennyi határőrvidék’ lakó 
sinak. Ezenkívül meg kell még itt jegyezni, hogy 
a’ határőrző katonaságot az aerarium látja-el ruházat
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ial, kövelkezéskép annál kevesebb saját készítmény
re van szüksége. ’S még sem találom H i e z in g e r ’ 
Statistikájában legkisebb nyomát, bőgj ezen két ha
tárőr-vidékről a’ feldolgoztatott gyapjú kivitetett 
volna; ennélfogvást készítményét maga használja el. 
— Ha most fölveszszük , hogy 81 vármegyében és 
székben esztendőtszaka egyenkint 2000 mázsa 
gyapjú fogyasztatik-el, mi épen nincs nagyítva, te
hát ez évenkint összesen 162,800 mázsa; 18 határ- 
őrvidéken, mindegyikre számítván 1200 mázsát, 
tesz 21,600 mázsát. Ide számítván a’ föntebbi 250,000 
m., tészen az összeség 433,600 mázsa gyapjút. — 
Fzen összeség’ fele 216.800 mázsa, vagy is más 
szóval: legnagyobb valószínűséggel föltehetni, hogy 
magában az országban évenkint 216,000, vagy leg
alább kkerekszámrnal 200,000 mázsa gyapjú fogyasz
tatik-el. Ki a’ posztó-, halina-, szőnyeg-, pokrócz-, 
guba-, gunyacz-, ’s oldaltarisznya - készítők’ tömér
dek sokaságát meggondolja, nem különben hogy 
a’ kalapgyártoknak is évenkint legalább 5 millió fe
jet kalappal kell eil » iok, az valóban ezen számolást 
épen nem lelendi túlzottnak. — Ezenkívül ne feled
jük itt, hogy a’ számtalan gyapjas juhbőr öltözet 
is , mellyet Magyarországban közönségesen hordoz
nak, a’ belfogjasztáshoz tartozik, és hogy ezen 
öltözetek is tetemes mennyiségű birka- és bárány- 
gyapjút kívánnak, melly ugyan nem nyiratott-le, de 
azért még is t e r m e s z  t e t e t t .  — Ha most a’ ki
vitel , mint feljebb, 200.000 mázsát te sz , ’s a’ bel- 
fogyasztás ugyanannyit, akkor az évi termesztés’ 
összesége legalább 400,000 mázsa. Ennélfogvást 
én Magyarországról adott rajzomban igen hibáztam, 
midőn a’ kivitelt csak 135,000 mázsára, a’ belfo- 
gyasztást 25,000 m ; következéskép az egész évi 
termesztéket csak 160,000 egész 200.000 mázsára 
számítóm. —

S c h w a r t n e r  az ő Statistikájában (1811.218, 
222 1.) a’ birkák’ számát 8 millióra tévé. Következ
tetései ezek voltak: I802dik évben az országból 
kivitetett 12 m iliő font gyapjú. Ha minden birka 
egyrernásra adott 3 lomot, tehát ez teszen 4 
millió firkát. A ’ házi fogyasztást ő , pontosabban 
mint én , a’ kivitellel egyenlő mennyiségűre becsül
te , azaz 12 millió fontra: következőleg a’ birkák’ 
összes számát 8 millióra. — Az én számításom 
imez: Az évi gyapjutermés, mint fölebb, teszen
400,000 mázsát. Ha minden birka egyrernásra csak 
2 fontot ad, úgy szükséges, hogy a’ fölebbi gyap- 
jumennyiség kikerüljön, 20 millió birka. — Egy 
gyapjukereskedő a’ birkák’ számát Magyarország 
ban 26 millióra teszi. A’ valószínűség középen fek
szik ’s igy talán 24 millió birkánál alig van keve
sebb. — Hogy ezen állításban nincs nagyítás , min
denki tudja, ki Magyarországban kissé körültekin
tett. Ezenkívül az évenkint k i h a j t o t t  birkák’ szá
ma, mikép a’ vámlajstromokban feljegyezve van, a’ 
föntebbi következtetésnek még nagyobb valószínű
séget ad: 1616ban külföldre hajtatott 192,611 da
rab birka; 18l7ben 205,274 d.; 18l8ban 158,784 d.; 
18l9ben 165,745 d.; 1820ban 86,163 d.; 1821ben 
183,728 d.; 1822b; n 175 211 d., I823ban 271,913 
d.; I824ben 339.754 d.; 1825ben 308,952 d.; 1826- 
ban 297,401 d.; I827ben 246,388 d.; tehát az utol 
só 7 év alatt mintegy 260,478 darab birka évenkint. 
A’ belföldi birkafogyasztást bátran számíthatni

húszszor annyira, azaz 5,209,560 darabra, mi ösz- 
szesen majd hatodfél millió birkát tesz. És ha a’ ki
hajtás és belfogyosztás minden negyedik darabot 
ér, u£?y ezen számítás szerint majd 24 millió 
birkát következtethetnénk. — Itt most még a’ kül
földről b e h a j t o t t  birkákat kellene tekintetbe ven
nünk; de ezek’ száma a’ vámlajstromokban följegyez
ve nincs, ’s nem is lehet tetemes: ennélfogvást a’ 
behajtást nullának tekinthetni.

Ennyit közölhetek jelenleg ezen érdekes gazda
sági-ág’ megvilágosítására ’s annak jövendő történe 
téré. Bécs, octob. 10. 1836. C s a p l o v i c s  Ján.

MAGYARORSZÁG’ BIRKATEVYÉSZ TESE ’S GYAPJU- 
TERMESZTÉSERŐL.

1 §. Magyarország, — ezen nagy, ’s a’ termé
szettől minden jóval megáldott ország, mellynek fön- 
séges éghajlata, egyszersmind olly jeles földe van, 
hogy rajta az európai mérsékelt égaljak’ mindennemű 
gyümölcse özönlő bőségben terem, — harmincz év 
óta a’ nemesített birkatenyésztésben is nagy előlépé* 
se két tőn. — Eleinte a’ Spanyolországbul szerzett 
’s Holicsban és Mannersdorfban megtelepített csá
szári törzsök-juhnyájak szolgáltak faj- v. tenyész-isko- 
lául; de midőn később e’ fajok’ becse a’ vastagabb 
szőr és zsíros gyapjú miatt csökkent, a’ semmi költ
séget és fáradságot nern kímélő birkatenyésztők 
Szászországba mentek, ’s a’szászkirályi juhászatok- 
beli legjobb electoralis törzsökfajjal pároztaták nyá
jaikat, — ’s imígy terjedt-el országszerte a’ birka- 
neinesités.

2. §. Azon uraságok’ sorába, kik Magyarország
ban a’ nemesitett birkákat szaporítani ’s a’ nemesbir- 
ka-tenyésztést általányosan kiterjeszteni segiték , kü
lönösen tartoznak: E s t e r h á z y  herczeg , ’s ennek 
jószági tanácsnoka, S u b b e r n e g g  úr, ki szemé
lyesen volt Spanyolországban; H u n y a d y  gróf ’s 
ennek uradalmi igazgatója A p p e 1 úr; továbbá K á
ro l y  főherczeg, ’s javainak főkormányzója W i t t -  
mann úr, ’s más többen. Az ország’ nagyai majd 
mindnyájan hata’mas segédkezet nyújtónak; nem ir
tóztak semmi költségtől, aklokat állíttattak, sőt mi 
több, még ügyes fiatal embereket is küldöttek a’ kül
földre, hogy ott a’ nemesebb birkatenyésztésben ala
pos tudományt ’s isméreteket szerezzenek. ’S így 
nyert a’gazdaság’ imez ága rendkívüli díszlést. — Itt 
néhány egyes adatot szándékunk felhozni:

3 §. E s t e r h á z y  hgnek van 220,000 birkája, 
’s évi gyapjujövedelme tesz 4000 mázsát; a’ H u 
ll  v a d y grófoknak van 30,000 birkájuk, ’s 500 mázsa 
gyapjok; F e s t e t i c s  L á s z l ó  grófnak 60,000 bir
kája s 1200 mázsa gyapja ; K á r o l y i  Lajos, István 
és György grófoknak 75,000 birk.’s 1500 m. gyapj.; 
S z é c h e n y i  Lajos, Pál és István grófoknak szinte
75.000 birk., ’s 1500 m. gyapj.; Ká r o l y  főhgnek
50.000 birk. ’s 1000 in. gyap.; J ó z s e f  főhgnek 
’s nádornak 30,000 birk. ’s 500 mázsa gyapja; E s 
t e r h á z y  József, Mihál és Károly grófoknak
40.000 birk. ’s 800 m. gyapjok; B a t t h y á n y  hgnek
60.000 birk. ’s 1200 m. gyap.; B a t t h y á n y  Gustáv 
’s Kazimir grófoknak 40 000 birk. ’s 800 m. gyap
júk; a’ Z i c h y  grófok Lángon és Kallason , s 
olly sok más nagyobb, s kisebb földesúr, évenkint, 
kerekszámban véve, 150,000 egész 180,000 mázsa 
gyapjút termesztenek; és mivel Magyarország ab-
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ból semmit, vágj csak igen keveset fogyaszt-el, te
hát az mind a’ külföldre szállítatik ’s érette mintegy

__ 2 0  millió pengő forintnyi készpénz szivárog
az országba. A’ gyapjú ennélfogvásl első acliy ke
reskedési czikkely, mellynek tovaszálhttatasa mind g 
biztos is könnyű is; mellynek fogyasztása növek
szik ’s melly ugyanazért minden hazaíi-keblu terti- 
nak teljes figyelmét érdemli meg.

4 §. Magyarországban a birkanyájak ezen te
temes szaporodása csak jobb s czéiszerűbb földini- 
velés által vala eszközölhető; és Magyarorszag, 
ezen Európának majd végpontján fekvő ország, mel- 
lyet oily kevéssé i s m e r n e k  s olly sokszor f é l r e 
i s m e r n e k ,  valóban igen sok mezei gazdasággal 
bir, mellyek nem csupán terjedelmesség’, hanem 
értelmes inívelési mód’ tekintetében is a külföld’ 
emberét legfőbb álmélkodásra késztik. Ki látogathat 
ja- meg Ká r o l y  főherczegnek óvári uradalmát, a’ 
nélkül, hogy legédesebben meglepessék azon mód 
felett/m ellyel ezen «irodalomnak egy nagy része, 
kopár’s kietlen pusztából parkhoz- hasonló szép táj- 
zatlá alakult? Csatornák, a’ föld’ megöntözésére 
szolgálók, hasítják azt keresztül; akácz- és nyárfa
sorok (allée)gyönyörködtetik a'szemet,'s az ember min 
denütt nagy merinofalkákra talál, mellyek’ aklai olly 
czélszeriileg helyezvék ’s eloszlvák, hogy a’ nyá
jak mindenütt közel érik a legelőt.

5 §. Hlyen, most már közönségesen fölvett, 
szabályozott gazdálkodásmód által lehete csak a’ 
birkatenyésztést illy rendkívül kiterjeszteni, a’ nél
kül , hogy a’ gazdaság’ egyéb ága lényeges csor
bulást szenvedjen. Milly haszon az országra nézve! 
’Ü valóban, majd mindenütt láthatni annak nyomát. 
— A’ nagy terjedelmű pusztákon, mellyek azelőtt 
haszonvétlenül ’s elhagyva állottak, most majorok 
’s birkaaklok díszeskednek; a’ pénz, melly az or
szágban az előtt olly kevés volt, most tetemesen 
szaporodott; a’ hitel johb lábra kapott; bárcsak már 
a’ kereskedési egyezéseket s pénzügyet tárgyazó 
törvények isa’jelen századhoz volnának illesztve, ’s 
az igazság, különösen a’ szabad kír. városokban, 
gyorsabban, hathatósabban egyszersmind részrehaj- 
latlanabbul szolgáltatnék ki! — Az út inngy törve 
volna hát a’ köz jóllétre! — De valljon elég e
már ez? —

6 . §. Mivel ezen értekezés’ czélja az, hogy Ma
gyarországban a’ birkatenyésztőknek némi szolgála
tot tegyen, ’s őket figyelmeztesse , miben van a’ hi- 
jány: ennélfogvást bátorkodik a’ Szerző tapasz
taláson ’s tárgy- isméreten alapult véleményét legin
kább azok elibe terjeszteni, kik a’ birkatenyésztés
ben még olly igen hátra vannak; ő itt azon nagyobb 
« kisebb papi ’s világi földesurakat érti, kik évek óta 
mindig ugyanazon rósz - minőségű, rosz-mosatu, kul
lancs - leple , mind akutban m nd nyíráskor roszul kezelt 
gyapjút szolgáltatják vevőiknek; szóval: kik felvilá
gosult időkorunkban, daczára a’ külföld’ általányos kö 
'etelésinek. hová gyapjok mégis közvetve vagy köz 
vétlen jut, s daczára saját hasznuknak még folyvást u 
gazdálkodnak, mint őseik s nagyapáik gazdálkodtak.

' §. Ha bizonyos, hogy azon gyapjú, mellyel 
Magyarország termeszt, egyedül a’ külföld’ számá

ra van határozva, miért nem bánnak e’ gyapjúval 
úgy, hogy a’ külföld vele megelégedhessék? — K i
vált ha ezen ország magát csekélynek látja ellen
tétben olly országokkal, mellyek éghajlatra ’s föld
gazdagságra hozzá képest épen annyira vannak hát
ra , mint fölvilágosodásban, miveltségben ’s ipar
ban előre: nem köteles éakkor vele? — Olly ország
nak, miilyen a magyarföld, melly sem gyárokkal sein 
kiilkereskedéssel nem bír; melly az ő fekvése ’s 
politikai viszonyi által egyedül csak földmivelésre ’s 
marhatenyésztésre van szorítva, minden erkölcsi és 
physikai erejét egyesítnie kell, hogy e' pontban ne- 
csak hátra ne maradjon, hanem mindnyáját megelőz
ze ; mert neki ez — tekintvén földjét, éghajlatát ’s 
haszonhajtó állatinak jó fajait — kevésbé nehéz, 
mint talán más országoknak, mellyek iránt a’ termé
szet mostohábbnak mutatkozott. És még is milly 
szörnyű különbség! Tekintsük csupán Szászorszá- 
got és Sziléziát! Milly szorgalommal ’s tárgyisme
rettel művelik itt a’ földet ’s gyakorolják a’ birka
tenyésztést! Németország’ nemes juhászatinak tör- 
zsökfajai mind e’ két tartórnánybul erednek. ’S még 
is a’ föld sokkal drágább, a munkabér nagyobb, és 
szakmányról (robot), úr’ dolgáról, ’s tizedről mit- 
sem tudnak: holott Magyarországban a’ jobb éghaj
laton kívül még a’ szakmányozás és tized is segé
lyül jő a’ földbirtokosnak. Valóban úgy látszik , 
mintha épen ezen kedvezőbb körülmények tennék 
e vagy ama’ földbirtokost hanyaggá; neki nincs sem 
béresszolgákra sem vonómarhára szüksége; minden 
munkát a’parasztnak kell megtenni; ámde hogyan?*)

8  §. Azonban eljövend az idő, mikor majd olly 
tartományok, mellyekről alig tudjuk hogy léteznek, 
’s mellyek’ térnagysága még isméretlen; hol szint- 
olly kedvező az éghajlat, mint Magyarországban, 
de hol a’ föld, úgy szólván, semmibe sem kerül ; — 
mikor , mondom, majd ezen tartományok olly élénk 
iparral fogják a’ birkatenyésztési gyakorolni, hogy 
25 évi időszakban, melly a’ nemzetekre nézve csak 
egy pillanat, annyi gyapjút termesztendirek, bogy 
műiden más tartományt ’s országot , — különösen 
azokat, mellyek nem iparkosznak a’ legnemesbet, 
legjobbat ’s legszebbet termeszteni, — p. o. Ma
gyarországot az ő rósz mosató kullanesos és tisz
tátalan gyapjúval — az angol gyapjuvásárból egé
szen ki fognak zárni és szorítani. — Mivel ez igen 
rósz prognosticon, tehát szándékunk azt bizonyítvá
nyokkal erősíteni.

(Folytatása következik.)

* j Itt a’ tisztelt szerzőnek kissé száriba kell esnem —- 
Magyarországban igen ritka olly gazdaság, mellyről ezt 
mondhatni. A’ jobbágy szak mányoz ugyan, de ez koránse n 
kielégítő. A’ földesurnak azért meg i* kell béreseket 's 
vonómarhákat tartani, ha t. i bátra nem akar a mezei 
munkákban maradni. C s a p l o v i c s .

R E J T E T T  SZÓ.

Hárma: betegségben veszedelmes. V ége: kizárja 
Hajlékból tolvajt. N év , ’* nyomorít az egész

Sz. lg. Zala v-bűl.
Á’ lödik szánni rejtettszó : C a t i I i n a.

Szerkeszti II e 1 ni e c z y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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MZZEI.BÁNÓ HAT RÉSZVÉNYES-TÁRSASÁG’

Ili")A li) LEÍRÁSA (Beszéde* Józseftől)

Ezen hat részvényes társaság: u. in. Sárvizi e- 
g\ik  száritó, másik malmos társaság, Kapus vízi, és 
Balatoni, mind a’ kettő száritó egyesület; Körösi e- 
gyik árvizszüntető, másik malmos szövetség — olly 
tünemény hazánkban, mellyet a’ múltkor nálunk nem 
mutat, ’s főleg azon tekintetből érdemes hazánk’ fi
gyelmére, hogy mind birtokos földesurakból áll, kik 
a’ társasági teher-viselésben minden szabaditékról 
magok jószántából lemondottak, bölcsen látván azt, 
hogy több, külön - birtokra terjedő vízi munkákban 
csak egyedül így érhetnek kívánt czélt. Általában 
minden nemzetnél vizíárgyú társaságban szoktattak 
a’ hazafiak egyéb műipari egyesületre is; mert a* 
viz nem ismervén polgári rangot , ha annak hasznát 
nem tudjuk venni, egyiránt árasztja szegényre ’s 
nagyúrra a’ kárt, mellynek különvált erő ritkán áll
hat ellen , és midőn más műipari egyesületet ha
szon javasol, viztárgyú szövetkezést gyakran a’ 
szükség parancsolja.

De még nagyobb, sőt egész nemzeti figyelem
re méltó ezen hat társaság az által, hogy iVIagyar- 
országban a’ valaha lehelő, legnagyobb jövedelmű, 
és leginkább nemzeti érdekű hajózható országos 
csatorna, úgymint Gréczből Pesten által Kolosvárig 
Erdélybe vivő nagy vízi út ezen hat társaság’ kebe
léből fog életre támadhatni akkor, midőn e’ hat most 
külön társaság egy nagy technikai szövetséggé fog 
válni.

A’ mint 1 8 19ik évben sárvizi igazgató mérnök
ké lettem, ez időiül azon vezér gondolat, melly sze
rint : a’ B a l a t o n b ó l  T o l n á i g  a’ Du n á b a ,  i n- 
i i en S z e g e d e n  é s  A r a d o n  á l t a l  D e b r e 
e z e  n b e e g y  h a j ó z h a t ó  n a g y  c s a t o r n a  l e n 
n e ,  kormányozó egy nagy egész felé minden viz
tárgyú vizsgálódásiinat és technikai munkáimat. E 
zen vezér-gondolat azon időiül úgy fejlett-ki, mint 
ezt édes hazámmal 1836ik év’ alkonyán közöltem a’ 
Tudományos Gyűjteményben. Errenézve, mi azon hat 
vizi társaság’ határában eddig tőlem függóleg, ’s ál
talam ment végbe, az mi id beleillik azon vizi nagy 
országút’ tervébe, melly polgári egész életemnek e- 
gyedül való czélja. Ha még e’ tervet létre indítha
tom, már a’ tudományhoz előre kivántató bizodalom 
végett a’ jó foganat’ inustármagva Balatontól Kőrös 
vizekig jó földbe lévén elhintve, akkor legboldogabb 
hazafinak tartom magamat s hazámnak őrlelke ural
mában vígan szenderülök át igen szűk köréből ha
tásomnak a’ való nyugalomba.

Minden müveit nemzet, midőn a’ műveltségnek 
szépen beszélni és írni tudás’ lépcsőjéről (azon or
szágnak, a’ mellyik e’ lépcsőn áll, ismertető jele az: 
ha ottgyárok v. is fábrikák’ előmozdításáról örömest be
szélnek olly társaságban, mellybe egy fabrikásl sem 
hínak-meg) átmene a’ műiparnak nagyban cselek- 

álla »»óljára, mellyen ma a’ nemzeti előbbkelőség

alapul; ezen átmeneteit az ipar’ históriája szerint 
úgynevezett vizi nagy országúton (grand canal) 
kezdé, például: a’ franczia nemzet lTik Lajos alatt 
a’ ianguedoc-i, az angol bridgevaleri, a’ svéd troll- 
haettai, Holland az yjeli, a’ muszka Péter czár alatt 
a’ ladogai, éjszakamerikai szabad Szövetség az Erie 
nagy csatornán kezdé nagyban műiparát, valamint 
Németország a’ rajna-dnnai nagy csatornán csak a’ 
mi időnkben kezdi. Lásd ezekről bővebben az egy 
bibliothekával érő C ulloch „ Handbuch für Kaufleute” 
nevű munkáját; Hinton’ Nordamerikáját; és legújab
ban Duttenhofert von Erie -canal. Chinának is van 
régen illy nagy csatornája Cantonból Pekingig, 280 
geogr. mérföld hosszú, mellyet az angolok (Stupen
dous work, the pride of the empire) bámulástgerjesz- 
tő alkotványnak, ’s a’ birodalom’ dicsőséginek nevez
nek, mint ezt Edingburg Cabinet librarie 183öik évi 
2 ik kötete leírja.

Nekünk az illyesekre csak imént született tör
vényünk, még is hála a’ legközelebb múlt Ország
gyűlésnek, mert ha illy munka már most mű ik, raj
tunk múlik, senkire másra nem vethetjük a’ hátrama
radás’ okát, illő tehát mozdulnunk.— Hazánk’ bölcs 
törvényhozóji egy intéssel elhallgaltaták azon regét, 
melly ezelőtt minden vizi szabályozásnál hangzott, 
u. m. a’ vizet már megint ránk eresztik (ereszd to
vább), ne engedjük azért is; abból bizony semmi sem 
lesz; sokan azzal is dicsekedtek, hogy akadályoz
ni tudták a’ közhasznú nehéz munkát, mintha bizony 
nagy mesterség volna a’ különben is nehéz munkát 
hátráltatni. —

Illyések többé nem fognak történni a’vizi nagy 
munkák ellen, mellyeknek hazánkban arany idejét 
kezdi az uj törvény, ha a’ t. vmegyék akarják. Men
nyi kincset ’s mennyi pénzes munkát adhatunk a’ 
hazai népnek, ’s ez által uj jövedelmet a’ földesur- 
nak ezen szent törvény paizsa alatt, ha a’ magunk 
javát igazán értjük ’s lelkesen akarjuk.

A’ legnagyobb vizi munkák’ élete nálunk a’ t. 
vármegyék’ kezében van, mint polgári alkotványos 
országban, melly technikai belső intézkedésiben a’ 
költségre nézve sehol a’ világon másra nem támasz
kodik. Hlyekben rajtunk sem fog soha más segitni, 
mint magunk, de erős akarat kell minden nagy do
logra , ’s a’ közhaszonnak lelke. Ezt is magunkban 
csak magunk éleszthetjük-föl, más emberi hatalom 
nem fogja belénk teremteni; mutatja ezt azon esu -1 

da erő, mellyet ezen hat Társaság fejtett-ki magá
ból, mellyről mindjárt közelebbről szólni fogunk. Atna’ 
bölcs uj törvény bátorít engem is a’ megszólamlás- 
ra szeretett Hazámban.

a’ s á r v i z i  s z á r í t ó  t á r s a s á g r ó l .

Első és legrégibb vizszabályozó ’s jég-törő  
társaság a’ s á r v i z i .  Hogy ezen társaság mind a’ 
nehéz kezdettől, mind a’ dolog’ végbevitelének aka
dállyal rakott utjától mint először nagyba is vágó 
el nem lankadt, ez válik örök dicsőségire, ’s ezt 
fogja egykor hazánk’ műiparának históriája utódink- 
nak hangosan hirdetni, mint erre igen méltót. Újra
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1810ik évben alkotván magát e' társaság, azt tüs
tént összeállása’ zsengéjiben, még midőn egy ásó
nyomot, egy kapavágást sem tett, majd háláló i csa
pás érte az által, hogy egy millió forintnyi tőkeje 
kétszáz ezer forintra olvadt a’ papirospénz változá
sa miatt; de a’ társaság ezen megrendités után sem 
csüggedt el, bízván az először itt próbált egyesült 
fiatal erőben. Ezen bizodalom igazolá maga alap
ját úgymint az egyesült vállalatot, ennek végeze- 
ti jó sikerével. De az első csapásnál sujtóbb ostora 
volt a társaságnak, és minden későbbi tömérdek 
bajnak egyedüli kútfeje (Ilion malorum) a’ sárvizi 
mérnökök’ tapasztalatlansága, kik között ma g a m is 
mint munkáltató mérnök segítettem másokkal együtt 
hibázni. De a’ ki hazánkban nagy munkánál igy nem 
járt, ha kezdő volt, kövezze-meg a’ sárvizi mérnö- 
köt/ Akaratunk ellen meglett hibának őszinte leírá
sa többet tanít a’ Hydrotechniában, mint a’ világnak 
minden más vitatásai; azért hasznos, sőt szükséges, 
nem is gyalázat illyen szerény vallástélel.

A’ sárvizi kir. biztos űr remekj tudománynyal 
’s angyali béketüréssel bírt, egyéb akadályok’ el
hárításában, a’ tárt telve tartotta pénzzel, úgy a’ 
társasági munkás képviselőség tehetős elnökével min
dent elkövetett a’ dolog’ előmenetére, a’ t. várme
gyék ’s ezek’ lelkes alispánjai, ’s az egész nagy 
tiszteletreméltó megyei tisztviselő kar az első al
ispántól az eskfittig, kiváltképen járásbeli fő és al- 
szolgabii ó urak hatósan vetélkedtek a’ munkásoknak 
jó rendivel elintézésiben ; dolgozási szerszám legal- 
kalmasb volt, különféle is elég; a’ válogatott mun
kások jól fizetve, jól dolgoztak; még is a’ dolog 
borzasztót jövendölt, mert minden szóbeli mérnöki 
bölcselkedés mellett is a’ viz’ makranczossága nyolcz 
évig majd semmi foganatot mutatott. Ennek termé
szeti következése volt az, hogy a’ társasági szoros 
összefoglalkozás tágulni, innen a’ t. vármegyék’ bi
zodalma enyészni, a’ fizetések elmaradni kezdettek, 
és ha egy fensőbb hatalom közbe nem jő 18l3ikban, 
az egész intézet szétbomlik. Hazánkban e’ kettő* 
re vigyázni kell: hogy a’ vármegye és illyen föld- 
birtokos társaság közt igen szoros viszony áll; mert 
a’ társ, vármegyei Karok és Rendek’tagja egyszers
mind, ’s hogy ha a’ munka elejétől végig jó fogana
tot mutat, minden egyéb akadály, akármibe kerül
jön az intézet, hazánkban is legyőzhető; de ha mind
járt eleinte a’ dolog rosszul megyen, úgy ritkán lát
ni annak folytatását. Föntebb érintett tapasztalatlan
ságnak első okozata volt a z : hogy plauuma nem 
volt az intézetnek, hanem csak szépen rajzolt és 
approbált mappája, mellybe ugyan valami csatornák’ 
huzamatja, szélessége, mélysége, ’s a’ fenéknek e- 
sete bele volt rajzolva, de azért még sem volt piá
immá a kiszárításnak, mi v e i  a’ v ö l g y ,  é s  e n 
nek v i z e ’ t e r m é s z e t é b ő l  m e r í t e t t ,  ’s a’ 
c z é l n a k  mi n de n  f öl t  é t e i t  á t h a t ó ,  ’s e ffV 
n a g y  e g é s z e t  a l ko t ó ve  z ér-go ndo l a  t(Grund- 
idee), a mi ben á l l  a’ v a l ó d i  t e rv ,  h i b á z o t t .  
A sárvizi mérnökök mint nem pianisták, azon ve-
f í I 2 °?du at0t n Őre, ”em is h i t e t t é k ,  sőt előre- tapasztalas, melly a jó végrehajtás’ föltéte is ,  nem 
gyújthatván világot a sötétben, csak vakoskodva,
tapogatva lehete az alkalmazás’ igaz útját fölkeres-
nv  aT brr ,a Sá,rvizi mérn5kők mind hitelesen tanult 
jeles férfiak voltak. Ezen tapasztalatlanságot körül

belül számítva száz húsz ezer pengő forinttal fi- 
zeté - meg a társaság, mit azzal bizonyítokr hogy 
több hibán kívül a’ száritó csatorna szegzárdi ha
tártól Tácz helységig, azaz hatvan ezer vont ölre 
két öllel szélesebbre van kiásva, mint szükséges 
lett volna,  a mit az bizonyít, hogy mostan a* viz 
azon fölösleg szélességet bétapasztja oldal-iszapolás 
által, a’ csatorna’ első mélysége pedig négy lábnvi- 
val kevesebbre ásatott, mint az igazi csatorna-fenék 
kívánta, és mindaddig foganatja nem is lett a’ mun
kának , ínig ezen elmaradott asasi köb újra ki nem 
vájatott, ’s a’ csatorna fenék’ esete jobban föl nem 
osztatott.— Ki e’ nagy kárnak legfőbb oka? Ennek 
megfejtésit kévéssé föntebb kell kezdeni. Legfőbb o- 
ka volt az, hogy egész Magyarországban egy civi
lis ingenieur’ sem találkozott, ezt tehát vagy Holland
országból vagy Éjszakamerikából kellett volna meg
inni, ki az igazi tervet föltalálta volna, ’s ennek el- 
inditásán az első években jelen igazgatta volna a’ 
munkálást. De illyen mérnök ezen munkaért^bizo- 
nyosan kért volna a’ társaságtól legalább hatvan
ezer forintot pengőben. Mivel a’ jó civilis ingenie
ur a’ maga hazájában elszaggatja attól távollétében 
művészi összeköttetésit, ezt kívánja ő hazáján kí
vül jól megfizettetni. Rósz ingenieur több kárt tesz, 
mint hasznot, ezt magunkról is tudjuk. Hogy a’ jó 
civilis ingenieurnek illendő hérét a’ társaság meg
fizette volna, nem hiszem; mert mi az a’ civilis in
genieur, azt akkor a’ társaság úgy nem tudta, mint 
most sem tudják sokan. Ezt tapasztalául, sokfelé 
utazva, sok okos emberrel szólva. De ha tudta is, 
rá állott volna e azon nálunk hallatlan fizetésre ? 
kétlem azon okból, mivel műiparú más nemzetnél e- 
legendó a’ planum’ jósága annak elfogadására, a’ 
nemzeti lélek kifejlett leven , minden technikai nagy 
tárgy’ isméretében: nálunk a’ planum’ jóságán kívül 
a’ legnagyobb mesterség abban van, hogyan teremt
sen az ingenieur elfogadó lelket, ’s a’ hasznosnak 
jó barátokat (tudom hat társaság’ fölállításánál szer
zett adatokból); azért sokszor történik az, hogy ha 
nagy munkáért többecskét kíván, inkább abba ha- 
gyatik a* dolog, mintsem jól fizettessék a’ szerző.

Bölcs uj törvényünk’ alkotó erejinél fogva mielőtt 
nagy vizi, vagy másféle munkákba kezdene hazánk, 
úgy a’ sárvizi história’ értelmének kulcsaúl is szük
ségesnek látom én: a civilisingenieurröleddig nálunk 
divatozott hibás eszmét megigazitni; ha ezt írásom
mal ’s cselekedetinjmel véghez vihetem, nem kívá
nok egész éltemben ezen egy ideánál többet refor
málni, jól tudván, hogy egy dologtevő férfiú (G e
schäftsmann) sokat tett, ha’a’ maga hatáskörében egy 
balitéletét polgártársinak úgy megfordítható, hogy 
az ige erős akarattá lett.

Polytechnikai iskolán kívül ingenieuri tudomány
nyal előre jól fölkészíteni akarni, annyit teszen, mint 
jó katonát fegyver nélkül valakiből akarni tenni. Akár
miféle ingenieuri hivatalban igazi civilis ingenieurré 
akarni lenni, annyit teszen, mint csatapiacz nélkül vi
téz-katonának akarni tartatni. Nálunk a’ polytechni
kai iskolában még a’ vármegyék és főldesurak’viszo
nyait is kellene tanítani az országos technikai tár
gyakra nézve. Civilis ingenieur müveit nemzeteknél 
egyedüli független igazgatója a’ technikai ipar- Méze
teknek a’dolog’természetéből, senki’kegyelméből. Éi; 
magyarul é p í t ő  m é r n ö k n e k  nevezem az 6  való-



járói, melly abban áll, hogy ő polyteehnikai iskolá
ban előre készíttetik ugyan, mégis mind e’ mellett 
addig nem leszen valóban civilis ingenieurré, míg 
valamelly országos-hírű épitést állandó és díszes fo
ganattal végbe nem vitt, leginkább részvényes tár
saság által, a’ mi jegyzésre méltó. Epitő mérnököt 
tehát nem diploma, nem tudós társaság’ bizonyítvá
nya, nem valami fényes hivatal, nem diszjel, nem 
valamelly kormánynak választása, nem beutazása a’ 
világ’ minden intézeteinek, hanem az egész életnek 
az építő helyen, és pedig csak egyféle munkában 
töltése és az őáltala munkáltató részvényes társa
ságnak a’ jó foganattal tarlós megelégülése teszi 
őt építő mérnökké. Lásd : Central-Schule von Laval- 
léé, Olivier, Bénoit, és Convers. Lexicon Phyladel- 
phia, e vil engineer jel alatt. — Egy civilis ingenieur 
egész életét csak egy ágában tölti a’ technikának és 
építésnek, azért különválik a’ vizmérnök a’ vasút
építő mérnöktűi, a’ hídépítő mérnök a’ gyár-építő 
mérnöktől, ’s így a’ többi. Innen van egy dologban 
azon nagy tökéletesség, melly, a’ mit calculálni úgy 
szólván nem lehet, azt is megtudja technice ítélni. Hogy 
csak részvényes társaságok nevelik a’ civilis ingem- 
eurt, és azok adhatnak egyedül hiteles bizonyságot 
bizodalmokkal annak tudományáról, ebben sok fek
szik; mert ingenieuri hivatalba lehet nemcsak értei* 
inesség, hanem pártfogás által is jutni; abban egy- 
szer ben lévén, alázatos magaviselettel az osztály
elnöknek ( chef de brauche) kedvében járva és szé
pen beszélve, előre is lehet menni, és halkan dol
gozgatva holtig fizetést is lehet huzni; de egy rész
vényes társaságnál, hol mindegyik társ a’ maga er
szénye’ jövedelme végett szünetlen sarkában van el
lenőrképen a’ civilis ingenieurnek, itt őt megbukás- 
tól csak munkájának jó sikere menti-meg (Hinc ar- 
centur profani). Azért az ő eszének mindig ébren 
kell lenni, igazságos lelkének a’ más’ pénzével be
csületesen bánni, ’s hazafiui indulatból a’ jó hirt sze
retni, mert az illy munkák a’ haza’ diszei a’ közha
szon által, ha magányos társaságé is. De ezek mellett 
jól is megfizetteti magát, mert a’haza’ oltárának iga
zán szolgál. Azt teszi minden műiparos nemzet. Műi
paros nemzeteknél az épitő-mérnök’ munkájában elő
re készíttetik az ifjú mérnök, későbben maga ké
zire; sót még a’ kormány’ mérnöki hivatalának fia
tal tisztei is illyen civilis ingenieur alatt szolgál
nak néhány évig, ha valaha hivatalaikban előlépte
tést ohajtnak.

Innen láthatja az igaz bíráló, hogy a’ sárvizi 
mérnökök nem voltak hibásak, azért nemis büntet
ték őket, hanem helyzetünk most is hibás, mint ak
kor volt: mivel az országnak polyteehnikai iskolája 
nincsen, nagy munkája mindeddig nem volt, a’ hol 
valamit lehetett volna előre tanulni, ’s igy hazai te
hetőseink oka, azért is méltán bűnhődtek a’ Sárvíz
nél, valamint mások ezután is megfizetik magok ká
rával a’ tanításhiány’ árát, sőt szemlátomást fizetik 
mindennap.

Kitiltja a’ polyteehnikai iskola fölállítását? Mint 
a’ Széchenyi-könyvtár, mint a’ muzeum, mint a’ Tudós 
Társaság fölállott, a’ polyteehnikai intézet is létesülhet; 
csak fizessen itt a’ tanuló más nemzetek’ szokása 
szerint, mindjárt leszen jó segítség. Vagy ismét más
ra bizzuk ? Tehát igaz, hogy a’ sárvizi társaság 
jeget tört, és a’ vizmérnöki levő-tudományra nézve

többet tett, mint eddig az egész ország; mert drága 
áron nevelt v;zmérnököket, mit a’ sárvizi história’ 
folyta be fog bizonyitni, és bizonyság a’ többi öt tár
saság bizodalma, mellyek azoknak hasznát vették 
’s veszik folyvást.

( F o 1 y t a tju k .) 
A G A R Á S Z A T .

A T á r s a l k o d ó ’ múlt-évi 2 0 dik számában elő 
valának röviden számítva az agarászatnak sok más 
mulatság fölölti elsőségei, mellyek összesítve azon 
alapúinak, hogy testre ’s lélekre e’ kedvtöltés egyi- 
ránt jótékonyan hatván, az ezen kettős erőnek kifej- 
lését foganatosán munkálja; elhallgatjuk annak más, a’ 
gazdaságra közvetve sikeres befolyását. Azonban köz 
tudomásul lévén: milly számos részvevője van ezen, 
a’ Magyar’ szellemével valóban leginkább egyező ’s 
már huzamosb idő óta divatozó ’s testet lelket ébresz
tő mulatságnak, — a’ beküldő nem tartja érdektelen
nek ez úttal, sőt folytatólag is ,  e’ mulatság’ baráti
ra nézve egykét szót hallatni; bocsánatot reményi 
egyszersmind azok’ részérül, kik e’ tárgyat komoly 
méltóságukon alul hiszik, — ’s nem hozván ezennel 
igazló okokat fel, csak azt tanácsolja nyíltan, hogy, 
mielőtt kárhoztató Ítéletüket fölötte kimondanák, 
’s a’ meleg részvétet hideg gúnynyal öntenék le, szí
veskedjenek arról gyakorlatilag meggyőződni, ’s úgy 
hiszem, gúnymosolyjuk szelídülni,itéletök’súlya eny
hülni fog. — Minél több részbeni hatása van valamelly 
dolognak az ember’ akármiképeni létezésére, annál 
szükségesb azt, ha tőle jótékony hatást óhajtunk, rend
szerezni : így áll a’ dolog az efféle mulatságokra néz
ve is; mert csakugyan, ha például a’ bajvivást mint 
testgyakorlatot, ’s a’ tánczmulatságot, hogy annál több 
gyönyört ’s annál kellemesb hatást eszközöljenek,— 
szabad, sőt kívánatos nem mondom némi szabályok 
közé szorítani, hanem némi szabályok által vezetni: 
mennyivel inkább az agarászatot, mellynek mezeje 
még eddig olly tág ’s iránya olly határzatlan ? ha még 
hozzá adjuk azt, hogy az agarászat, nagyobb kör
ben gyakoroltatva, nem lehet nem sikeres befolyá
sú mind az erkölcs’ és társalkodási szellem’ neme
sítésére, mind a’ gazdálkodás’ mindegyik, de legin
kább ló-tenyésztési ágára; kivált ha az még főbb irá
nyul tűzetik ki, nem hiszem, hogy találkozzék ollyan, 
ki a’ rendszabályok’ szükségét által nem látná. — így  
tekintvén a’ dolgot, szükséges és czélszerű rendsza
bályokat alkotva alakult e g y a g a r á s z - e g y e s ü l e t  
V. t á r s a s á g ,  melly gyülpontúl a’ J á s z - k o c s é r i  
pusztát tűzte ki; ezen Egyesület bizonyos meghatá
rozott ’s törvény-engedte napokon az említett pusztán 
már tartott is néhány egyesületi agarászatot, mel- 
lyet folytatni is kívánván, örömmel néz azon jöven
dőnek ebbe, melly, — eszközül szolgálván ezen ma
gában ártatlan mulatság, az említett komolyabb irányt 
mindig szem előtt tartva, — nem lehet nem gyümöl- 
csezőa’ hazának annyiban, menny ben az befolyással 
bír, mert nagyokat alkotni csak nagy teremtő-erő
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szokott '\s illy tehetség kevésnek jut; mit hazánk’ 
nagy fia is eléggé bizonyít.

Örömtelve nyilványitja ezennel az Egyesület né- 
nielly lelkes Hölgyeknek becses részvétét ’s magas 
kegyeit, mellyeknél fogva szívesek valának ezen 
fejledező Egyesületet éleszteni, a’ legjobb futó agar- 
ra ’s lóra kitűzött és saját szép kezeikkel készített 
jutalmak által. Az Egyesület e’nemes Hölgyek’ sze
rénységét mélyen tisztelve, őket ezúttal nem neve
zi ugyan meg, de köszönetét legmélyebb bódulattal 
nyilványítani első kötelességének tartja — Vajha ér- 
deinesitnék továbbra is és minél többen gyámkegye
ikre ezen nevezet szerint is gyönge társaságot, ak
kor minélelőbb erőre kelve, hangosan ’s benső mély 
hálával hirdetné lelkes védasszonyinak — szilárdabb 
létezésére ható — varázserejét,’s újra bebizonyítaná , 
hogy melly gyönge’ növényt gyöngéd kezek szelíd 
’s müveit lélekkel ápolnak, csak az ’s egyedül csak 
az érhet minélelőbb virágzást.

Febr. 15ke volt azon nap, melly a’ két-renJ- 
beli díjakérti versenyfutásra tfizetett-ki. Az ezt meg
előzte napon, próbafutás után, szótöbbséggel je- 
löltetének ki a’ dijakért futható agarak; a’ lovakra 
nézve pedig minden lótulajdonosnak önkényére ha
gyatott, a’ kitett jutalorndijért lovát futtatni vagy 
nem. A’ hozott ’s alapított rendszabályok szerint lső  
rendű díjért futó agarak valának: Beretvás Györgyé, 
neve Va nda ;  Gombay Menyhérté, neve H i t v á n y ;  
Márton Jánosé, neve Ga l l é r .  Nyertes lön Ga l 
lér.  — A’ másodrendű jutalomdijért futott V á n d a  
és Hi t vány .  Nyertes H i t v á n y .  Az agarakat pó
rázon vezeték ’s arról bocsájták-el. Versenyző lo
vak valának: Gombay Menyhérté, neve F i g a r o ;  
Márton Jánosé, neve M u s z k a ;  Pálinkásé, neve 
Á g n e s ;  Ratsky Andrásé, neve S z á r c s a .  Nyer
tes Mus z ka .  Történt sok mellékes fogadás is mind 
a futó agarakra mind a’ lovakra nézve. A’ dijak 
áltadatása után a remény ’s kétkedés-szülte arczvo- 
nalmak nyájas tekintetté olvadtanak, ’s a’ térről meg* 
jővén, derultkedv-fűszerezte lakománál örömpoha
rak ürültek az egyesületet-gyámolító szépnem’ ’s a’ 
dijakat nyert agár- s lótulajdonosak’ egészségére; 
szóval: a’ legnyájasb ’s szelidebb társalkodási szel
lem mutatkozott az egész mulatságon. — A’ jövő 
őszszel tartandó egyesületi agarászat ’s lóverseny
zés’ napja hírül fog adatni annak idejében a’ részve
vő közönségnek. Az egyesület’ nevében

a’ b e k ü l d ő .
a n e k d o t á k .

Eg) bakancsos közv.té*, kit a1 „bakancs” név 
Igen buszonta, falura menyén, törlénelbfil ússzcla-

Szerkeszti I l e h n e c z  y .

lálkozott Pharao egy maradékával, kivel útját foly
tatta. A’ czigány gyakran tekingetett a’ katona’ lábá
ra s magában mosolygott; ezt észrevevén a’ kato
na „eb az inge czigánya! — monda mérgesen, — mm
gyárt mondd-meg, mi ez a’ lábamon?**— A’ czigány 
sejtvén a’ katona’ szándékát, t. i. hogy majd ütlege- 
ket kap, ha azt bakancsnak mondandja, illy választ 
ada: „Csizma volna ha szára volna; de csak oi
lman kölyök-csizma.“

V +. helység’ kántora, ki az iskolák mellett 
járt, ’s a’ diák nyelvet csak amúgy hallásból tanul
ta meg, a’ temetőben „de profundis “ zsoltárt éne
kelvén, ezen szavakat: „fiant aures tuae in te li
d en  te  s “ fülsértő énekkel igy ejté: „fiant aures 
tuae i n t e r  d e u t e s . “

' Egy halálos beteg d o m i n ó t  hozatott magár 
nak. „Az istenért — mondá egy jelenvolt barátja — 
mit akar halála’ óráján a’dominóval ?“ — „Hát nem tud
ja barátom uram — feleié a’ beteg — hogy az írás 
is azt mondja: Beati qui in d o m i n o  moriuntur.“ ?

Hová siet olly szaporán kulcsáruram!“ — kér- 
dé valaki. „Pinczébe — feleié amaz hevenyében — 
mert a’ nagy abroncsról lepattant egy hordó.“

„Fiam orlhographice irj!“ — mondá pathosz- 
szal tanítványához egy tanító. „Ugyám — felele a’ 
tanítvány — nézze csak ezt a’ r ó s z  t o l l a t ,  már 
hogy Írjak én ezzel orthographice ? “

Milfait haramja, minekelőtte felakasztatott, kér
te a’ hóhért, hogy kötné derekára a’ kötelet „mert 
— úgymond — a’ nyakam igen csiklándós.“

Bizonyos büszke uracs kérkedett egy úr élőt', 
hogy ő a’ diák nyelvet igen jól érti. ,, Mondja meg 
tehát öcsém uram — mondá az agg — quid est ca
put?“ Hosszas meggondolás nélkül mondá az uracs: 
„ k a p u t  nem d o l m á n y . “ Váczról E. . i.

I g a z í t á s .  Sümegen folyó eV első napján irt levele- 
met „Erdemméltatás“ czí n alatt a’ I3dik szánni lársalko. 
dóban elolvasván, az 50d. lap, 2d. oszlopja 4gd.sorában, min
den félreértés’ eltávoztat ísára a’ következő igazítást kívá
nom ’s kérem tetetni: „ h o g y  a' v á c z i b o l o n d  h á z 
n a k  f e l é p í t é s é r e  a’ v á c z i  p ü s p ö k  á l t a l  á l d o 
z o t t  s u m m á n a k  ő i s  ma j d  f e l é t  a d t a  s a t. 
azaz: Ó is majd fél-annyit, különösen, ’s nem együtt a' 
váczi püspökkel. Kinekkinek maradjon-meg tulajdon érdeme. 
Február’ 19kén 1837. A’ szerkesztőségnek egy nevelten de 
buzgó tisztelője.

r e j t e t t « z  ó.

A’ fa-egész: gonosz ágy. Vont első hárma midőn csíp : 
Hervaszt. Vég három — «zomjadut oltja viszán.

H ó g á r *  J á n o s .

Á’ lGdik számú rejtettszó: L á z á r .

—  Nyomtatja B e i m e l .
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A’ H A L Á S Z .

Volt e’ világon sok bolond,
H iszem , les/ ni g e lég ,
Úgy véltem hát, biint nem teszek ,
Ha én is illy  bolond leszek :
’S azért halász levék.
Halász, igen de milly halász,
Kz itt a’ bökkenő!
’S valóban ezt megmondanám,
Csak hogy nagyon szégyenlem ám ,
Meit ez nevettető.
De még is csak kimondom én,
Ne aggóskodjatok ;
Kn azt f o g o m ,  mit nem l e h e t ,
’S t e ■ z e m , mit senki nem t e h e t :
Én szfvhalász vagyok.
És még mi több, lányszir-halász,
No nemde dőreség?
De már ha egyszer így vagyon,
Isten neki! csak folytatom,
Lesz vagy nem nyereség.
Lánykák tehát vigyázzatok,
Mivel ki megbukik:
Azt mind addig szoríthatom ,
Azt mind addig csókolgatom ,
Mig ismét — elszökik.
De hogy ha fognék egy leányt,
Szelídet és hi vet:
Halászat, úgy jó éjszakát! —
A>agy hiszen most látom -át:
Éz balga képzelet!

Za l a f i .
É S Z R E V É T E L E K

a* m a g y a r o r s z á g i  b i r k a t e n y é s z t é s -  é s  
g y a p j u k e z e l é s r ő l ;  k ü l ö n ö s e n  k e r e s k e 
d é s i  t e k i n t e t b e n .  — Ulba-igazításul ’s intésül 

azon birkatenyésztő gazdáknak, kiknek arra 
szükségök van.

(Folytatás.)
9. §. U j d é l w a l l i s ,  melly 30 év előtt még 

kietlen pusztaság vala, büntető-gyarmattá alakult, ’s 
az angol börtönök ’s fogházak ide üriték-ki tömér
dek lakosikat. Az angol kormány mindennek előtte 
e’ sivatag téren a’ fölmivelést iparkodott életbe hoz
ni, ’s ellátá azt lovakkal, szarvasmarhákkal’s juhok
kal. 18l9dik évben számlált Ujdélwallis 3572 lo
vat , 42,789 darab szarvasmarhát ’s 75,569 birkát. — 
l829ben, ’s így 1 0  év múlva, szaporodott a’ lovak’ 
száma 12,479re, a’ szarvasmarháké 263,864 darab
ra, ’s a’ birkáké 536,39lre. — A’ népesség akkor 
(t. i. I829ben) állott: 4673 szabad bevándorlottbul, 
8729 szabad benszülöttből, 6644 szabadon bocsá
tott vétkesből, 806 megkegyelmezett, ’s 15,663 el
itéit gonosztevőből, összesen 36,513 mindkét-nein- 
beli lakosbul; ezek bírtak összesen 2,906,346 hold 
öldct, mellyből 71,523 hold vala felszántva és be

vetve. Ugyanazon 1829dik évben kivitetett Ujdél- 
wallisból Angliába 18,/62 mázsa nemesített gyap
jú; I835ben pedig 1,257,000 darab birkától 44,019 
mázsa gyapjú, úgy hogy az utóbbi 7  év alatt a’ 
birkaszám és gyapjumennyiség majd több mint még- 
egyszer annyira szaporodott. Miután még olly sok 
fölösleg föld van, ’s az odavándorlás folyvást élénkül : 
kétkedhetik e itt valaki, hogy angol szorgalom és 
angol pénz végre a’ dolgot oda juttatja, hogy ezen 
egyetlen egy gyarmat (t. i. Ujdélwallis) képes lesz 
a’ szükséges középgyapju’ egész mennyiségét még 
akkor is előállítani, ha a’ gyapjufogyasztás úgy nö
vekednék, mint 1830 óta tapasztaljuk. Ne felejtsük, 
hogy az nagybrittanniai birtok,’s hogyannak lakosai, 
mihelyt a’ külországi gyapjú az övéket veszélyezt«- 
t i , indítványba hozandják, hogy az idegen gyapjú 
eltiltassék, vagy legalább magasabb vám rovassék 
reá. — Továbbá O r o s z o r s z á g ’ déli tartományai 
és L e n g y e l o r s z á g ,  mellyek máskor gyáraik’ szá
mára külföldről vásárlottak gyapjút, most magok is 
tömérdek mennyiséget szállítanak külföldre. Erről 
majd alább teendőnk még szót.

10 §. Ezen hatalmas vetélkedőtár.sakat min
denki annál veszélyesbeknek találandja, mennél éret
tebben veszi fontolatra még a’ következőt: Ausztrá- 
lia és Déli-oroszország k ö z e l e b b  vannak Angliá
hoz és sokkal olcsóbban is juthatnak áruikkal ide, 
mint Magyarország. Ez noha paradoxumnak látszik, 
de még is úgy van. — Ausztráliában, hol akkor van 
nyár, mikor nálunk té l, a’ birkák december ’s jan. 
hónapban nyiratnak. A’ tengeri utazás 5 — 6  hóna
pig tart. Az ausztráliai gyapjú tehát május és jú
niusban érkezik Angliába, midőn itt az ó gyapjú már 
jobbadán elfogyott. A’ vitelbér Londonig teszen má
zsájától 4j forintot’s vámfizetéstől mentes. Magyar- 
országban a’ nyírás júniusban történik, ’s a’ gyap
júnak Pestről Londonig szállítatására szükséges há
rom hónap. A’ gyapjú tehát csak septemberben ér
kezik Londonba , hol ekkor már a’ vásár el van á- 
rasztva részint Sziléziából, Szász- és Poroszországbul 
( mert e’ három tartományban korábban nyírnak ’s 
utjok legalább négy héttel rövidebb) részint Ausztrá
liából hozott gyapjúval. A’ déloroszországi gyapjú 
Odessábul veszi útját Londonba; egy hajónak négy
héti útra van szüksége; a’ szállításbér egy tonnától 
6 7 | shilling, vagy is egy mázsától 1 fr. 42 kr. pen
gőben. A’ vám egyenlő azzal, inellyet Magyaror
szág fizet. A’ szállítás-költségek Pesttől Londonig 
legnagyobbak. Ez kitetszik a’ következő összeállí
tásból: PenSő pénzben.
P e s t t ő l Becsig vitelbér, mázsájától 1 ft. 24 kr,

Átvitelrám (transito) ,, — 16 99

Speditio Bécsben ,, — 15 99

Vitelbér Bécstől Hamburgig „ 7 99 30 99

Speditio Hamburgban ,, — 15 99

Hajónszállítás Londonig ,, 2 15 99

Vám Londonban ,, 5 99 — 99

összeség 16 fr. 55 kr-
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pengő pénibcn.

Od e c a á t ó l  Vitelbér, tonnájától (20 mázsa)
07 1 /2  shilling, ▼. i t l .m á z s . 1 fr. 42 kr. 

Speditio Odessában - - - — ,, 18 „
Vám Londonban - -  - 5 , ,  — ,,

ősszeség 7 fr. — kr. 
A u s z t r á l i á b ó l  Vitelbér 1 mázsától - 4 fr. 30 kr.

Vám Londonban . . .  semmi.
A’ magyar gyapjú ennélfogvást l e g k é s ő b 

ben,  egyszersmind 1 e g k ö 1 1 s é g  e se  bb en érke
zik a’ londoni vásárhelyre. — Ezen két káros kö
rülmény az idén (1836) ’s a’ j e l e n  p i l l a n a t b a n  
legnyomasztóbb a’ gyapjukereskedőre nézve. Ez kö
vetkező módon történt. A’ gyapjuvásárlási élénk kedv, 
mellv májusban ’s június’ elején Boroszlóban ’s Ber
linben mutatkozott, megszállotta a’ magyargyapju- 
kereskedőket is; a’ gyapjú igen nagy áron kelt. — 
A’ Sziléziában, Porosz és Szászországban vásárlóit 
gyapjú (összesen mintegy 150,000 mázsa) lehető leg
nagyobb hamarsfággal szállítatott Angliába. A’ szál 
lítás minden várakozást meghaladott, elannyira, 
hogy a’ londoni piac* már el volt árasztva , mielőtt 
az ausztriai gyapjú megérkezett. A’ következés e l 
akadás  lön. Mivel ezen gyapjubőséget és elaka
dást az augusztus és September hónapokban érke
zett ausztriai és magyar gyapjú még inkább nevel
te, tehát a’ veszteség ezen utóbbi gyapjúra nézve, 
mellv szintolly drágán vásároltatott, mint a’ szilé
ziai és poroszországi, annál tetemesb, minthogy 
több költség ’s érdek terhelik azt. — Hogy az An
gliába történt gyapjubevitelről fogalmunk legyen, csak 
azt kell megjegyezni, hogy egész 1835ben 136,500 
bál gyapjú vitetetl-be, 1836dik évben pedig 8  hó
nap alatt, úgymint januártól augusztusig bezárólag, 
132,500 bál (3 mázsát számítván 1 bálra). Csudá
nak kell tehát történni, ha az ausztriai gyapjuke- 
reskedők az idén sok pénzt nem vesztenek. — De 
lássuk tovább.

11 §. Nem tekintvén a’ gyapjú’ mineműségét, 
bizonyos, hogy a’ l e g t ö b b  magyar gyapjű 1 ) r ó s z -  
mo s a t ó ;  2 1 h o g y  a’ b i r k á k a t  mi nd a k o l b a n  
mi nd l e g e l ő n  nem t a r t j á k  j ó l  é s  t i s z t á n ,  
’s a’ g y a p j ú v a l  n y í r á s  e l ő t t  é s  ut án  r ó s z -  
s z ü l  bánnak.

1 2  §. Húsz év előtt még, midőn N a p o l e o n ’ 
megbukta által a’ continens felszabadult, és Anglia 
Németország’ termesztvényire, különösen a’ gyapjú
ra nézve vevőül ajánlkozott, még a’ termesztett 
gyapjú' mennyisége alig volt elég, pótolni a’ szük
ségét; akkor a rosszul - mosott gyapjút is megvet
ték, mert illy gyapjú minden esetre jobb volt, mint 
épen semmi. A gyapjút évről évre mohóbban ke
resték, s olly országok, mellyek akkor nemesített-

apjn-termesztésrol nem is gondolkoztak, sőt mel 
lyek határikon a’ merinobirkát el sem élhető állat
nak hivék, próbát tőnek, miután a’ finom gyapjúnak 
magas ára olly ingerlő vala, ’s azt gondolák; 
„hol egy gorornbaszőrfi j„li legel, ott egy finomszű
rő is eszik" s ím a’ próba sikerült. — Ide tarló- 
zik Orosz- és Lengyelország. Ezek 1824ben még 
semmi gyapjút sem szállítottak Angliába , ’s ím ! 
I835ben már 50 000 mázsával bővíték a’ vásárt. Ha 
most ezen nagy terjedelmű jó legelőföldeket, mel
lek k el még Déli-oroszország bír, tekintjük, épen

nem hozhatni kétségbe, hogy a’ gyapjutermesztés 
olt igen gyarapszik. Mint virágzott-fel 1819 óta Uj- 
délwallis, ’s milly következményeket szülend: már 
följebb megemlítettük. Ezen tartományokon kívül Né
metország (ide van számlálva Ausztria ’s Magyország 
is), melly 1822ben 162,795 mázsát szállított Angliá
ba , 1835ben 245,870 mázsára szaporítá az ugyan 
ide hajón szállított gyapjút. — Nem természetes é 
m ost, hogy, miután a’ gyapjutermesztés illy szem
látomást növekszik, azon gyapjút fogják különösen 
keresni ’s legdrágábban fizetni, melly szőrre legfi
nomabb, egyszersmind legjobban van megmosva?

13 §. C s a k  a’ j ó  ’s f e j  ér mo s  a tó g y a p 
j út  v e s z i - m e g  An g l i a .  Jelenleg egy kereskedő 
sem vásárolhat Anglia s Francziország’ számára rosz- 
mosatu gyapjút, ha csak olly igen olcsón nem jut 
hozzá, hogy annak ára őt kétszeresen kármentesíti. 
Azon gyapjutermesztők, kik azt hiszik, hogy talán 
még is lesz szerencséjük, igen csalatkoznak; ’s va
lóban alig találkozható ember, ki a’ gyapjuvásáro- 
kon megfordulván, észre ne vette volna, miképen 
a’ rósz mosás közönséges panaszt szült; ’s végre 
— előítélet nélkül szólva— ki is fogja a’ port, pisz
kot, zsírt ’s kolonczokat gyapjúnak tekinteni ’s érte 
mint gyapjúért fizetni?

14 §. Mindenek előtt tehát j ó m o s á s  kíván
tatik. De mint tehetni azt meg? Ezen értekezés’ 
szerzője gyakran hallott panaszokat, hogy t. i. lehe
tetlen e’ vagy ama birkákat tisztán megmosni; a’ 
fekete föld, a’ kevés víz ’s t. efféle okozzák azt. Mi 
azoknak , kik e’ bajban szenvednek , egykét intéssel 
kívánunk szolgálni.— Mennél tisztábban tartatik-meg 
a’ birkán a’ gyapjú , annál könnyebb azt megmosni; 
ugyanazért kiváltkép szükséges, hogy az ujdon-nyí- 
rotl birkák ne hajtassanak kopár legelőkre, vagy u- 
garokra; mert ez által a’ por a' csupasz és mezte
len , de erősen páralgó birkákra tapad , úgy annyi
ra, hogy az iz í.dság a’ piszkot nem képes a’ gyapjú’ 
tarlójába hajtani. Ez első előkészület arra, hogy a’ 
legközelebbi évben nyiratandó gyapjú jó-inosatú le
hessen. — Ezen, a’ bőrre enyvként tapadott pornak 
másik rósz következése: a’ bőrnyavalya és elsová- 
nyulás; mert a’ bőr’ izzólyukai a’ por által bedugul
ván,  rajtok az izzadság, melly nem csupán a’ bir
kák’ egészségére , hanem a’ gyapjúra nézve is olly 
igenigen szükséges és jótékony, át nem nyomulhat. 
Ezen izzadság teszi a’ gyapjút olly puhává és nyu- 
lékonynyá ; nélküle a’gyapjú elveszti állati tulajdonának 
egy részét ’s némelly gyapjúszövetek’ készítésére 
haszonvehetlenné lesz. Ugyanazért általánfogra szük
séges . hogy a’ birkák nyírás után mindaddig, míg 
csupaszok’s bőrükön az uj fiatal gyapjú ki nem haj
tott, gondosan megova^sanak az erős portul.

15 §. Bizonyosan minden birkatenyésztőnek igaz 
szándéka, egészségesen ’s tisztán kitelelt birkáit 
végre minden szenytől megszabadítani ’s lisztára mo
satni; mindazáltal ha ez sikerült is , tehát a’ gyap
jút a’ birkák’ szárításakor gyakran ismét annyira el
lepi a’ por, vagy a’ nyírás késletése miatt ismét az 
izzadság annyira megszállja , hogy az majd szintolly 
mocskos lesz , mint nyírás előtt volt. Az utóbbi e- 
setet gondatlanság szüli; az elsőt pedig csupán az 
által háríthatni-el, ha a’ birkák, usztatás után, gyep
gazdag legelőkön szárítatnak. Hol illy legelők nin
csenek , olt a’ gyapjú nem maradhat tiszta. Nem ke-

fc.
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vésbbé hibás cselekvés az is, midőn a’birkákat igen tá- 
vulfekvő helyen úsztatják, ’s falukon, ugarföldeken 
keresztül vagy poros utakon hajtatják ismét vissza. 
— Illy bánásmód mellett az usztatás hasztalan fá
radság, a’ mosásnak semmi sikere, ’s a’ kereskedő, 
ki a’ gyapjú iránt már nyírás előtt kötésre lépett, 
meg van csalva; mert ő tiszta-mosatú gyapjú helyett 
mocskosat kap ’s igy roszabb értékű árut; vagy a’ 
gyapjutermesztő, ki nyírás előtt nem lépett szerző
désre, kénytelen silányabb áron adni termeszlékét; 
mert senki sem hajlandó a’ rosz-mosatú gyapjút olly 
drágán fizetni, mint a’ tisztát.

16 §. Magyarországban nagy és közönséges li 
ba, h o g y  a’ n y í r á s t  o l l y  k é s ő r e  h a l a s z t j á k .  
E’ hibát még a’ leggondosb ’s értelmesb birkate
nyésztők is el szokták követni; ők azt gondolják t i., 
hogy azon idő, melly a’ nyírásra különben legalkal- 
masb volna (május’ elejétől utoljáig) még igen hideg. 
Más sokkal hidegebb, egyszersmind magasabb-fektü 
tartományokban,mint Sziléziában, Porosz- és Szász
országban a’ gyapjút már vásárra viszik, midőn Ma
gyarországban azt a’ birkák még nagyrészint ma
gukon hordozzák; így p. o. a’ gyapjuvásár Borosz
lóban már május’ 25kén elkezdődik, hol mintegy 40,000 
egész 45,000 mázsa legtisztább mosató gyapjú gyűl ha
lomra. A’ sziléziai gyapjú már évek óta olly jóhír- 
ben áll ’s méltán is , hogy azt többnyire angolok ’s 
németalföldiek veszik-meg. És ha a’ kényes, legfi
nomabb szőrű sziléziai birkák a’ sokkal hidegebb ég
aljban ’s hideg hegyi-vízben az usztatást ’s nyírást 
kiállhatják, a’ nélkül hogy megbetegüljenek vagy 
más káros következést érezzenek, tehát miért nem a’ 
sokkal langyabb egű Magyarországban ? Ki ezen or
szágot ismeri, az tudja, hogy itt május a’ meleg 
hónapok’ sorába tartozik, ’s ime! még sern veszik 
ezen alkalmas jó időnek hasznát; bevárják a’ forró 
júniust, midőn a’ folyók ’s patakok a’ gyakori égi 
háborúk által vagy felzavarodtak, vagy úgyszólván 
liapadtak; midőn a’ legelők jobbadán kisültek, úgy 
hogy a’ birkák a’ nagy terjedelmű mezőség<*ken , e- 
gész nap mintegy űzetve futkosnak, míg éhüket né
mileg csilapíthatják, ’s a’ gyapjú ekkor ismét egé
szen megtelik porral.

17 §. De a’ gyapjutermesztők’ saját érdeke is 
megkívánja, hogy a’ nyírás k o r á b b a n  történjék. 
Az angol, franczia és németalföldi gyapjuvásárlók 
mindnyájan május hónapban érkeznek a’ gyapjuter- 
mesztő tartományokba. Magyarországban ritkán láthat
ni őket; ’s valljon miért ? Mert Boroszlóban, Steltin- 
ben , Magdeburgban , Drezdában , Lipcsében, Des- 
sauban ’s más helyeken korábban találnak jobb mine- 
müségű ’s mosató gyapjút. Ezen áruczikkelynél i s , 
mint minden egyébnél, igen sok függ attól: ki szál
líthatja azt minélhamarébb hazájába? Ha tehát az 
utazó gyapjukereskedők a’ pesti medárdi - vásárkor 
m á j u s ’ v é g e  e l ő t t  szép kész gyapjút találnának, 
úgy hogy innét mehetnének Boroszlóba, bizonyosan 
a’ külföldi gyapjukereskedők számosán fognának meg
jelenni s az angol pénznek egy tetemes részét Ma
gyarországban hagynák. De e’ helyett — csekély 
kivétellel — jobbadán csak roszmosatu, kullancslep
te egy- ’s kétnyiratu gyapjú találkozik, mellynek 
Anglia épen nem veheti hasznát; ennélfogvást azon 
kereskedők, kik Magyarországban már egyszer sze

rencsét próbáltak, másodszor bizonyosan meg nem 
jelentek.

(Vége következik.)

A’ N Ó T E I ,  E N S É G R Ó L .

Látjuk, mikép Európa’ műveltebb országiban,’s 
hazánkban is, kivált a’ fensőbb osztályoknál mindin
kább terjedez a’ könnyű ’s lenge életre hajladóság, 
naponkint szaporodik a’ nőtlenek’ száma. Vélemé
nyem szerint ezen hajladóság fontos következmé
nyeket látszik méhében rejteni. Legyen szabad né
hány gondolatot közölnöm e’ tárgyról.

A’ házasság föltétele a’ társasági kapcsolatnak 
’s legtöbb erénynek. A’ nőhez vonszó tiszta érze- 
mény szelídíti meg az ifjú’ szilaj kéjeit, ez simílja- 
meg durvaságát, a ‘ házasság’ kebelében tanulja- 
meg a’ lemondást, béketürést, a’ háziságot; az övéi
ről gondoskodás szárnyakat fűz kezeinek, sokszo
rozza iparját; a’ tűzhely ad karjának érczerőt vé
deni minden megtámadás ellen, — ez teszi őt hazafi
vá. A’ régi görögkor, a’ több mély-értelmű ’s üd- 
ves-hatású politikai intézvény’ feltalálása által tisz- 
teletes görögkor, istenité azon férfiút, ki legelőször 
lantja’ bájos hangjai által összegyüjté a’ szélengő 
vadakat, ’s házassági kapcsolatok által egyesítvén, 
maradandó társaságnak veté meg alapjait. Minthogy 
a’ gyarló emberi értelem ritkán vizsgálja a’ dolgok’ 
benső becsét, hanem az előítéletes tekintet ’s kfil- 
fény után vakon megyen, minden törvényhozó ’s 
vallásalapitó a’ szent istenség’ ótalma alá helyezé 
a’ házasságot. Majd minden népnél úgy találjuk, 
hogy a’ házasságot szokás által megörökölt ’s ré
giség által megszentelt formaságok, ünnepiségek 
által kötötték, ’s ezen köz megegyezéssel el van 
ismerve annak egyenesen a’ státus’ alapjával össze
kötött benső becse. Minél tisztábbak ’s szentebbek 
a’ házasságok, annál tisztábbak az erkölcsök, ’s an
nál több erényt találunk azon népnél. Menjünk-visz- 
sza emlékezetünkben a’ régi aegyptusiakra, görögökre, 
romaiakra , scythákra, régi germánokra. A’ görögök 
között a’ korinthiaiak, az ázsiaiak sokkal puhábbak, 
’s gyávábbak voltak mint az athenaebéliek ’s spár
taiak, mert ezeket erkölcseik őrzötték; holott mind
nyájan ugyanazon eredetű ’s majd egyazon éghaj
lat alatti népnek voltak elágazásai. Legelevenebb ’s 
legújabb példa Francziaország. A’ különben is kö- 
nyeíműségre hajló franczia nemzet XlVik ’s XVik 
Lajos alatt a’ fesleltségnek, alacsonyságnak, frivoli- 
tásnak, becstelenségnek’s hanyagságnak mértékét csor- 
dűltig tölté; az ázsiai ostoba fényűzéssel együtt 
nőtt az inség , a’ durva önzés minden erényt csi
rájában el fojt a, a’ nagy ’s derék nemzetet egy 
lankasztó álomkórság szállá-meg, mellyből csak erő
szakos gyógymód rázhatta-fel: ez volt a’ revolutio , 
azon nagyszerű ’s nemében egyetlen tünemény a’ 
történetek’ évkönyveiben, mellyet annyifélekép Ítél- 
tek-meg, a’ hány véleményű, pártu ’s felekezetű em
berek fogták fel. ,,Korunk’ képviselője a’ ruha, ér
deme a’ pénz — úgymond egy iró — ma már az 
ember semmi; hogy mi legyen, azt körülményei ha- 
tározzák-meg.“ Nagyon természetes az emberi szív
nek vágya : valaminek lenni akarni. A’ hiúság min
den eszközt két kézzel ragad-meg, meily czélboz 
vezethet. ítéletem szerint a’ régi kornaknem vala saját
ja azon fösvénység, haszonlesés, pénzszomj, melly szá-



Hadunkat bélyegzi. Pénz a mi torekveneink nagy s 
egyedüli czélja, mert ez adhat boldogságul, jóllétét 
és becsülést, melly után sovárgunk. Ezen fociséinak 
rendeljük alá minden cselekedetünket; minden egyeb 
iránt kőzünbösek, hanyagok vagyunk. Ha ezt eler- 
hetink a’ házasság által, úgy óhajtott alkalom az, s 
bizonynyal el nem szalasztjuk. De ha Mammon nem 
csillog Hímen’ oltárárul, nem házasodunk. Korunk 
nak ezen irányában antisocialis, demoralisans elvek 
rejteznek, ’s elóhbutóbb káros befolyásuk lesz a’ 
társaságra. Ha anyagi tekintetből veszszuk is fel a 
dolgot, minden nőtelen nemcsak hogy magvaszakadt, 
’s így közvetve a’ társaságnak nem használ, — pe 
dig a’ népesség teszi egyik erejét, közvetlen is fe
lényit használ, mert nincs, mi ösztönözze iparját. 
A’ nőtlenek’ számával egyenes arányban nó azon 
szerencsétlenek’ száma, kik becsükről megfeledkezve 
mások’ kivánatinak kielégítésére vak eszközül vetik 
magokat,— egy népfaj, melly mint rák az emberi nem
zet’ legszebb velejét emészti-fel, ’s távul nemzedé
kekre örökségül szállandó bajak’ magvait oltja belé. 
De erkölcsi szempontból tekintve, még veszélyesb kö
vetkezményei vannak. A’ mi a* gyümölcs bél nél
kül, az az ember erények nélkül, t. i. üres héj. A’ 
nőtlenek’ számával nőtten nő a’ vétkek’összesége ’s 
fogy ton fogy az erények’ sommája. Ide illenek Ho- 
racz’ ezen szavai:

akkor megtartotta a’ császár, de később csakugyan 
eltöröltettek.

Európában annyival károsabb az önkénytes nó- 
telenkedés, minthogy a’ státus’ benső életével össze
szőtt több intézvény több népes osztálynál kerül- 
hetlenné teszi azt, mint p. o. a’ papságnál,katonaságnál, 
tanulóknál ’s mesterlegényeknél. Katonaságunk u- 
gyan ez által alig ha jobb, mint azok, kik pro a- 
ris et focis harczoltak, vagy mint a’ csatákban őszült 
magyar nemes, ki előtt a’ harczbér nem zsold, hanem 
családja’ boldogsága volt. Egy hiba mást idéz-elő, 
egy előítéletnek fentartása végett másra kell szorul
ni. így az iskolákban a’ tanítás’ fonák rendszere hosz- 
szabb időt töltet el az ifjúval, mint a’ tanulmányok 
megkívánnák; míg holt nyelvvel csigázza magát, 
míg mindent összetanul, a’ mire szüksége nem lesz, 
elmarad az, mi leginkább kellett volna; végre sok 
idő ’s fáradságvesztés után kilép — ’s még is tudat
lanái. Boldog amerikai nép! hol már a’ 21 éves ifjú 
saját gazdaságával, műhelyével, számoló vagy hi
vatalszobájával bir, ’s már 22 éves korában csa
ládatya; — ’s még is csodálkozunk Amerika’ olly hi- 
hetlen elóhaladásán !

B i z o n y  T a m á s  
h. ügyvéd.

M E S É K .

„ Aetas maiornm pejor avis túlit 
Nos neqiiiores, mox daturos 

Progeniein vitiosiorem.“

Komának— a’ világuralkodásáról s törvényiről egy- 
iránt híresnek — bölcs törvényhozóji különös kedve
zésekkel voltak a’ házasok, főkép a’ már gyermek
kel megáldottak iránt. A’ köz játékokban és szín
házakban elsőbb helyük volt, gyakran a’ gyermekek’ 
száma dönté el a' vetélkedők közt az elsőbbséget. 
Azon con ul előtt vitték először a’ csomót, kinek 
több gyermeke volt, a’ senátorok között a’több gyer
mekű ült első helyen,’s az választott első provinci
át. A’ gyermekes előbb juthatott hivatalra a’ rendes 
időnél, minden gyermek után lehúztak egy eszten
dőt; kinek három gyermeke volt, személyes terhek 
alul fölmentetett. A’ melly szabadszemélynek 3, rab
szolgálónak 4 gyermeke volt, kilépett a’ gyámság 
alul, melly alatt volt minden nőszemély. A’ nőtelen 
nem fogadhatott-el végintézeti örökösödést, a’ gyer
mektelen házas csak felét kapta. Ha magtalan volt 
a házasság, a férj jószágának csak tizedrészét hagy
ható feleségére; minden gyermek után egy tizeddel 
szaporithatá. Ha a férj külön-élt feleségétől, utána 
nein örökösül!. Ha a halál választá-el tőle, két esz
tendő adatott a' házasodásit; ha pedig elválás, más
fel. Az atyak, kik üjaikat kiházasítni, ’s leányaikat 
férjhez adni nem akarák, törvény állal is kötelez- 
tetenek arra. Két évig jegyben lenni nem volt meg
engedve. — Korunkban, ki hivatalban elő akar men
ni. nem siet a házassággal. A’ romaiak is később 
a gazdagodással inkább megkedvelvén a’ libertinusi 
életet, szenvedhellen igának tárták azon törvénye
ket, s Augusztus császárnak a’ Nemesség nagyszámú 
követség áltál ebbe terjesztő azoknak eltörlését; m é-

A’ g i d a  é s  j uhok.  A’ farkas állal űzőbe 
vett gida juhakolban keresett menedéket— „Boldog
talan l e ! — mondának a’ juhok — azt gondolod é, 
hogy bátorságosítod magad’ itt, hóimét naponkint 
hurczoltatnak közülünk áldozatra?*’ — „Am legyen 
úgy — feleié imez — de mennyivel dicsőbb leend 
halálom, midőn vérem halhatatlan istenek’ oltárát 
föstendi, mintha telhetlen farkas’ éhét ’s szomját 
enyhíti vala. “ —

A’ k a r v a l y  és  c s a l o g á n y .  Nője körül 
szerelmet énekelt a’csalogány, midőn a’ karvaly meg
ragadó. Szabadságért eseng a’ madárka, ’s jutal
mat is ígért a’ nagylelkűségért. — „Ugyan minemű 
szolgálat lenne az?“ — kérdé a’ karvaly. — ,,Leg- 
kellemesb dal“ — feleié a’ szorongatott. „Ámde én 
— feleié a’ horgas-orrú — nem füleimet, de gyomro
mat akarom gyönyörködtetni“ — ’s be ozsonnázta 
az ártatlant. — A’ kegytelen ’s durva embereket 
jeles lelki tulajdonokkal és szép mesterségekkel sem 
kötelezhetjük-le magunknak.

K o c s r u l  E ndref f y .

TALÁNY
Bár vak , még is sokat lá t ,
És legfókép szivén át.
Kezdete láz-hatalom ,
Vége pedig egy — halom!

G y ií r k y A u t a l .

A’ 17ik számú rejtettszó: D e r e s .

Szerkeszti H e l m e  ez y, —  Nyomtatja B e i m e l .
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M U T A T V Á N Y O K

Dr. Bal ogh Józs e f 5 előfizetési útra bocsátott „Szik föld- 
ha» an ős i t  ás’ t udománya“ ez í mii munkájából.

I. a’ HÉVEZKTÉSIíŐJ..

6 ik §. S z i k f ö l d  h a s z n o s í t á s ’ c z á l j a .  Két 
részről vehetni föl: a’ k o r m á n y ’ ’s a’ t e l e k  e s í 
tő k ’ részéröl. A’ kormány’ czélja a’ köz egészség’ 
fentartása, ’s itt a’ veszélyes sűlyös-nyavalyák’ ki
irtása vagy megkevesbítése, a’ különben is terhes 
élet’ könnyítése, a’ szegény lakosak’ szorgalmának, 
’s így erkölcsiségének előmozdítása, földmivelési tu
dományok’ terjesztése ’s javítása. — A’ telek-javítás
ra vállalkozók' czélja kétféle: m a t e r i á l i s  v. anya
gi, és m o r á l i s  v. erkölcsi. Az első czélból sze
gény legénynek, kit a’ dicsvágy’ kórsága meg nem 
vakított, magányos erszényből főkép — habár nem 
egyedül is , a’ t i s z t a  h a s z o n .  De a’ tiszta hasz
not nem abból kell megítélni, valljon üli e mindjárt 
haszon markunkat? hanem hogy jövendőre mi bizo
nyossággal, milly mértékben következhetik az köl
tekezésünkből, — épen úgy, mint a’ bölcs gróf az 
I835diki Társalkodó’ 1 ladik lapján mondja, hogy: 
„Pénzt nemcsak szerezni nehéz, de azt kellőleg 
gyümölcscztetni sem igen könnyű. Mert biztos alap 
csak gyengén kamatot; a’ bizonytalan alap viszont 
csak úgy fogadható-el, ha a’ reménylhető kamat’ 
magassága, úgyszólván, kárpótlási kezességet nyújt.“ 
— Közönségeknél, nagy uraknál, kormánynál lehet 
a’ gyönyörűség, így hát legyen a’közjóért tett áldozat 
is! Pótlékul egyébiránt jó , ha magányosaknál is az 
alkalmasint nem nagy tiszta haszon’ reményéhez, a- 
zon édes érzet is járul, hogy kiskörű ember az ál
ta l, h o g y  h a s z o n t a l a n  d o l g o t  h a s z n o s í 
t o t t ,  példájával a’ hazai szorgalom’ uj ágát megin
dította , tanította, ’s igy a’ hazafiak’ erkölcsének,’s 
értelmük’ fejlettségének — mikhez képest több mil
liónyi forint is csak igen nagy csekélység — öreg- 
bülését, végre materiális boldogságukat jobblétü
k et— ha talán csak kevéssel is, — elősegítette.

7 §. S z i k f ö l d -  h a s z n o s í t á s ’ k ö v e t k e z é 
s e i  ’s h a s z n a i .  Ezt két szempontból vehetni-föl, 
t. i. 1 ) Általánvosan az egész szikes vidékre, sőt 
az azt lakó nemzetre nézve. 2 ) Különösen a’ kö
rülte foglalkozó személyekre nézve. — A’ mi közön
ségesen a’ v i d é k e t  illeti, ennek hasznosak lenné
nek a’ szikek’ felékesítései: a) T u d o m á n y o s  t e 
k i n t e t b e n .  Mert a’ vállalkozók’ sikerült próbáik
ból látnák a’ lakosak, hogy a’ szorgalmas mivelés, 
bitangkerülés, gazdaság’ összepontosítása , lelke a’ 
gazdálkodásnak; gazdálkodási tudományuk egészen  
más irányt kapna, mint eddig. így  majd a’ tanya
osztály’ áldásait is megkívánnák, — a’ minek mul- 
hatlan következése: b) E r k ö l c s i  t e k i n t e t b e n  
az ipar’ (industria) növekedése. Mikor illy telken a’ 
munkás ember mindig talál foglalatosságot, az annak 
erkölcsére szerencsés befolyású lehet. Most az alföl
di szikes-tájéki szegénynek udvarán alig van egy 
szögnek való faág, mit a külső dolgok’ megszűn

tével vagy felforgácsoljon, vagy valaminek feldol
gozzon. — A dologtalan ember heverő napjaiban el
ső nap kigondolja a roszat, másnap elhatározza, har
madnap végrehajtja. — Valódi, jó , szelíd, igaz, 
nyíltszívű embereket csak szorgalmas nép között ta
lálhatni. A’ dologtalanok közti úgynevezett barátkozók’ 
tömege, csak dorbézolók’ csoportja ’s czimborasága, 
mellynek eloszolta után otthon alattomban mindenki 
a’ másik felebarátja elnyomására tör ’s készít terve
ket; mert illy ember a’ vil ígi előmenetel’ ’s gaz- 
dagulás’ más módját nem ismeri, mint azt, a’ mi 
másé, szép szín alatt, vagy pedig erőszakkal eltulajdoní
tani. — Nem így van ott, hol a’ hasznot csak szor
galom, még pedig mindenkinek egyformán adja. — 
c) E g é s z s é g i  h a s z o n r a  n é z v e .  Mert a’ szi
kek’ kevesbültével, vagy egészen megszűntével, a’ 
levegő a’ szíkportól ’s gőztíil megtisztulván, ’s a* 
helyett a’ viruló fák’ éltető kigőzölgése frisitvén a’ 
vidéket, lehetlen a’ volt szikes-vidék’ hajlatának nem 
egészségesülni. — Egészség sülvén az éghajlat, szűn
nek azon betegségek is, mellyeket a’ rósz levegő 
nemzett, t. i. a’ süly ’s más egyéb. Élednek, ele
venülnek a’lakosak. Az ép és erős családok’nemzőinek 
szivéből eltűnik az aggasztó fájdalom, ’s helyébe 
édes szülei öröm száll-be, mellyet az ép ’s vidor 
gyermekek’ látása sokszorosan fűszerez. Az egész
séges lakosak’ derűit arczárul eltávoznak a’ sápadt 
irigység’ borús fellegei: helyűkbe a’ fák’ ’s füvek’ 
felrepüló illatos balzamain leszáll mosolygó egek
ből a’ vidor ’s örömteljes részvét, mellyet onnét az 
emberi szorgalom levarázsolt. — 2 ) Mi közönsége
sen a’szikkel foglalkozók’ érdekét illeti: a;A ’ vállal
kozók mi haszonra tarthatnak vagy tartsanak szá 
mot; az egész értekezés’ megfontolásából reméll- 
hető, a’ következésből pedig bebizonyítható. — b) 
A’ dolgozó emberek pedig a’ dologtalan napok 
ban is kereshetvén az által élelmüket: az élet' első 
szükségeit is a’ szik-telekesilés pótolhatja. — Ezek
ből látnivaló, hogy az alföldi szikek’ telekesitése a- 
zon szükségesek közt, mellyeket országunkban a’ 
közjóra lehetne sőt kellene már egyszer tenni, e- 
gyik elsőbb helyen áll.

8  §. A’ s z i k f ö l d -  h a s z n o s í t ó b a n  meg-  
k i v á n t a t ó  t u l a j d o n o k :  1) Eleven, könnyű, sza
bad (bárha nem tüzes is )  k é p z e l ő d é s ,  melly ön- 
állású vagy reptű. Nincs a’ szokott schlendriánhoz 
kötve; nem rabja, nem majma a’ magyar gazdálkodás’ e- 
melkedését bilincsben tartó ig y  s z o k t á k n a k .  Maga 
keres , terem t, talál újat, hasznosbat a’ szokottnál.
__2) Jól megfontoló, tiszta, erős, i t é l ő - t e h e t -
s é g ,  melly a’ képzelődést (mi az illy eredeti intéz- 
vényekben a’ határon hamar túlcsap, ’s kitör a’ ki
tűzött útból) zabolán tartsa; árnyékot a’ testtől, ál
mot a’ valótól megkülönböztessen, dolgainkban ren
des törvényt szabjon. — A’ milly áldott ’s m nden 
életbeli foglalatosságinkra főkép szükséges lélektu- 
lajdon ez: fájdalom épen olly ritka is a’ maga szü
zességében, épségében. Mert kiskorunkban, mikor 
a’ lélektehetségeknek fejlődni, gyarapodni kellene, 
annak helyes képezését az úgynevezett tanítók s
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nevelik elmellízlk, a’ mi mostani oskola, rendsze
rünk melleit nem is lehet máskép! — Általában — 
ritka a 'k iv éte l!-csa k  tanultatják a gyermekeket s 
Dedie fogalmukat százszorosán haladó mélységes 
abstractumokon; mellyek miatt értelmük elnyomat*, 
's gyakorlatba nem jöhet. A' mit a gyermek nem 
ért, "arról nem is okoskodhatván, itéletfejlése el
marad; ’s önmagából indulni, okoskodni nem szok
hatván , fejletlen vagy fonák Ítéleti* marad, ha
csak különös körülmény vagy kiváló elmetehetség 
a’ dolgot meg nem igazítja. — Ez oka, hogy ma
gyar gazdáink közül a’ nagyobb rész gondolkodni 
nem szokott, nem szeret, csak örökös utánzó s 
majmoló akar lenni. Ennek hijánya szüli más részről a’ 
tüzes-képzeletű ábrándozókat, a’ lapis philosophorum, 
aranykészílés, (juadratura circuli, perpetuum mobile 
hajhászókot, s a’t., kik gyönge vagy fonák Ítéletükkel 
mind lehetségesnek látják azt, mit heves phantasiájok 
rajzol; mig alaptalan czéijokra a’híjába vesztegetett idő, 
munka ’s több ezernyi pénz, álmaikból őket föléb
resztik. — 3) Á l l h a t a t o s  t ű r é s ,  melly a’ las- 
sanhaladást elnézhesse, a’ száz meg száz,  uj meg 
uj akadálylyal küszködni, előítéletekkel örökös har- 
czot folytatni nem unatkozik, méltatlanságokat el
szenvedni erősen elhatározott szívvel bir.— 4) T i s z 
ta l é l e k ,  ’s h a s z o n  nem l e s é s .  A’ nagy fának 
ritkán eszi gyümölcsét, ki azt ültette. De az a’ be
csületes ember, ki unokájának vagy a’ jövő század
nak szívesebben dolgozik, mint magának.— 5 ) Á l
t a l á n y o s  t u d o m á n y o s  m i v e 11 s é g. A’ földmi- 
velés olly széles tudomány, hogy az egész széles 
értelemben vett természettudományt magában foglal
ja. Egy de ezek ismét más tudományokon alapulnak. 
Ki tehát ön szemével akar látni, szükség ezen tu
dományokat tudnia. Mennyivel inkább kell hát annak, 
ki példa nélkül csupa theoria után akar indulni ? — 
Valóban a’ tudományoknak ebben olly szövetkezései 
jőnek-elő , hogy több tudomány nélkül egy vagy más 
terv csonka lesz, s létesülése felakad. — 6 ) K ü
l ö n ö s e n  a’ t e r m é s z e t n e k  t u d o m á n y o s  i s 
mé r e  te. A’ physiographiának, physiologiának, és 
az azokra közelebbről épített gazdasági practikai is
méretek’ összesége. — 7) S z e m e s s é g .  Mellynél- 
f°gva a’ változó körülmények szerint föltalálja ma
gát, ’s mint Franklin mondja ,,a’ fürészszel fúrni, a’ 
fúróval fűrészelni tud.“ ’sa ’t . — 8 ) F é r f i a s  e l h a 
t á r o z o t t s á g ,  fejesség és makacsság nélkül, melly a’ 
közbejövő némelly sikeretlenségek által, a’ nyúlszí- 
vüek ijesztgetésivei, ’s a’ jóakarat leple alá vo
nult álnok ellentanácsadók’ mézes szavaikkal állásá
ban meg nem rendül. — Ezen intellectualis erőn ki- 
\ü l kívántatik még: 9) Elég physikai erő is , a’ner- 
vus rerum gerendarum: pénz, pénz és pénz. — 1 0 ) 
E l é g  d o l g o s  kéz.  Ezeket adnák: a) A’helyben és 
kornyéken levő szegények, b) Az aratáson , kaszá
láson, nyomtatáson kívül, (kertek’ hija miatt) dol- 
got nem találó hivalkodók , dologtvdanok, lebzselők, 
kik — kivált a fatlan-vidékű alföldön —számtalanok. — 
r) Az elitéit rabok ; kiket egy magányos telkesítő is 
hasznaihatna, de kikkel — kivált ha köz erővel vagy
község számára, a’ kormány’intézvényei alatt folyna e’
dolog, — ugyanazon helyen több büntelen ember’ társa
ságában gyanútlanul lehetne dolgoztatni. Éjjelre pedig 
a’ város’ és helységek’ fogházaiba tétethetnének. S.ft 
illy czélra méltó volna, hogy nekik egy- ’s több

erős-zárú szoba készíttessék. Angariájál — (ha a ’ 
tek. Törvényszék csakugyan olly hiedelemben marad 
még továbbra i s , hogy az jobban serkentené jó
ra, mint a’ szünteleni dolog) itt is megkaphatná, 
az illető felvigyázóság’ jelenlétében. E ’ szerint a* 
szík-telekesítés olly törvényhatóságoknál, hol nincs 
mód a’ lelkes Nógrád, Arad, Tolna, ’s most már 
Gömör, ’s főkép Komárom-megyék’ példájára való
ságos dolgozó intézeteket költségesen állítni, ez igen 
könnyen gyakoroltathatnék , még a’ rövid idejű fog
lyok által is. — A’ sententiátlanok pedig a’ mostani 
fogházakban is gyapjút kártolhatnának, fonhatnának, 
a’zsinoros hajdúk’ számára zsinórt verhetnének, tollat 
foszthatnának, miket egy 6  éves gyermek s 80 éves 
agg is megtehet. A’körülmény rendelje-el mindig intéz- 
kedésinket, nem épen még a* jó példáknak is vak 
majmolásra fajzott követése! — d) A’dolgos és szor
galmas hegyi lakosokat, kik valamint kaszálásra el
jönni hozzánk nyáron ráérnek, úgy tavaszszal ’s ké
sőbb őszszel, vagy enyhébb télen bizonyos mnn- 
kára ellehetne hivatni. — e) A’ communitásokba, 
’s helységekbe vándorlani akaró földetlen szegény, 
szorgalmas napszámosak. Ez főkép a’ kis kun-ke
rületi felső járás’ némelly közönségeinek szól. Vaj
ha már némelly igen kapzsi birtokos elhinné, hogy 
az egésznek ereje a’ lakosak’ szaporaságában létez! 
A’ drága, rósz, korhely cseléd, szörnyű napszám, 
’sa ’t. nem egyik mételye é a’ kún gazdálkodásnak?! 
Nem ijeszteni, kergetni, kedvetlenítni, de édesget
ni kellene hozzánk a’dolgos kezeket! — f) Olly ki
sebb vétkesek, kiket a helybeli bíróság pálezára 
büntetne, ’s kedvük volna megváltani, de abban nincs 
módjok, itt szinte birságjokat megkereshetnék. — 
Ki ezen tulajdonok nélkül alkotna s vállalna tervet 
legelőször a’ szikföldliasznosításra: félő, hogy első 
fogna lenni, ki lépését megbánja, és búsul majdan , 
mikor a’ kaján irigység a’ sikerellen próbán, örö
mében tombolni fog!

II. A* TKXTUSUÓI,.

91 §. R é t p e k - k é s z i t é s ,  f ö l d d e l  - h i n t é s .  
A’ szikes helyeken mutatja a’ tapasztalás, hogy csak 
egy késfoknyi jó földecske legyen is az átkozott szi
kes márga-ágyon: már erőködik az valamit terem
ni. És valóban a’ c s e n k e s z ’ (Festuca) némelly fajai 
illy helyen már nem ritkaságok, még ott is, hol 
a’ sok birka mingyárt eleszi, a’ sok járó marha első 
csigolyázásában gyökerestül el és kigázolja, ’s a’ 
kis jó réteget lábával fölvágja, a’ viz róla hamar 
lemossa, a’ nap kiszárítja. Mennyivel inkább reményl- 
hető, rendszeres mivelés mellett, hol a’ vizár a’ 
kis jó kérget el nem seperné, sokáig tartó viz a’ 
füvet ki nem ölné. huzamos szárazság az irrigatio 
mellett a’ homokrétegbeni földárjával, a’ furdalások 
által lett összekötés után (lásd 55 — 58. §) ki nem 
égetné, olly állat, melly avagy csak akkor, mikor 
kárt tenne, nem csatangolna, körmével föl nem vág
ná, a’ jó földkérget a’ szorgalom időnkint és ott, 
hol legszükségesb volna, pótolgatná, nevelgetné ho
mokkal, trlevénynyel, trágyával, jó földdel, minél sűrűbb 
furdalással, főkép 4 öl távolságra tett faültetéssel, 
egy sőt félujnyi vastag jó földön még irrigatio nél 
kül is már kaszálót lehetne reményleni. ’S mivel e 
zen egy-ujnyi jó föld is nem mind messziről hozott 
termőföld, hanem árokhomok, ’s a majorban produ-
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cált érett trágya is , mellyeknek vontatása semmibe 
sem kerül: következik, hogy, ha számolást akarunk 
tenni, f é l - u j n y i  f ö l d h o r d á s t  számolni elég lesz.

103 §. A’ s z i k e k b e n  l e h e t ő  fá k ’ d i s z -  
l é s e ’ m ó d j á n a k  m a g y a r á z á s a .  — A’ kö
vetkező részint mír érintett, de nagyobb világos
ság’ okáért itt újra idézendő, részint újabb elvekből 
indulok-ki: 1 ) A’ fák majd mind lebocsátják bizo
nyos közép ( szív-, köldök-, élet - ) gyökerüket, 
ha lehet, több ölnyi mélységre. — 2 ) Oldalgyökerei
ket oldalra, vagy rézsutosan bocsátják: némellye- 
ket pedig ( kivált némellyek) szinte a’ föld’ felső 
kérgébe. — 3) A* rézsútos oldalgyökek közt vala
mi sarkalatos anatómiai, vagy physiologiai külön- 
ség nincs. Ennélfogva 4) a’ rézsútos gyökeret bát
ran lehet oldalra, az oldalgyököt rézsut,* vagy lép
csősen lefelé is erótetni. — 5) A’ szívgyökér több 
fánál fontosabb, mint az oldalgyökér. Ennélfogva 
6 ) könnyebben megélne némelly fa csupa lefelé me
nő mint csupa földszinti gyökerekből. De 7) ha 
mind le mind oldalra egyformán szabadon gyöke
rezhetik a’ fa, akkor legjobban díszük. — 8 ) A’ te- 
levényes föld buján hajtja a’ fát, de ea nem állan
dó abban, ’s gyümölcs-termésre nem is szükséges az, 
»őt talán káros. 9) A ’ fáknak erősebb gyökerük van, 
minta’ fiiveknek; de azért nekik is szükségük van 
üregekre, mellyekben odább bujtathassák gyökerük’ 
végét. 1 0 ) Nemcsak a’ rojtok’ hegyei előtt szüksé
ges a’ nyílás, de a’ rojtok’ oldalain is, az azokon 
bársony - módra bojtosuló csövezet-rendszer miatt, 
raelly magának szinte üreget kiván. De 1 1 ) ezen 
üreg iszonyú picziny ( csak pórus ) legyen. A’ hon- 
nét 1 2 ) a’ nagyon tág föld (nagyon televényes) 
alkalmatlan a’ fadiszlésre, mivel az iszonyú apró 
bársony - csövezet, nem tudván jól elrejtekezni a’ 
f ldbe, hamar megszárad. — 13) A’ gyökerek a’ leg
kisebb nyiladékot, hasadást, engedékeny porhanyúsá* 
got is fölkeresik, és el tudnak belőle élni. — 14) 
Ha a’ néhány talpnyi vastag, tömött rétegen keresz- 
t d bármi vékony, vagy csak egy tolluyi úton kap
ital is le a’ gyökér: azon rétegen alul porhanyó 
földet kapván, ott mindenfelé terjeszkedhetik ’s á 
goztathatja gyökerét. — 15) Ha a' gyökér’ hegye 
előre búhatik, hátrábbi részének vastagodnia kell; 
és az magának akármi kemény ’s tömött földben, 
vagy kövek közölt fészket ver. — 16) A’ kis nyi
last a’ vastagodó gyökér, akármi tömött, de ned
ves vagy vérmes földben nagyítja, azaz: magának 
helyet ver. 17) Ha a’ gyökér’ sudaras hegye el- 
tompúl, furkósodik, vagy elhal: helyette a’ követ
kező, vagy akármellyik gyökér-ágacska elsővé, su- 
dárrá válik, és az nyúlik előre, az leszen főággá. 
— 18) E gy, lefelé ’s 3 oldalra menő vagy rézsú
tos gyökér elég arra, hogy a’ fa erősen álljon, és 
elég nedvet kapjon a’ földből. De azért ez több 
is lehet, ’s jobb is, ha 8  — 1 0 , vagy minél több. 
1) A’ fák’ gyökerének nem szükséges (sőt tán nem 
is jó) utolsó sudár-hegyökig télévé .yes földben gyö
kerezni. — 20) A’ homok mindenféle fát nevelhet.— 
2 1 ) A’ nagyfa táplálékát nemcsak a’ földbőrbül (föld
kéregből), hanem a’ földágyból a’ szivgyökér által 1 — 2  
—5 ölnyi mélységből is veszi. ZZ) A’ szíkesföld nem é- 
pen halálos ellensége a’ fáknak. Mert a’ kis törpe- 
ták, az egy kevéssé szikes fekete földkéregben, 
tömött szíkes-földigy fölött is szinte buján nőnek;

’s a’ fűzfa, próbául, csupa seprett sziksós földkö
zé ültetve megeredt (lásd 29 §) 23). Némelly fák 
apró gyökereiket nedves és vizáras földbe szeretik 
terjeszteni. Mások alkalmasint elvesznek, ha gyö
kereik, vagy gyökérrojtjaik vízforrásba hatnak. 24) 
A’ rojtok’ bársonycsövezete a’ különféle fákon nagy
ságra , szövetre, sűrűségre, erősségre nézve kü
lönféle. Ez oka talán a* fajták’ földválogatásának. 
2a) Az alföldi szikeken 2 — 3 talpnyira porhanyúso- 
dik, 3 — 4 talpnyira homokosodik — 5re vizesedik 
(közönséges időjárással) a’ földréteg. — 26) A* föld
fúrók a’ furványoknál megrepedestetvén a’ szikes 
réteget, aztporhanyúsítni segítik. 27) A’ furványok- 
ba ’s rigol-barázdákba tett homokon ’s trágyán ke
resztül a’ levegő ’s ennek sok viszontagsága behat
nak a’ furvány’ oldalaira i s , ’s azokat időnkint job
ban jobban porhanyúsílják.------- Ezen elvekből kö
vetkezik, hogy: 1 ) a’ fák’ középszerű tenyészeté
nek egyetlen akadálya a’ szikes agyagos kovaföldes 
márgarétegnek magától a’ gyökértől álttörhetlen gát
ja ’s tömött3ége,mellyben a’gyökérrojtok elbunkósodnak, 
furkósodnak. Mert a’ többi akadály csak következései en
nek. 2) Ha 3 — 4, annyival inkább ha több, főgyö- 
keret azon márgarétegen keresztül segítünk: 2  — 3

— 4 talpon alul a’ porhanyóbb és homokos rétegben 
magának a’ gyökér kedve szerint talál nyílást min
den irányzatban. Tehát 3) a’ szikes-agyagos ko
vaföldben is a’ szík-lapály okon tenyészhetik akármi 
gyümölcs (habár ízetlenebb is), tüzi-vagy szerszám 
fa (igazabban szólva, nem a’ tömött kovaföld-réteg- 
ben, hanem azon keresztül, az alatta fekvő homokban).
— 4) Hogy minden fa egyformán diszeljék, nem re 
ménylem, kivált mellyek a’ nedves földet nem sze
retik. De 20 — 30 évig, u»gy hiszem, ezek is te
nyészhetnek. — Illy elvek ’s körülmények szerint hát 
bátran hozzá foghatni a’ faültetéshez.

101 §. A’ s z i k e s  föl d be  ni f a ü l t e t é s  k ö 
z ö n s é g e s e n ,  u d v a r b a n  ’sa ’t. Áss egy kis, 
egytalpnyi mély, 1  — 2  talpnyi átmérőjű gödröt. 
Ennek közepében egy lyukat fúrj az első homo
kos, legalább porhanyó rétegig. Oldalra a’ közép
pontul 3  — 6  lábnyira, vagy akár hosszában, áss 
legalább 3, (de jó ha több,) alul 2 — 3 ujnyi kes
keny de szinte 8  — 1 0  — 1 2  ujnyi mély árkocská- 
kat, mellyek a’ középpontul távozva mindig mélyeb
bek, azaz, mennyire lehet, rézsut feküsznek a’ viz- 
mértékhez értve. Ezen árkocskákba, közelebb ’s mész- 
szebb, mint tetszik, de az árkocskák’ külvégökhez 
okvetlenül egyet, ha tudsz rézsutosan, ha nem, hát 
csak függélyes irányzatban tégy akárhány fúrást, 
miilyent már középen tettél. Ekkor ezeket homokkal, 
vagy televényes homokkal, vagy homokos kerti-föld 
del megtöltvén ’s a’ gyökereket nagyábul bele, ’s 
az árkocskák felé igazítván, szinte homokos szikes 
földdel lassankint temettetik, aprónként rázogattalik, 
hogy minden gyökérrojtocska közé homok, vagy 
igen apró porhanyó föld jőjön, ’s a’ gyökerek össze 
ne csomósodjanak, ’s könnyeden megöntöztetik, hogy 
a’ föld a’ gyökerekhez tapadjon. Más nap egészen 
bélemettetik, aprónként jól megnyomogattatik. így  
100 közül sem szárad-el egy! Princípiuma csak az, 
hogy üreg ne maradjon a’ gyökereknél! —- A na- 
g-yóbb fákhoz természetesen több arkocska es fúrás 
kell, miilyen a’ dió, tölgy ’sa ’t. ’S az árkocskáknak, 
négyen kívül, nem is épen szükség a’ középpontba]
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indulni,hanem csak a’fő árkocskákból,fiók- vagy oldalba
rázda gyanánt, mint azt a Ildik képen láthatni. — 
Ha pedig még ez is igen mesterkéltnek tetszik, s 
udvarodon bizonyos rendben álló fa-sorokhoz nem 
kötöd magad’: akkor legjobb l^sz a’ kúthoz közel 
1 _ 2  ölnyi távulsagra 3 — 4 fát karikában ültetni, 
csak szokott módon. Itt lemehet a' gyökér a’ hányt 
földben, ’s a’ kutkámva mellett, — ’s fogadom, ott 
diszleni fognak. így ha a’ várasokban minden kút 
mellett 4  fát nevelnének: csak ez által is több ele
venséget mutatnának szíkestáji városaink.

105 §. í t é l e t  a’ g ö d ö r b e n  i f a ü l t e t é s r ő l .  
— Szoktak némellyek, kik a’ fák’ nem diszlésének 
ykáúl a föld’ tömöttségét teszik, ’s azon kívül a’ 
fák’ diszlését a’ jó kövér földágyból származtatják, 
igen nagy, szinte 1 ölnyi átmérőjű, s 3 4talpnyi 
mélységű gödröt ültetvényeiknek ásni. De ez nem 
helybenhagyható. Mert 1) igen drágába kerül. Tud
niillik a’ több, mintfél tömött ölnyi gödör-ásás 8  ga
ras. Hat kocsi jó föld, bele hordva, 36 garas. A’ 
kihányt föld’ eltakarítása 4 garas. Összesen hát har
madfél forint egy fának ültetéséhez az előkészület. 
Z) Mind a’ mellett is czéltalan; mert: a) még fél 
öl mélységnél (az emelkedettebb helyen, miilyen p. o. az 
udvar) nem kezdődik a’ porhanyó réteg, hanem 6  — 
7  — 8  talp mélységre. És így a’ fél-ölnyi mély gödör 
sem töri még által a’ tömött réteget. Tehát gyö
kerei is azon alul szabadon nem terjedhetnek, b) 
Oldalgyökerei is néhány év múlva elérvén a’ gödör’ 
oldalait, egyenesen tovább nem mehetnek, hanem 
némelly gyökerek elbuczkósodnak, mások csak ka
rikában terjedhetnek, melly által a’ fa, természete 
ellen, szűk hely en szorong, és így sínylődik, c) Meg
szokván kezdetben a’ jó földet: igen gyenge, búja 
gyökök formálódnak. Elérvén pedig ezek évek múl
va a’ hordott jó föld' határát, annál alkalmatlanab
bak a’ tömött rétegbe fúrni magokat.

106 §. í t é l e t  az á r k o l á s b a n  t e e n d ő  fa
ü l t e t é s r ő l .  A’ Ildik képen előadott barázdák ösz- 
szesen mintegy 10 öl hosszúságot tesznek. Széles
ségek fent egy ásó-nyomni, ’s egy talp melységre 
alul 2 — 3 ujnyi leven, egy öl hosszon legfölebb Z 
köb-láb ásás kell. És így, ha illy ágasbogas árko- 
lást akarok tenni, mint itt van előadva, kell 2 0  köb- 
talpásás,és az egy középső = 2 1  cubikv. köb- talp. Ez 
mintegy tizedrésze egy köb- öl ásásnak, és így mint
egy 4 krba kerül. A’ mélyebb fúrás,kivált rézsut,egy egy 
kerül 2 krba. (két annyiba tudnillik, mint az 57dik §- 
ben előadott rövidebb furvány); összesen 2 2  furvány 
44 krba. A’töltelékül szükséges homok, a’ 7. talp mély 
és 3 ujnyi széles furványba, igen magasra téve £ cubik 
talp. Éhez képest a’ 2 2  furványba 1 1  köb- talp, és 
így mintegy 2 0 ad része egy köb v. cubik ölnek. És 
igy valamennyibe egy közönséges szekérnyi homok 
elég; ’s ha nagyobb a’ szekér, az árkocskákba is jut
tathatni belőle. Ennek ára 24 kr. ’S így összesen 4 
-f- 44 -|- 24 =  72 kr: Igaz, hogy ez is drága faül
tetés ! De ha meggondoljuk, hogy ennek az unokák 
is vehetik hasznát, midőn a’ más, kétannyiba került- 
nek legszebb idejében kiszáradt tövét, még maga az 
ültető boszankodva vágatja-ki: ez akkor jobban megér 
10 forintot, mint az 10 krt. — A’ kisebb fáknak fe-

lényi sőt negyedrésznyi furvány is elég! — Minthogy 
pedig néhány fa’ültetéséért olly nagy és drága szer
számot, miilyen a’ földfúró, mindenkinek tartani nem 
lehet: tarthat egyet minden közönség, mellyet illő 
föltételek alatt a’ fatenyészlőknek kiadhatni, — szinte, 
mint a’ mérnöki lánczot szokás.

1 1 2  §. E l l e n v e t é s e k  a' s z i k  e s -föld b en i 
fa t e n y é s z t é s r e .  1 ) Gyökerei leérnek a föld’ 
árjába,’s igyelhalnak.F e 1 e 1 e t: Többnyire fáim apróbb- 
fajú gyümölcsfák, mellyek valamint magok nagyra nem 
nőnek, úgy gyökereik is nagyon alá. 5 — 6 talpon 
alul tán nem terjednek. A’ föld’árja pedig 5 — 4 — 3  

lábon föl nem igen jő. — De ezen kívül még az is 
nagy viszonos kérdés: valljon ,,a’ íöldárja a’ rendes tág- 
ságu (péld. homok) rétegben árthat e a’ fának ? “ 
Én úgy gondolom, nem! hanem csak az igen por
hanyó ’s igen televényes tág földben, a’ midőn a’ 
gyökerek a’ sok tápszer miatt megfúladnak és rot
hadnak. Mert hiszen a’ dunai szigetek és partok 
szinte illy földárjának vannak kitéve: és még is föl 
ségesen diszlenek a’ fák Ráczkeviben, Dömsödön, 
Kalocsán, Ordason, Bogyiszlón, ’s a ’t. — De ha 
csakugyan ezek kivesznének: vízi fákat kellene he
lyükbe ültetni, mellyekről mindennapi példa bizo
nyítja, hogy a’ föld’árjában is diszlenek. 2) A’ homok
réteg alatt újra következhetik igen tömött agyagos 
kovaföldréteg, ’s igy megint elakadnak a’ gyökerek. 
F e l e l e t :  Raj, ha fog következni! Mert igy 100—200 
’s több évig nem nőhet folyvást a’ fa úgy, mint a’ 
folytonosan porhanyó földben. De még is a’ fadiszlést 
egészen nem akasztja-meg. Mert az 1  — li- vagy 2  

öl mélységre következhetik még. Eddig pedig csak 
eltengődik a’ fa 50—80 évig. Ha akkor k ivesz: vágja 
tövét unokánk, ’s ültessen mást; ’s ő, ha jobban fog 
tudni hozzá, mint mi, fúrja-által a’ mély réteget is ; 
és megholt eldődeinek gyávaságát, kik csak 50 esz
tendőnek tudtak dolgozni, a’ szorgalom’ és miveít- 
ség’ magas fokán nevesse-ki! Adja isten! — Azon
ban még azon kis reménység is táplál, hogy a’ fur- 
ványokon és homokrétegen keresztül az eső és leve
gő’ viszontagságai azon rélegiv is lehatván, azon 
réteg is tán kissé szelídül, porhanyúsodik, ’s a’ fa 
némelly gyökérkéinek átjárhatóvá lesz.

117 §. M e g ö n t ö z é s , v i z e z é s ,  i r r i g a t i o. 
„Úgy e alföldi gazda, egy kissé több eső nem árta
na!“ H i t e l  114 lap. — Ez azon hasznos intézet, 
mellynélfogva mikor szükségesnek tartanók, a’ kér - 
nek akármellyik részét külön, vagy egészen meg í 
raszlhatjuk, vizezhetjük, melly tehát szárazság’ ide 
jén az esőt pótolná, s a t. s a f. s a t.

R E J T E T T S Z Ó .

Építsd és csinosítsd vont hármát; ámde javára 
Édes egésznek tégy, tenni mit enged erőd.

Sz. lg. Zalákul.
A’ l8'lik számú talány: S z e r e l e m .  -

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l ,
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É s z r e v é t e l e k

a’ a g y a r o r s z á g i  b i r k a t e n y é s z t é s -  é s  
g y a j) j u k e z e 1 é s r ő 1 ; k ü l ö n ö s e n  k e r e s k e 
d é s i  t e k i n t e t b e n .  — Utba-igazításul ’s intésül 

azon birkatenyésztő gazdáknak, kiknek arra
szükségük van.

(Vége.)

18 §. Megfoghatatlan ’s rendkívül feltűnő azon 
különbség, inelly a’ Pesten ’s péld. o. Boroszlóban 
felállított gyapjumennyiség’ értekére nézve mutatko
zik. Bízvást föltehetni, hogy ezen utóbb nevezett 
helyen a’ gyapjú’ mázsája egyremásra elkel 140 p. 
Ilon, ellenben az első helyen felállítottnak mázsájá
ért alig adnak 1 0 0  pengő forintot, ’s igy minden 
mázsánál 40 p. ft a’ veszteség. Mondhatni e többet, 
hogy kitüntessük azon alacsony fokot, mellyen most 
még a’ kisebb földesurak’ birkatenyésztése ál l , kik 
gyapjokkal többnyire a’pesti vásárt látogatják? Nem 
akarathijány, nem fáradság- ’s költségkímélés okoz
za, hogy a’magyar birkatenyésztő ennyire hátra van; 
a’ hi ba  f ő k é p a b b a n  f e k s z i k ,  me r t  a’ ma
g y a r o r s z á g i  b i r k a t e n y é s z t ő n e k  n i n c s  t u
d o m á n y a :  mi n t  k e l l j e n  a’ g y a p j ú t  f o k o n 
k é n t  fijio  m í t a n i ; n i n c s e n e k ,  ki k a’ g y a p 
j ú t  k e l l ő l e g  i s m e r n é k ;  h i j á n y z i k  a’ bi r 
kák’ p ár z á s á n á l  a’ c z é l s z e r ű  e l o s  z t ás .  Ha 
Sziléziát, Szász- és Morvaországot, — a’ nemesbirka
tenyésztésnek e’ példányképeit, — a’ kisebb magyar 
birkatenyésztők gyakrabban látogatnák, ’s az ezen 
országokban tapasztalt bánásmódot ók is követnék, 
úgy Magyarország még egyszer annyi gyapjút, ’s 
egészen más becsűt termeszthetne; igen i s , — Ma
gyarország így magának tulnyomóságot víhalna-ki, 
activ-kereskedését kettőztethetné, ’s számára a’ leg
gazdagabb jövedelem forrás nyílnék, miről most ál
modnia sem lehet.

19 §. Tagadhatatlan, hogy épen a’ legkereset
tebb gyapjufajokat — t. i. a’ középgyapjut — rnel- 
lyek’ mázsája 1 0 0  egész 150 forintig kel, egy tar
tomány sem termeszthetné jobban ’s kedvezőbb si
kerrel, mint Magyarország; a’ legnagyobb rész pe
dig, melly jelenleg termesztetik, azért nem alkal
mas a’külföldi kereskedésre, mert nincs tisztán meg
mosva.

20 §. Három év óta még a’ nagy juhászatok’ 
birtokosai is, mint p. o. K á r o l y  főhg, ’s J ó z s e f  
ná d o r  ő fönsége, továbbá K á r o l y i  Lajos, Ist
ván és György grófok, kiknek urodalmaik’ fekvése 
különös jó usztatást nem enged, azon módot hozák 
gyakorlatba, hogy a’ birkák 25 egész 30Reaum. fok
nyi meleg vízbe áztatnak, ’s azután hideg vízben 
mosatnak tisztára. *) Ez által ott, hol a’ birkák fű

*) Ezen c'élra folyvást egy katlanban forró via tartatik 
készen, mellyból egy kádacskába hideg vízzel vegyest 
annyi töltetik-által, mennyi elég , a’ föntebbi melegség’ 
fokát előidézni. A’ birkát ezen vizbe mártják ’s 2 
perczig, háttal aláfordítva, áztatj tk benne, ’s a’ leg-

gazdag legelőkön száradhatnak, a’ gyapjú olly finom 
’s tiszta-mosatúvá lesz, a’ miilyen sehol másutt. 
Mi Ily könnyű ezen módnak gyakorlása ’s milly bi
zonyos az következményire nézve, láthatni Tót-Me- 
gyeren, Komárom mellett, Magyar-Óváron, ’s Ká
rolyi gróf’ vásárhelyi ’s orosházai urodalmiban. Ki
nek közelben annyi vize van , hogy birkáit a’ régi 
módszerint r o s s z ú l  ú s z t a s s a ,  ott ugyanennyi 
víz több mint elég, hogy az uj módszerint azokat 
j ó l  ’s t i s z t á r a  m o s a s s a - m e g .

21 §. A’ meleg-mosás, azon kívül, hogy min
denben kielégítő, valamit csak egy alapos gazda szi
gorún követelhet, lehetségessé teszi még azt is , 
hogy a’ nagy birkanyájaknál, — mellyek , mivel illy 
mosás lassan megy, több időt kívánnak,— már áp
rilisban kezdessék-el a’ mosás; — olly hónapban 
t. i., midőn a’ legelőkön még sok fű van ’s a’ víz 
hidegebb; mert a’ meleg-vizbe áz, tatásnál a’ gyapjú 
sokkal tisztábbá ’s fényesebbé le sz , ha a’ viz hide
gebb, mint májusban vagy júniusban. Azelőtt azon 
előítélet uralkodott, hogy veszedelmes a’meleg víz
ből töstint a’ hidegbe általmenni; de mióta az orosz 
fürdők általányos divatba jöttek; mióta Gräfenberg- 
ben épen azál tal ,  hogy az erős izzadásba hozott 
testet 4—5°nyi hideg vizbe mártják ’s 5 — 10 per
czig benne tartják, a’leghathatósb gyógyítások történ
nek, azóta közösen tudva van, hogy ezen mód a’ 
testnek igen egészséges és jótékony. Ezért érteke
zés’ szerzője az idén (1836) P u t h o n  báró’ enzers- 
feldi urodalmában , Baden mellett, szemtanúja lévén 
a’ meleg birkamosásuak, alkalma volt látni, milly 
csillogó - fejéren, vidoran ’s jó kedvvel jöllek-ki a’ 
birkák igen rövid idő múlva a’ hideg vízből.

2 2  §. Ennyit a’ j ó g y a p j ú  mo s á s '  hasznáról! 
Vajha a’ magyarok figyelmökre méltatnák e’ taná
csot; vajha szivökre vennék saját érdeküknél fogva! 
A’ jó következést teli erszényök fogná tanúsítni.

23 §. M e d i c a g o  mi n i má - n a k  nevezik (így 
nevezte legalább egy magyar mezeigazda) azon füvet, 
v. növényt, melly mint eledel táplálékony ugyan, de mel
lyel a’ gyapjúra nézve olly ártalmas magva miatt

zsírosabb részeket kezekkel nyomkodjak és gyúrják. 
Erre a’ birka közvetlenül hideg folyam-vagy tóvizbejó; 
legjobb azt mérsékleti buktatással tenni, hol azután tisz
tára mosatik. Mihelyt a’ birkák’ egy részét e’ vízben 
áztatták , a’ víz lúggá válik , mellyet jól e lkeli tenni ’s a’ 
hijányt meleg vízzel pótolni. E l t e n n i ,  mondom; mert 
még csak akkor, midőn a’ melegvíz a’ birkaizzadság’ 
lúgsós részeinek kihúzása által lúggá változott, van 
ennek igazi hatása. Ha aztán a’ kádacskák’ fenekét a* 
birkák’ többszöri bemártása által vastagon megszállotta 
az iszap, a’ lúgot le kell meríteni ’s az iszap’ kitaka
rítása után ismét visszaönteni az áztató-kádakba. Mi
vel pedig a’ mosás’ kezdetén még lúg nőiesen, tehát 
legelőször is mintegy 80 v. 100 ürüvel kell az aztatás- 
hoz fogni. Ezek’ gyapja nem lesz fejérré; azért őket 
csak fölszinleg hidegen kell mosni ’s csak később meg 
egyszer ’s egészen tisztára..



tövestül ki kell mindenütt irtani. Ezen fűtől ered* 
nek a’ bogácsok. Ugyanezen bogácsok a’ külön
féle nagyobb bogácsfajokhoz, mellyeket a’ gyapjú- 
osztályozásnál könnyebben észrevehetői, semmiben 
sem hasonlílnak; azon roszat szülik, hogy már 
őszkor, midőn mint érett mag lehullottak, tömérdek 
mennyiségben a’ gyapjúba csimpaszkodnak, télen által 
rajt maradnak ’s annyira befészkelik magukat a’ 
gyapju-rojtokba, hogy igen nehéz azokat megtalál
ni. Óliy birkatenyésztő, ki bizonyosan tudja, hogy 
gyapja bogác os, ’s gyapját még is a’ nyírás előtt 
kötött szerződésben olly drágán adja-el, mintha leg
tisztább volna, az szándékosan csalja-meg a’ ve
vőt minden mázsánál legalább 2 0  forintban; mert 
a’ bogács-kiszedésért bizonyosan kell ennyit ha 
nem többet fizetni; ezenkívül pedig a’ bogács a’ 
gyapjúval együtt méretik-föl, ’s a’ vevő érette ugy 
fizet, mintha gyapjú volna.

24 §. 1 Ily féle gyapjút csak ott adhatni el, hol 
a’ kézimunkabér igen esek ly; de már p. o, Ang
liában, hol az igen drága, illy gyapjúnak nem ve
hetni hasznát. — A’ bogácsok egyébiránt is olly 
ártalmasok, hogy ha mindjárt csak igen kevés csú
szik is be, általa több rőf posztó v. szövet megrom
lik. Ha tehát sikerült a’ gyapjutermesztőnek a’ ke
reskedőt, ennek pedig a’ gyárnokot megcsalni, az 
bizonyosan csak egyszer történt-meg. Lehetetlen 
illy gyapjút, bármilly nagy legyen is a’ felügyelés, 
egészen megtisztítani, Ha minden gyapjuvevő egy
szersmind gyapjuhoz-értő volna; ha tudnák, milly 
ártalmas és kártékony a’ bogács, ugy egy sem mes
terkednék abban, hogy az e’ miatt olcsóbban vá
sárlóit gyapjút minélelőbb egy harmadik kézbe 
adhassa ’s így tőle megszabadúljon; akkor minden 
illynemü gyapjú vevő nélkül maradna , ’s a’ ter
mesztők rövid idő alatt kénytelenek volnának a’ bo
gácsokat kiirtani, hacsak gyapju-termésöket egy év* 
rül másikig nem akarnák, halomra torlasztva, a’ 
pajtákban hevertetni. De így a’ bevásárlási nagy con- 
currenliánál nem marad egyéb hátra, mint becsiilet- 
érzelmökre ’s igazság-szeretelökre appellálni azok
nak, kik illy gyapjút termesztenek, ’s ezek’ számá
ba tartozik majd minden nagyobb s kisebb termesz
tő, Fejér, P est, To'na, Győr, Veszprém, Arad és 
Békés vármegyében; az ő saját érdekök izgatja ő* 
két arra; ’s közülök kétségkívül azok, kik gyapjo- 
kat egyenesen Bécsbe vagy a’ külföldre adják-el, 
igen jól tudják, milly nagy és sűrű ott e’ miatt a’panasz* 
Ha ezen vármegyék’ nagyobb ’s kisebb gyapjuter- 
mesztőji egyesülnének, ugy e’ gonoszt kiirthatnák. 
Legjobb mód; a’ legelőket felszántani, ’s néhány 
évig szemes gabonát v. burgonyát termeszteni rajtok.

25 §, Mi itt újra emlékezetbe híjuk azt, mit 
fölebb azon tartományokrulmondottunk, mellyek olly 
hathatósan kezdék-el ’s olly nagy szorgalommal foly
tatják a’ gyapjutermesztést; azok nem sokára an
nyi bogácstalan gyapjút fognak a’ fogyasztó - he
lyekre szállítani, hogy a’ kereskedő a’ bogácsos 
gyapjút nemcsak meg nem veszi, de még tekintetre 
sem méltatja. Ha ezen idő egyszer eljő, akkor már 
késő a’ bajon segíteni, ’s azok, kik most az intést 
’s jó tanácsot nem akarják elfogadni, jártassanak 
majd bogácsos legelőiken merinobirkák helyett, el 
uódeik’ szokása szerint, ismét szarvasmarhát.

26 §. A’ szerző, ki a’ fölebb mondottak’ értelmében 
gyakori pa 'aszokat ton, kénytelen volt nem egy
szer illy választ hallani; „én azért gyapjúmat még
is eladom; ha külföldi nem veszi-meg, majd meg
veszi a’ zsidó.“ Ez igaz; de készít-e a’ zsidó ab
ból posztót? Neki azt ismét el kell adnia, ’s csak 
úgy veszi-meg ő is, ha van kilátása, hogy mások 
azt ismét átveszik tőle. ’S végre ki fogja a’ dol
gok’ illy helyzeténél azt gondolni, hogy, ha a’ rosz- 
mosatú, bogácsos magyar gyapjúnak a’ külföld el 
lesz zárva, a’ belföldön érette még mindig olly jól 
fognak fizetni, mint eddig? Csak az által, hogy a’ 
legjobb gyapjú többnyire külföldre, ’s jelesül Ang
liába vándorol, lett és maradhat a’ birkatenyésztés 
a’ mezei gazdaság’ legvirágzóbb ’s julalmazóbb 
ága. Mi volna a’ birkatenyésztés Anglia nélkül? 
Mondjanak bár mit, Anglia az által, hogy gyárai 
évenkint olly tömérdek gyapjút fogyasztanak, szab
ja az árt; ha ott a’ gyapjú ára felszáll, ugy fel
száll mindenütt; ha ott csökken, akkor más országok
ban még inkább csökken. Tekintsük csak azon szörnyű 
gyapjumennyiséget, melly egy év alatt vitetett 
Angliába; 1835ben csupán Németországból, — ide ért
vén az ausztriai ’s magyarországi gyapjút is — 
245,870 mázsa! — Mivel tehát a’ külföld nélkül el 
nem lehettek, termeszszétek és adjátok-által a’ gyap- 
jut olly inineműségben, mint a’külföld azt leginkább 
szereti; hogy a’ fogyasztók magok jőjenek az or
szágba, ’s hozzák-el házatokba nektek a’ kész gui- 
neéket. — Mind ez bizonyosan megtörténik, ha a’ 
magyar birkatenyésztők általányosan oda fognak töre
kedni , hogy j ó - m o s a t u ’s b o g á c s t a l a n  g y a p 
j ú t  á 11 í ts a n ak-e 1 ő.

27 §. Még egyre kell figyelmünket fordítani; 
t, i. hogy a’ g y  a pj u a’ b i r k á k o n  t i s z t á n  t a r 
t a s s á k ;  hogy a’ n y í r á s  s z é p e n  t ö r t é n j é k ,  
’s végre, hogy a’ g y a p j ú  s z é p e n  r a k a s s  ék-e 1.

28 §. Ha a’ nemesített birkatenyésztésnek czél- 
ja a’ finomabb gyapjú, nem kell e csodálkoznunk, 
látván , hogy ezen nemes s azért értékre is beesesb 
termesztvénynyel ugy bánnak, mint szalmával? Az 
akolban a’ szénapolyva, szalmaszálkák ’s más egyéb 
gaz, melly a’ padláson hever, a’ széles nyiladéko
kon keresztül a’ birkák’ gyapjúba hull, ’s ez nyírá
sig ben is marad. Illy gyapjú azonban sokkal ke- 
vesbet ér, mint a’ tiszta; továbbá a’ rósz és ritka 
aímozás, a’ rósz és czéliránytalan rácsok vagy já
szolok még azt is okozzák, hogy a’ gyapjú gánéjos 
és sárga lesz, egyszersmind a’ birka’ nyakán a’ 
gyapjú ugy megtömül a’takarmánytól, hogy majd sem
mi hasznát sem vehetni; azon kárt nem is említvén, 
mellyet a’ rósz takarmányreteszek az által okoznak, 
hogy a’ birkák sokat kitépnek ’s lábuk alá tipornak. 
Ezen olly ártalmas befolyású ’s még is olly kön
nyen elhárítható roszak olly közönségesek még Ma
gyarországban , hogy ismét azt kell kérdeznünk: 
gondatlanság, belátás’ hijánya vagy egykedvűség(in- 
dolentia) e a z , mi illyes mit megszenved? Minden 
esetre nagy rósz; csökkenti a’ gyapjú’ becsét, kő- 
vetkezéskép árát is.

29 §. Továbbá n y í r á s k o r  a’ gyapjúval igen 
rosszúl bánnak, hova különösen a’ k e t tő s-m e t s z é - 
s e k  tartoznak. Hogy erről meggyőződjünk, csak 
egy ujdan-nyirott birkasereggel kell találkoznunk.



A’ birkák’ egész testén hosszú , hullám-alakú gyap
jú - domborodások mutatkoznak, mit g r á d i c s o s  
n y í r á s n a k  szokás nevezni; ez onnan származik, 
mivel a’ nyirókat rosszúl fizetik ’s igy ezek sok 
állatot igyekeznek megnyirni (jól e’ vagy rosszul, 
az mindegy), csakhogy kissé jobb napibért érde
melhessenek. P« dig a’ gyapjút olly simára és kur
tán kell nyírni, mennyire csak lehet; minden met
szést az ollóval egyszerre kell megtenni ’s a’ bir
kákat meg nem sebesíteni; végre a’ birkák’ gyap- 
jutábláját (Vliess) nem kell megszaggatni, sem ki
húzni, hanem természeti nagyságában megtartani, 
’s mindent, a’ mi tiszta, meghagyni rajta; mert a’ 
gyapjukereskedő’ vagy gyámok’ dolga, a’ gyapjút 
saját használatára elkészíteni.

30 §. Ezen kívül nagy ’s majd közönségesen 
divatozó baj Magyarországban az, hogy a’ gyapjú 
o l l y  r o s s z ú l  r a k a t i k  a z s á k o k b a .  Az egyik 
a* gyapjút olly erősen tiporja-be, hogy azt, mivel 
fris és zsiros, bizonyos idő múlva ki sem vehetni 
többé ngy, hogy a’ gyapjutáblákat ki lehessen terí
ten i; az csak darabokban jő ismét ki; a’ másik a’ 
gyapjutáblát összegöngyölgeti, megfogja 4 lábvégét, 
’s egy hosszú erős csupba tekeri, ’s az összegön- 
gyölgetett gyapjút irnígy erős csomóba győri, mint 
hajdan a’ dedósok a’ fürtös-gyapjúval szoktak bán
ni, ’s a’ zsákba dugja. Azután egy tenyerestalpas 
juhászlegény addig tipródik rajta, míg a’ gyapjú 
kőkeményen feksz k a’ zsákban. A’ harmadik vég
re mindent, u. m. gyapjutáblát, darabokat, fürtöket, ko- 
lonczokat, ’s a ’t, a’ zsákba együvé vet, a’ juhász
legényt tánczoltatja rajta sokáig ’s erősen — ’s im 
a’ gyapjú be van zsákolva. — Tehát igy kell é 
illy drága ’s nagybecsű áruczikket a’ kereskedésre 
elkészíteni? Csu lálalos dolog, hogy szemes gabo
náját minden mezei gazda a’ polyvától különválaszt
ja ; hogy búzáját megrostáltatja, sőt még szalmá
ját is zsúpokba kötteti; — a’ gyapjút pedig — ezen 
legjobb ’s legjövedelmezőbb termesztvényt — illy 
fonákul kezelteti!

31 §. A’ g y a p j u - e l r a k á s n a k  l e g j o b b  
mó d j a  iinez: A’ jól lenyirt ’s jól öszehajtott gyap- 
jutábla két munkás által kézzel a’ zsákba tétetik, 
’s úgy nyomatik be, hogy a’ zsákokat, a’ nélkül hogy 
meghajoljanak, vinni lehessen. Tehát nem l á b b a l  
l e t a p o s n i ,  mikép egy iró javasolja, imezt írván: 
,,a’ gyapjút olly keményen, a’ mint csak lehet, kell 
b e t i p o r n i  v. t a p o s n i . “ A’ legalkalmasb ’s czél- 
szerübb zsákok azok, mellyek csehországi csinvat- 
ból (Zwillich) készülnek olly formán, hogy egy vég 
illy csinvatból (mellynek hossza 30 rőf 's Bécsben 
7 v. 8  fba kerül) 3 egyenlő nagyságú zsák leszen ; 
következéskép minden zsák’ hossza mintegy 3 rőf, 
körülete pedig 2~ rőf, ’s kényelmesen elfér benne 
l j  egész \ \  mázsa. — Gyapjuzsáknak ritka vászon 
Bem jó; a’ por beférkezik rajta ’s a’ gyapjút szen
nyezi. A’ fürtöket ’s minden a’nyíráskor lehulló apró 
gyapjudarabkát különös zsákba kell nyomkodni; min
den mocskos és tisztátalan gyapjút pedig félretenni. 
— K o l o n  c z o k  (Klunkern), mellyeket Magyaror
szágban olly sűrűn találhatni a’ gyapjú közt, min
dig renyhe mezei gazdára mutatnak; mert a’ bir
kákról még úsztatás előttié kell a’kolonczokat szedni; 
azok tanúsítják egyszersmind a’ zsugori embert ’s

igazságtalan nyerekedőt; mert e’ kolonczok csak 
ganéjbogyó és rondaság, ’s még is a’ gyapjúval 
együtt méretvén úgy adatik-el, mint gyapjú, ’s az- 
eladó a’ pénzt szépen zsebébe dugja. Ez gáládul 
szerzett pénz; az pedig, ki e’pénzt elfogadja, becs
telen ember!

32 §. A’ jól kezelt, jó-mosatú, bogácstalan gyap* 
jút, bárniilly qualitásu az, minden gyapjuvásárra 
kiállíthatni bízvást; az vevőre mindenütt fog akadni; 
reá nézve nincs rósz conjunctura; mert az még 
akkor is kelendő lesz, midőn a’ mocskos, bogácsos, 
rosszul kezelt gyapjút nemcsak hogy senki meg 
nem veszi, de tekintetre sem méltatja.

33 §. Ha illy czélszerú jó bánásmód Magyarország
ban közösen elterjed; ha a’ gyapjuvásárokon idején 
jelenik meg a’ gyapjú, úgy hogy a’ külföldiek már 
május’ vége előtt bészerezhetik a’ szükséges men
nyiséget, akkor az ország e’ tekintetben olly dús 
hasznot fog aratni, millyenről most még csftk fo
galma sincs; a’ vevők nem fognak többé jobbadán 
csak belföldi kereskedők lenni; a’ kisebb termesz
tők,  kik egyenkint keveset, de egészben véve a’ 
legnagyobb gyapjutömeget állítják-elő, mingyárt az 
utolsó kézbe adják-el majd gyapjokat; ők majd ak
kor jobb minőség által fogják pótolni azt,  mi min
den egyesnek a’ mennyiségben hijányzik.

34 §. Mennyire csüggesztő — tudni, hogy még 
eddig épen az ellenkező történik; — pedig semmi 
sem természetesb, mint, hogy a’ kisebb nyájakat 
jobban táplálhatni, ápolhatni, könnyebben nemesít
hetni, mint a’ nagyokat; a’kisebb földesurakban ma
gukban a’ hiba, ha a’ jóllétnek azon fokára nem 
jutnak, mellyre juthatnának, ha több szorgalommal 
’s értelemmel gyakorolnák a’ birkatenyésztést, mint 
a’ meze gazdaságnak azon egyetlen ágát, melly mai
nap kellőleg jövedelmez, 's mellyre nézve a’ kilátás 
a’ fényűzés’ növekedése s a’ kereskedés’ iszonyú 
kiterjedése mellett mindig kedvezőbb lesz, Bécsben 
sept. 25kén 1836.

C H A R I C L E A .
( H e l i o d ó r  u t á n ,  k i v o n a t b a n ,  *)

A’ feltűnő nap’ sugárai megvilágosíták a’ Ní
lus’ egyik torkolatjánál emelkedő hegyek’ csúcsait, 
’s a’ tenger’ partjához kötve láttatának egy hajót, 
melly teli volt kincsekkel, de hajósak nélkül; a’

*) Heliodór, ki Nagy Theodosius , Arcadius és Honori- 
us császárok alatt é lt , ’s élteib korában egy thesz- 
s/.áliai városban püspök volt, ifjúságában egy regényt 
irt görögül : H).ioSo>qov A t l  iotuxmv ősxa.
diák fordítással: Heliodori Aethiopicorum libri decent, 
többek után kiadta Mitsderlich göttingai professor. E’ 
szép munkát itt rövid kivonatban közleni szándékom a- 
zon olvasók’ számára, kik azt még nem ismernék, an
nak is bizonyságáéi, hogy a’ régiek e’ nemben is jeles 
munkákkal bírtak, mellyet sokan csak a’ középkorban , 
az újabb Európa’ nemzetei közt, eredetinek gondolnak. 
E’ lapok’ határai a’ lehető legnagyobb rövidséget teszik 
szükségessé, ’s azért a’ munka’ számtalan költői szép
ségű részletes fordításban visszatiikröztetni nem enga- 
d ik ; sőt ném elly, bár igen érdekes, episodiumot is ki 
kell hagynunk, azokra csak jegyzésekben egykét szóval



„art boriivá vala bolt testekkel \s haldokló embe
rekkel. De nem rendes háborúnak kepe volt ez , 
hanem vendégségnek, melly kölcsönös öldökléssel 
végződött. Az ételekkel megrakva volt asztalok 
felforgatva beverének a’ földön, összezúzott ede- 
nvek’ és serlegek’ közepette; a holt testek, hol 
fejszékkel megütve, hol üszögökkel megégetve , 
legtöbben pedig nyilaktól átszúrva szerteszellyel fe- 
küvének.

E’ színhelyhez közel egy kősziklánuit egy szűz, 
rae\ogó szépséggel istennéhez hasonló, s bár most 
mely fájdalomba merülve, föllengező nemes indulat
iát külsejében is mulató. Borostyánkoszorú kör
nyezte fejét; tegez függött válláról; bal kezében 
jj'dt tarta. Könyökére támaszkodva, mozdulatlanúl 
nézett egy ifjúra, ki a’ halottak közt feküdt, véres, 
de máskép liliomfejér, férjfias-szép ábrázattal.

Most látszott a’ holtnak vélt mintegy halálos 
álombul ébredezni; szemei keresek a’ szüzet, ’s 
fuldokló gyenge hangon kérdezé: „Élsz-e, Charicle- 
ám, vagy csak árnyékod lebeg köröttem ?“ — „Elek,
__feleié a" szűz,  tüstint lepattanva sziklájáról; —
élek, Theagenesz! de csak addig, míg téged élni 
hiszlek.“ Nagyobb valaminek látszott emberi lény
nél; tegzében megzördültek a’nyilak , aranynyal hím
zett ruhája a verőfényben ragyogott, hajfürtéi a’ko
szorú alul leomlának vállaira. Az ifjú’ nyakába bo
rúivá, vérét letörülgette, arczát csókjaival borítot
ta ’s könnyeivel áztatta.

Bámulva nézé e’ látványt egy csoport haramia, 
melly a’ szomszéd-hegyen tanyázott. Eleinte isten- 
asszonynak hivék őt, de látván, mint csókolgatja a’ 
haldokló ifjút, vigyázva leszállotlak ’s a szűz mö
gött megállónak. E z, a’ zörgéi’ hallására hátrané
zett ugyan, de meg nem rezzent, hanem hallgatva 
ismét lehajtott a' megsebesített ifjúra, ’s annak ápo
lására fordító minden ügyeimét. —

A’ haramiák eltávoztak a’ megrakott hajó felé, 
’s abból kihordának a’ partra, mennyit csak lehetett. 
De semmit belőle el nem vihettek; mert megfutam- 
lottak egy másik, háromszorta erősb csoport’ látásá
ra. E z, két lovas által vezettetve, elfoglaló a’ zsák
mányt, ’s a’ szüzet is megpillantotta, ki semmit sem 
figyelvén az őt környező veszélyekre, csak az ifjú 
körül foglalkozott. Az ifjú pedig már valamennyire 
magához tért, ’s deli termetével a’ haramiák’ csu
klósát vonta magára.

Hosszabb idő után, a’ haramiavezér megfogó 
a’ szűz’ kezét, ’s megparancsoló neki , hogy kö
vesse őt. De ez, ámbáramarmak nyelvét nem érté, az 
ifjúhoz ragaszkodván, kését önmelléhez szögezve, 
kijelenté, hogy ha őt is magával el nem viheti, ké
szebb életének véget vetni. A’ főnök, csudálással 
vegyes szánakozásra gerjedve,’s a’ deli ifjúnak mint 
derék társnak hasznát veendő, a’ leányt ön paripá

it gyelmeztetvén ; mert e’ rövid kivonatnak c/.élja egyéb 
nem lehet, mint ez. által az. egész munkának olvasásár a 
ösztönözni, niellyból, mint később ki fog világlani, ő- 
jabbkorú Írók is mentették némelly világ-csudáita ein- 
méjiket. F a b r i c z y  S á m u e l .

jára, a’ megsebesített ifjút pedig fegyvernöke’ lovára 
iilteté, ’s kísérőivel együtt elutazott a’ tengerpart’ 
mentében a’ hegy felé. Ott,  az ut felkanyarodott a’ 
hegyre, ’s azon túl eljutottak egy nagy-terjedelmű 
tóhoz, melly körösleg náddal sűrűn vala benőve. Ez 
volt az aegyptusi haramiák’ fő-lakhelye; itt éltek ők, 
majd a’ tó’ kisded szigetein felállított viskókban, 
majd pedig csak csolnakokon, nójeikkel ’s gyerme
keikkel együtt, a’ sűrű nádtól, mellyen keresztül 
csak ők magok ismerték az ösvényeket, minden ül
döző elől védelmeztetve. A’ vezér maga , társainak 
sűrűn összecsoportuló seregétől körülvéve, ’s han 
gos üdvözléseiktől fogadtatva, két foglyával együtt 
csolnakra ült, ’s elindult azon kies sziget felé, hol 
a’ többitől távul állott lakása, inellynek fő szom
szédságában a’ két foglyot egy más, nemrég elfo
gatott, ifjúnak gondviselése alá bízta.

Eljött az éj, de álmot nem hozott Theagenesz* 
és Chariclea’ szempillájira; amaz sebeinek égő fáj 
dalmitől kinoztatva, — ez lenyomatva még nagyobb 
lelki hajaitól, szomorú beszélgetésekkel tölték az 
időt. A ’ leány gyakran kérdezgető kedvesét: mint 
vannak sebei? „Jobban, — felelt imez — mióta ide 
gén őrünk gyógyító - szereivel enyhítő.“ Ekkor az 
idegen görögül szólamlolt-meg: „Majd hónap még 
jobban fogod érezni magad’; szedek számodra füvet, 
mellynek gyógyító - erejét sokszor a’ megsebesített 
haramiákon tapasztalán!. Sajnálom pedig sorsotokat, 
mert magam is görög vagyok , ’s így hazámra és 
sorsomra nézve rokon veletek.“ — „G örög!“ így 
kiáltának-fel a’ meglepett szeretők. „Ki vagy tehát? 
hol születtél? ’s hogy kerültél ide?“

És az idegen ekép beszélte-el életének tör
ténetit:

(Folytatása következik.)

M E S E .
A"* j uh ,  é s  ura.  Hajdan a’ béketűrést vesz

tett juh kifakadt ura ellen és szemére hányta, hogy 
nemcsak tejét kifeji, de mezét is lenyíratja. Ekkor 
a’ haragra lobbant gazda megragadja annak első 
szülöttjét és szemeláttára megöli. A’ juh ezen mél
tatlan büntetés által elkeserülve— „mi gonosz hiány
zik m é g — úgymond — mit rajtam elkövess?“ -  
„ A z — felel a’ zsarnok tulajdonos — hogy tenmagai 
is lenyakazzalak, bőrödet lenyúzzam ’s kicsávázta 
sam,  húsodat megegyem, és csontjaidat ebeimrit 
vessem.“ — A’ juh elhallgatott.

Kocsrul Endreffy.

R E J T E T T  SZÓ.  

í g é s z  kiciiny nem lehet, 
Fejedről kását ehet’. 
Tépd-ki az egéiz’ a/.ivét r 
Z s e b b e n  h o rd o z o d  mivé»

B o g á r  János .
A’ 19ik «zárna rejtettszó: H a z a .

S
S zek esz ti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .



TÁRSALK O DÓ .
Pest» m u r t z iu s ’ 15. 1835

A’ D I Á K B Ó L  L E T T  K A T O N A .
Áll a’ vei bung; — földre csapra

Minden könyvét, — megy ?s becsap 
Mátyás diák — ’s örvend, hogy már 

Nem soká szép kézpénzt kap. —
Hej hej hej Mátyás diák !

Nem lesz mindig pénzvilág.

Áll a’ verbung; — karcsú káplár 
Ót korcsmába vezeti,

*3 Máiyás diák mi 'en gondját 
Tá" '< i^ana temeti.

Ilej nej hej Mátyás diák !
Nem lesz mindig borvilág.

Áll a’ verbung — dal-kisérve 
’S vigadozva járogat 

Mátyás diák , és kucsmáját 
Félre csapva tánczolgat.

Hej hej hej Mátyás diák !
Nem lesz mindig tánczvilág.

Nincs már verbung;— Mátyás diák*
Keblét dúlja titkos bú,

Mint kinek foly orra’ vére 
lm fejet süt ’s szomorú.

Megmondtam Mátyás diák !
Nem lesz mindig jó v ilá g !

Nincs már verbung; — mát országba 
Messze vándorolni k ell,

Mátyás diák búsan ballag 
Vállát sújtó terhekkel.

Megmondtam Mátyás diáki 
Nem lesz mindig jó világ.

Nincs már verbung — izmos káplár 
Áll már a’ diák felett,

’S a’ szegény Mátyás’ inára 
Súlyosan csap ötvenet.

Hej siegény Mátyás diák!
, Elmúlt már a’ jó világ.

Lmoncxy László.
H A S Z N O S  K Í V Á N S Á G O K .

Hol szomorú hangok nyögdelnek , örülni ne kénytess: 
Édes öröm-zajban kész enyelegni szivünk. —

Nem vagyok olly magyar, ki a’ sziklán meren
gő felséges omladványok’ láttára keserves kön
nyeket hallassak, midőn regényes völgyén a* je
len Ízlés szerint gyönyörűn diszlő kastélyt szem
lélhetem. Nem vagyok az, ki minden szépet ’s di
csőt csak az elhunyt ősöknek tulajdonít, midőn 
vérunokáik hasonló tehetségekkel élik a’ jelent: — 
még is bús képzetek rémledeznek lelkem előtt, ’s 
szivem kínosan döbben-meg, midőn a’ Jelenkor’ 
lapjaiban olvasom magyar színjátszó társaságunk’ 
szegény állapotját. — Ekkor az arany múltkor’ á- 
mitó ábrándiból, midőn nem szint játszottak, — ha
nem érdekes valóságot, — bámulva látom a’ gyáva

moslankort, ’s rettegve következtetem a’ Magyar
ra csak nehezen derülhető boldogabb jövendőt! 
Nincs elég Magyar a’ haza’ szivében ! nincs erő
sebb tagjaiban! — csak sovány ’s erőtlen idegiből 
sóhajt sok érthetetlen fohász, ’s mind csak segédei
mért! — ’s ezen fohászt magunk sem értenék? 
Külföldön egyetlen egy hazánkfia legpompásabb já
tékszint állít; ugyan az Honának talán garasokat 
is boszankodva áldoz — ’s mi fohászkodunk ! — ’s 
ezen fohászt sem értenék ?— érti az, ki előtt jelen 
állapotunk ismeretes; értem én is, ’s általlátom, 
miért koldulgat nemzetem önmagától, ’s miért ad önma
gának alamizsnát! — A’ művésznek nem kell ala
mizsna. Lelkes müve elragadja érzelminket ’s cso
dálni törekszünk , nem kímélve a’ költséget érdé- 
meinek méltánylatára. Vagy rni gyülevészekből kol
duspénzzel akarunk alkotni művészeket? — Persely
hez szokik a’ koldus ’s más élettápláló eszközök 
nem jutnak eszébe. Vagy tán Budapestnek nincs 
elég tehetsége, vagy inkább magyarsága — magyar 
társaságot éltetni kebelében? Ha ez így van, te- 
gyük-le bár tőkéül a’ társaság’ számára Körmö- 
czöt, Selmeczet; hasztalan játszik lelkesülten a’ mű
vész az üres színház’ néma falainak, kedvetlenül 
szállnak-vissza forrásukba a’ meg nein ismert szép 
tehetségek, ’s lankadva fonnyadoznak-el a’ rész
vét és taps nélkül hagyott tökélyek; de ezt képzelni sem 
merem. — Azonban való az, hogy hazánkban ke
vés ismerője lévén a’ szebb mesterségeknek , a’ 
művészeknek is kevés tisztelője és helyes itélője 
van. Mint természet’ szilaj fiai élőit, most is még 
legtöbb előtt szemfényvesztő komédiásokként tűn
nek - fel színjátszóink, ’s rajtok csak a’ külfényt 
’s álragyogást bámulják, nem pedig a’ müvészséget, ’s 
nekik nem ápolást, hanem létezést vagy kiirtást 
egykedvüleg óhajtanak. — Az illy, mirigyünkké vált 
baíitéleteket, ideje már, kiirtani. Ne tekintsük szín
játszóinkat illy gúnyos, — hanem józan értelemben 
mivelódésünk’ nagy eszközlőinek; ’s ne csak sors
tól üldözött, joltevőkben szűkölködő árva fiúk
nak,  vagy dologlalan mesterembereknek legyen ez 
menedéke, hanem lépjen - föl minden rendű, ki mű
vészi tehetséget érez keblében, — ’s igy melléjük 
majd nemcsak homályos - eredetű ’s bélyegü , min
den előleges isméret ’s gyakorlatban szűkölködő 
tökéletlen: hanem érdemes házakból származott, 
tökélyekkel ékes szépek állhatnak-fel hóditani. Eként, 
majd mind a’ két nem’ bajitól ’s idomitól ingereltet- 
ve nemcsak Béla’ sanyarú futását, ’s a’ múltkor’ 
sárgacsizmás feszes vitézeit, hanem a’ jelenkor’ Íz
léséhez szabott, nemcsupán fordított vagy átmajmolt, ’s 
erőtetett, hanem saját bélyegünk, és szokásaink 
után rajzolt eredeti helyes darabokat művészektől!
__szemlelhetünk; nem kényszeritetünk szánakodva
0 g-y pár garast nyújtani fentartásara azoknak, kik 
által csinosodnunk kell: hanem szives örömmel ’s 
erővel tolakodunk láthatni a’ szépet és tökéletest. 
__ Vörösmarty Miltál' „magyar Költőijének ezen
túl inkább ezt szeretném mondani:



Jó gyermekem! a' haza’ gyási-iöejét 
Elmúlt az örökre! ne zengjed;
Érez az ifjú , a’ lányka is ért 
És kész koszorúja szerelmeidért,
ISénniljon-el annyi keserved.

Jer ! zengj! de örök vigalomdalokat,
Melly szokta követni a’ boldogokat,
És légy koszorúzva----------

Jó istenünk nein alkotott szilnetlen keserves
re; három századon által busongni ’s fohászkodni, úgy 
vélem, elég olly csapásért, mellyből szerencsésen 
felidültünk, ’s fris bimbóként fejledezünk virágzásra. 
A’ nemzet forróbban öleli sajátját; uj korány kelt 
Hunnia’ egére, ’s világosság éleszti bágyadt lel
keinket, az ipar ’s szorgalom terjedez, öröm száll
dogál arczainkra, ’s mellünkben nemzeti buzgóság
hévül; szükséges a’ tónust változtatni!------- A’ sok
busongó érzelgés, rettentő gyilkos daliák, emberfe
jeket hasogató hősek’ példája ’s eleven rajza, 
szilajítják gyöngédebb érzelminket, ’s vadon me- 
rengőkké varázsolják képzetinket, — ’s még társa- 
Ságokban is szikrázó vad szemeket forgatunk komor 
homlok alatt. — Őseink’ véres öldöklésit már min
den alakban borzadásig láttuk, elevenig vannak fest
ve, mikép marczangolták ’s hasogatták elleneiket, 
mikép tipratlák a’ más életre küldött, szinte édes 
hazájukat s szabadságjokat védelmezett idegen hő
söknek kiloccsant velejét. — Szükséges a’ tónust vál
toztatni ! — A’ magyarnak szelídség, vidámság ’s 
nyájas társalkodás is tulajdona, valamint a’ termé
szetes okoskodás ’ bö’cselkedés’ — és más szép tu
dományok’ s mesterségek' szeretete is. — Őseinket 
ez oldalról, ’s nekünk ezen oldalt itt az idő érin
teni, s ezek iránt szellemeket terjeszteni. Mert 
valóban olly időben élünk, hogy az ember-hasoga- 
tásoktól borzadva támolyog-vissza a’ finomabb Íz
lés, ’s csak kedvderítőt ’s oktatva - mulattatót óhajt 
olvasni, és szemlélni is. Törüljük le tehát buson
gó arczainkról a’ századokon át szivárgott fonya>z- 
tó könnyet, ’s az öröm, melly Hazánk’ jövendő 
boldogságát sejditve sziveinken nyugszik, áradjon 
helyette, és mosolyogjon szemeinkből. Mert mig 
hazánk földét könnyekkel áztatjuk ’s levegőjét bu
songó fohászinkkal szárítjuk, mig tündér-völgyeit, 
bérczeit ’s echójit jajgatással töltjük, mig társinkat 
pauaszinkkal terheljük, részt vesznek ezek baja
inkban, s mint híveink csak saját tónusunkon vi
gasztalnak. — Szükség a’ tónust változtatni! — Ma
gyarország addig nem lesz boldog, mig fiainak szive 
boldogtalan. lörü'jük-le tehát busongó arczaink
ról a fonnyasztó könnyet, s öröm áradjon helyé
be és mosolyogjon szemeinkből. A’ múlt oda van ; 
erős őseink nyugosznak; vérrel szerzett hazájuk 
és szabadságjok áll; a’ jelenben mi élünk, mi
énk a’ drága haza és szabadság! A’ jövendő ké
tes , s nekünk nem virul; de hirt és nevet most ala
píthatunk , hogy áldhassanak és dicsőíthessenek 
unokáink. Hűség, egyetértés, és sajátink’ becsü
lése vezessék lelkeinket a’ virágzó nemzetek’ sorába!

M á r f y J ó z s e f .
C H A R I C L E A .

(Folytatás.)
„Knémon a’nevem. Atyám Aristipposz athénei 

polgár, anyám* halála után összekelt Demaenetával,

egy kaczér’s gonosz asszonynyal, ki őt ravasz hí
zelgésivei csakhamar minden szeszélyinek rabjává té
vé, ’s e’ mellett irántam vétkes szerelemre lobbant. 
Miután pedig semmikép rá nem bírhatott, hogy bű
nös szenvedélyiben osztozzam, örökös rágalmazási 
által elveszteté velem atyám’ szeretetét, ’s egy meg
hitt szolgálójával következő cselszövényt koholt el
lenem: Thisbe,— ez volt a’ szolgaleány’ neve, __
egyszer alattomban hozzám jött, ’s elbeszélő: mikép 
Demaeneta idegen szeretővel vétkes összeköttetés
ben él. „Ha — úgymond — atyád megbántott be
csületét ’s magad méltatlan üldöztetését egyszerre 
meg akarod boszúlni, elvezetlek egyszer mostoha
anyád’ szobájába, midőn ót szeretőjével titkos be
szélgetésen kaphatod.“ — Hittem az álnoknak, ’s 
tőle vezettetve , kivont tőrrel sieték Demaeneta’ há
lótermébe, erőszakosan feltörém ajtaját,’s ím! atyám 
állott előttem. A ’ tőr kiesett kezemből; Demaeneta 
hirtelen felkapta, ’s szinlett ijedséggel kiáltozá: „E- 
gek! hát c- ak ugyan ig .z , mit régen arezodban ol- 
vasék? te atyád élete után leselkedel?“

Néntán hagyám magamat megkölöztetni. Más 
nap apám beyádolt a’ nép előtt. A ’ többség halálra 
Ítélt, de mivel halálom’ nemére nézve kétfelé sza
kadtak a’ voksok, győzött azok’ véleménye, kik ho
mályosan sejtvén Demaeneta’ áskálódásit, csak örök 
számkivetésre kárhoztattak. Kiköltözöm tehát Aegi- 
naba , hol édes anyám’ rokonai laknak, ’s ott kevés 
nap múlva egy barátomtól, ki épen Athénéből ér
kezők, megtudárn, mikép lakolt a’ gonosz Deinae- 
neta cselekedetiért. Tudniillik, szegény atyám ke
vés idő múlva megbánta szigorúságát, s báriat- 
jában falusi magányba vonult-vissza. Demaeneta a’ 
városban maradt, s mind inkább kínoztatva tisz
tátalan lángjától utóbb szemrehányásokra fakadt This
be ellen. „boldogtalan,— így szólt — nem tudtál taná
csot adni, inikép nyerhessein-el Knémon’ szerelmét, 
hanem csak mikép veszítsem-el ól örökre! Bárha
lálra Ítélték volna ö t , úgy elaludt volna szerelmem’ 
tüze is; de őt életben tudni s nem bírhatni, ez égé. 
tő gyötrelem!“

A’ csalárd szolgaleány nem sejte jót asszony ának 
ismert indúlatosságától, ’s eltökélé magában, hogy 
ót megelőzi. „Igazságtalanul vádolsz engem, — űgy- 
mond — most is hivebben szolgállak, mintsem gon
dolnád. Knémon nem költözött-ki Attikából, hanem 
titkon tartózkodik egy barátnőm’ házánál, kit sze
ret,  nem messze a' várostól. Ha kívánod, ott ősz- 
sze fogsz találkozhatni vele; tán most hajlandóbb 
lesz szerelmedet visszonozrii.“ — Demaeneta forró 
szenvedélye e’ tervet mohón fogadta-el. Thisbe pe
dig, miután Arsinoe barátnéját, a’ kijelelt ház’ la
kosát, titkába avatta, falura sietett atyámhoz; 
elbeszélő, mikép én ártatlanul ilélletém-el, ’s mikép 
Demaeneta ma estve Arsinoe’ házánál egy idegen 
szeretővel fog mulatni. — A’ többit könnyen kép
zelhetitek. Thisbe maga vezeté atyámat Demae- 
netához Arsinoe' szobájába, ’s az ajtót maga után 
nagy csattauással becsukván, felkiáltott: „Héj, hal
latlan dolog! az idegen elsurrant!“ — Demaeneta 
kénytelen volt atyámmal visszatérni, de az őt váró 
gyalázat’ ’s büntetés’ képzelete, a’ meghiusúlt re- 
mény’ szégyene, annyira erőt vettek lelkén, hogy 
midőn az Academiában levő kúthoz ért, hanyathom-



lók ugrott belé, ’s gyalázatleljes életének eképen 
véget vetett. További történeteim, ’s mi módon ju
tók ide, bővebb elődást kívánnak. Most pedig szük
séges, hogy az éj’ még hátralevő részét álomra for
dítsuk/'— Szánakozva hallotta Theagenesz és Cha- 
riclea a’ szomorú történetet, ’s mindketten nem so
kára elaludtak.

Másnap reggel Thyamisz, az előttünk már is
meretes vezér, magához vezettető Theageneszt és 
Charicleát, és számosán összesereglett rablótársai
hoz illy tartalmú beszédet tarta: „Mióta én, a’ inem- 
pliisi főpap’ fija, ’s a’ törvény szerint méltóságának 
örököse, hozzátok folyamodtam, hogy segítségtek- 
kel az atyám’ elmenetele után, testvéröcsém által 
tőlem erőszakosan kicsikart hivatalt visszanyerhes
sem  ̂__ tudjátok, vitéz bajtársim! hogy a’ zsákmány
felosztásban közöttem ’s közttelek sohasem tevék 
különbséget; mert a’ ki dicsőségesen akar uralkod
ni, annak többet kell ugyan fáradni másoknál, de 
a’ munka’ gyümölcsiben többi társival csak egyaránt 
részesülni. A’ fogolynők ellen pétiig soha illetlensé
get nem követtem-el, hanem a’szabad szüléktől szü
lötteket szabadon eresztém, a’ rabsághoz szokotta
kat közöttetek osztám-fel. Most is a’ tegnapi zsák
mányt egészen nektek engedem által, ’s nem kívá
nok" belőle mást, csak ezen itt álló leányzót, 
kit nőmül kívánok elvenni, mind nemes indulatjára 
tekintve, mellyet mostani szerencsétlen állapotában 
,'s kimutatott, mind pedig főkép azért, mivel alak
jára ’s öltözetére nézve valamelly istenasszony’ pap- 
néjának látszik , ’s így hozzám, prófétai nemből szár- 
mazotthoz, ennél illőbb házasságot nem is képzel
hetni.“ A’ rablók mindnyájan helybenhagyák kívánsá
gát, Thyamisz pedig Charicleához fordult, ’s nyája
san megkérdező: miily indulattal fogadná-el ajánlá
sát? Egyszersmind kéré, mondaná m^g, ki legyen 
’s mily származású?

Chariclea sokáig állott, földre sütött szemekkel, 
mintha feleletről gondolkoznék. Egyszerre feltekin
tett Thyamiszra, ’s őt, most kétszeresen ragyogó 
szépsége’ fényével szinte megvakítva, ezeket feleié, 
miket Knémon aegyptusi nyelven tolrnácsola: „Ám
bár illőbb lelt volna, hogy Theagenesz testvérbátyám 
beszéljen helyettem, engedek mindazáltal a’ körül
ményeknek, és szokásom ellen tielőttetek, férjfiak 
előtt, röviden elmondom sorsunkat. Ephesusban fő 
nemzetségből születtünk, ’s a’ törvény szerint én 
Diána’ papnéjává, bátyám pedig Apollo’papjává szen- 
telteténk. De mivel e’ két hivatal csak esztendeig 
tart, ennek lefolytéval Délos felé eveztünk, olt a’ 
liazpi szokás szerint ünnepélyes áldozatok és játé
kok közt hivatalunkról lernondandók. Hajózásunk 
nagyrészint szerencsés volt; de midőn immár nem 
messze valánk Délos szigetétől, szélvész támada, 
melly minket 7 napi tévelygés után Aegytus’ part
jára vetett. Itt életünk’ megtartásáért áldoztunk az 
isteneknek ’s a’ parton vendégeskedtünk, midőn a’ 
hajóslegények a’ hajón levő kincseket, mellyek a’ 
délosi áldozatokra valának szánva, magoknak tulaj
donítani akarván, minket békésen ebédlőket megtá
madtak. Innét Ion azon véres ütközet, mellynek kö
vetkezéseit a’parton láttátok, ’s mellyben minden ba
rátunkat elvesztettük; szerencsések ez egyben.hogy 
nagylelkű emberek’ kezeibe estünk, kik, midőn ha

láltól rettegtünk, házasságról tanácskoznunk enged
nek. Én attól épen nem vagyok idegen, sőt mint 
rabnó a’ diadalmassal, mint isteneknek szentelt szűz, 
egy főpap’ fijával, ’s nemsokára főpappal, össze
kelni dicsőségnek tartom. Csak egyet kérek tőled 
Thyamisz: halaszd-el addig menyekzőnket, míg va
lamelly városban , hol Apollo’ temploma vagy oltára 
á ll, papi hivatalomat ’s annak jeleit a’ szokott szer
tartás szerint letehetem. Legjobb volna talán ezt 
Memphisben tenni, ’s győzödelmedet, egybekelésünk
kel együtt ünnepelni; azonban ezt ten - akaratodra 
bízom.“

Mindnyájan helyeslék Chariclea’ kérelmét; Thy
amisz nem örömest ugyan , de a’ szép szűz’ szi- 
réni hangjának hódúivá. A’ rablók, miután elvé- 
gezék a’ zsákmányfelosztást, ismét lakhelyeikre 
tértek-vissza; Theagenesz és Chariclea ismét Kné- 
monra bízattak, de nem úgy mint őrre többé, hanem 
mint társalkodóra, olly meghagyással, hogy semmi
ben ne engedjen szükséget szenvedniük. Thyamisz 
pedig, nem akarván szerelme’ tüzét még nagyobb 
lángra lobbantam, erősen megfogadta, hogy Chari
cleát ritkán fogja látni, míg a’ inenyekző’ boldog 
napja el nem jő.

(Folytatása következik.)
M A G Y A R O R S Z Á G I  E M L É K E K .

(H .. .  . r „Taschenbuch für vaterl. Geschichte 1837.“)

Liptó megye’ keleti részében fekvő Hradek me
zőváros, mellybe a’ Szepességen ’s Vihodnán ke
resztül vezet a’ posta- ’s kereskedési ú t, élő tanúja 
annak, mi sokszor lehet az életben, csekély eszkö
zökkel, puszta vadonban is ,  csudákat művelni, ha 
mingyárt csak egy lelkes férfi’ teremtő szelleme ’s 
rendszeretete vezérli is a’ munkálatokat. A’ nagy 
puskagyár, erdősz-intézet, leányi ipar-oskola, zsili
pek ’s hidak, sőt még a’ templomok is ezen elha
gyott zugolyban, valódi csudamüvei Morgenstern Vis- 
ner Ferencznek,hajdani kamra-igazgatónak. Azonban 
távoztával minden csakhamar ismét hanyatlani kez- 
de. Még Pozsonyban töltött nyugéveiben is egész 
környezetére ’s még a’ rendőrségre is hatott a’ de
rék férfi’ rend ’s tisztaság iránt lángoló herrenhuti 
szelleme. Wisnernek egy másik teremtvénye, — 
különös ellentétben a’ közel Likava’ középkori 
nagyszerű emlékével,—  a’ fasoroktul keresztül met
szett, csupán bányász- ’s erdősz-épületekbül álló, 
kellemes Lubochna’ tekintete a’Fátra’ tövében, melly 
Tátra ’s Mátrával egyesülten hazánk’ czímerében a’ 
keresztnek talapzatul szolgál. A’ Fátrán keresztül 
több órányi távulságra, közel a’folyamhoz és sötét 
mélységekhez, iszonyú meredek út v ezet, mellyen 
az utazás, főleg télen, igen veszélyes. A’ hajózás 
ellenben a’ tárgyak’ leggyönyörűbb változatával ’s 
a’ világítás’ alig hihető varázs - sikerével örvendez
teti a’ bámuló szemet.

Egy körösleg szabadon álló mészdombon lát
hatni a’ szentiványi templomot, melly még a’ mon
golok’ beütése előtt épült, ’s czintermében egészen 
ép holttesteket rejt. A’ templom’ falkeritése mellett, 
néhány lépésnyire a’ templomtul, kar-vastagságu pezs
gő-forrás tolul a’ sziklából ki. Neve „m éregkút,“ 
’s fojtó párolgása a’ madarakat, mellyek a’ nap’ föl
kelte előtt elröpülnek fölötte, me^szédíti. A’ nép e’
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forrást kapcsolatba teszi a’ falu’ végén álló . csuda- 
szirtiéi.“ Ez egy, a’ völgy’ közepébe a foldbu mint- 
eev hat lábnyira emelkedő hosszudad, legalább húsz 
helyen keresztülfúrt szirttömeg, m-lly minden nyila
dékából forrongó zajjal vizet Joktet-ki, és pedig e- 
eyik része meleg, másika hideg vizet, noha a for
rást körző egész tér legföljebb 2  négyszög-ölnyi át
mérőjű, ’s ezen kívül a’ csupán kocsi-út által elvá
lasztott szomszéd, dombrul meglehetős szélességű  
savanyuvíz-forrás ömlik-alá s a szirtömeg vizével 
egyesül. Ugyanezen helyen a’ viszhang nyolcz szó-
tagot érthetőleg ismétel.

O k o 1 i c s n á n és S z e n t - M i k l ó s o n  keresz
tül az épen átellenben fekvő L) em é n f a l  v á r a  s 
híres s á r k á n y - b a r l a n g h o z  vezet az út. Feke
te-barlangnak is nevezik e’ hegyüreget, ’s méltán; 
egyébiránt gyönge hasonképe sz. Patrik irlandi pur- 
gatórimnának, mellyben bátor s könnyelmű Fortu- 
natusát tévelyegteti Tieck. igen meredek, göröngyö- 
zettel födött hegyen, mintegy közép-magosságában, 
tág nyílás képezi a’ bémenetelt . ’s rendkívül veszé
lyes , meredek és sikamlós ösvényen vezet a’ mély
ségbe. Égő fáklyák nem képesek megvilágítani az 
örökös éj’ e’birodalmának boltozatát. Leérkezvén az it
tas a’ barlang’ fenekére, azonnal ismét majd (ágabb majd 
szőkébb téreken keresztül, löredékeny hágcsókon, le 
’s fői kell mennie; azután ismét nedv es meredek dom
bokon át, vezeti útja oszlopok, kúpok, pyramisek, 
kővárait vízesések ’s legcsudálatosb állat- ’s ember- 
lorzképek között. Mindkét oldalon számos Qldalbar- 
lang mutatkozik. Egyikben közűlök több mint két 
ölnyi magasra gyönyörű fejér oszlop emelkedik leg
tisztább jégből, a’ szövétnekek’ fényét myriadnyi 
gyémánt’ színgyönyörében ragyoglatva. Talapzata 
tompán viszbangzó széles jégszirtbül áll. Még egy 
órányira haladhatni e’ gyönyörű látványtól a’ földa
latti úton , mellyel végre egy hegyi - tejből alakuló 
nagy mocsár egészen elzár.

P u c h ó - t  az erdélyi két fejdelem, Rákóczyak, 
népesiték-meg Cseh- ’s Morvaorzágból és Sziléziá
ból a’ prágai szerencsétlen ütközet után Ildik Fer
dinand türelmetlensége által kiűzött számos mi- 
velt nemessel és iparteljes polgárral. INem sokára 
a puchói posztó a’ legfinomabb brabanti ’s hollan
dival vetélkedheték. Könyvnyomlató intézetet is ala
pítalak itt a’ Rákóczyak. A ’ morvaországgali közö
sülés, a közel lissai szoroson át, igen élénk volt; 
A Rákóczyak Lednicz várában pedig számtalan ide
gentől franczia, velenczei s lengyel követtől vido- 
ran pezsgő fényes udvar egyesült.

O r o s z l á n  kő sok mérföldnyire egész Nagy
szombatig nyúló mészszirtnek csigalépcsőket emel
kedő csúcsán nyújtja föllegekbe mohlepte ormait. Ez 
legmerészebb sőt vakmerőbb építés egész Magyar- 
országban. Már a’ mongolok’ betörtekor is mene
dékhelyül szolgált a’ környék’ lakosúink, és a’ monda 
szerint egykor a környéket pnsztító iszonyú ször- 
nyetegiiek v olt laktanyája. Tökölyi’ háborgásáig a’ Ja- 
kussicsok’ birtoka volt Oroszlánkő, később pedig Breu- 
ner ’s Königseck grófoknak adaték tulajdonúi.

E ge  r s z eg  e n 1 //Oben egy kézmives’ nője
borjút szült; az apa agyonverő a’ kis szörnyet.

Az asszony egy nyilványos szemléletre kitett afri
kai tehenet csudált-meg.

C s e j  te  mellett fekszik Verhova, Benyovszky 
Móricz gróf születéshelye. Leányinak maradéki még 
élnek a’ régi nemes Ocskay és Szakmáry csalá
dokban. Egyetlen fiát Madagaskárou az egerek et- 
ték-meg.

K a l o c s á n  1730 körül egy igen öreg család 
élt. Az apa 140, az anya 108, fijok pedig 80 esz
tendős volt.

A’ legnagyobb s e 1 m e c z i álgyun kővetkező 
két vers vala olvasható; „ Die Stadt Schemnitz Hess 
mich machen', wen ich treff' , der thut nicht lachen."

T r e n c s é n y b e n  I779ben egy igen gazdag tő
kepénzes meghalván, minthogy örökösei nem vol
tak , vagyonának legnagyobb részét lovai’ tartására 
hagyta.

NYILATKOZÁS WARGHA ISTVÁNHOZ.

A’ Jelenkor’ T á r s a l k o d ó j á b a n  (1837. 6 dik 
szám) azt ügyekeztem megmutatni Wargha úr* fel
szólalására, hogy a’ Journalisticából közönségesen, 
’s az Athenaeumból különösen isméretkeverék 
’s a’ t. Olvasó Közönségünkre szükségképen nem 
háramlik, de olly értelmű Journalisticából, ’s oily 
értelmű Athenaeumból, milly fogalrnút én is a’ Jo- 
urnalisticáról, felszólalóéval alkalmasint egyezőt 
bírok, az Athenaeumról pedig nem-egyezőt alkot
tam magamnak, úgymint, a’ melly nemcsak annyi
mennyi rendszeres isméreliinket nem oszlatandjá
szét, de tudományos rendszerünk’ alkotására an
nak kinek , a’ tudományok' folytonos elhaladásával 
aránylag különösen anyagot, de alakot is nyujtaud. 
— Minthogy már ezen szándéklott megmutatásom 
az én-fogalmamé Journalisticáról közönségesen, 
(nem a’ magyarról, mint válaszoló akarja) ’s az 
Athenaeumról különösen, nincsen — legalább gon
dolkozásom szerint — szükségesképen lerontva; 
következik, hogy előbbi állításomat sem újabb okok
kal támogatnom nincs szükség, sem köszönetét 
tévedésim’ megigazításaért nem tehetek, mint tenni 
óhajtanék, sem nem válaszolhatok; és mindaddig, 
míg felszólaló ismét a’ tárgy’ lényegébe nem vá- 
gand, nem is fogok válaszolni, mint ollyan, kinek 
lényegtelen replicázásra sem kedve, sem , hála az 
égnek! ideje nincsen. Ez az, mi iránt magamat nyil- 
ványílani akartam.

(Szigethi) W a r g a  J á n o s .

TALÁNY
Magyar voltam , régen éltem,
Halhatatlan ember lettem :
Mert a’ földnek minden fija 
Orrán , száján nevem’ fújja;
Valamig csak e’ föld egész,
Addig nevem el nem e y é sz !
\S míg Jászságban egy város á l l ,
Nála kincsem porba nem száll.

Badics István.
A’ 2Óik számú rejtettszó: Ór i á s .

Szerkeszti H e l m e  ez  y. Nyomtatja B e i m  el .



T Á R SA LK O D Ó.
es. szám P e s t ,  m a r t z i u s ’ 18. 183?

N E  H Á N Y  S Z Ő

H a z á m ’ o r v o s i h o z  ’s e g y é b  t e r m é 
s z e t t u d ó s i h o z .

(Mezó-Berényből, Békésben— Dr. P a c z e k  J óz ae f t ő l ) .

Minden tudomány közül okvetetlen az orvosi 
az, melly századok’ tapasztalásin alapúi; egyes em
berek bár mindig vetőnek rá kisebb vagy nagyobb 
fényt, de azon pontot, mellyen ma áll, csak hosz- 
szas-idő szülte férfiak’ köz erejének köszöni. És 
ha S p r e n g e  llel (Geschichte der Medicin 1. köt. 
19. lap.) tudományunk’ kezdetét az embernem’ bül- 
csejébe szabad helyeznünk, ha tehát már az első em
berek közt voltak orvosak — nem bírtak ugyan e- 
gyetemektől nyert okleveleket— lakkor bizonyára 
csak úgy tökéletesbülhetett tudományunk lépcsőn- 
kint, ha előbbi tapasztalásokhoz utóbbiak járulának, 
’s józan ecclecticismus’vezérlete alatt összesen köz- 
gyujteménynyé váltak. Hosszú volt a’ pálya, ’s milly 
tövises! de szépek is a’ nyert koszorúk, ezt bizo
nyítják naponkint fellábadozó súlyos betegink; el
lenben, hogy még sok van hátra, azt az élet’ telét 
még el nem ért elhalok igazolják. — A’ nagy czél’ 
elérése csak egyesült ipar által eszközöltethetik jó- 
zanúl; egyes tagok csak egyes áldozatokat tehetnek. 
Ezeren harczoltak Troja’ roppant falai alatt; nem 
egy kar vítta-vissza hazánknak Budát; nem egy ha
landó dönté tönkre Waterloonál Napoleon’ világren
dítő végső elveit; az antwerpi föllegvárból sem 
mozdítá-ki egyetlen egy bomba a’ hős Chassét. A i- 
res unitae agunt. Ezen szempontbul származott min
den polgári ’s tudományi egyesület.

Virúl szeretett hazánkban több illy egyesület, 
’s azokat nevük szerint előszámlálni, vagy belőlük 
a’ művelődésre háramló hasznot fösteni, nem tisz
tem. Ollyanokhoz intézem soraimat, kik képesek azt 
nélkülem is általlátni. De egy különös egyesületet 
keresek, óhajtók még hazánkban, t. i. e g y  m a
g y a r  o r v o s i  ’s t e r m é s z e t v i z s g á l ó  e g y e 
s ü l e t e t .  Mert ha egészségünk az, mit egyaránt be
csesnek erezünk rlehetlen, hogy orvoslélemre, hazánk
ban illy nemesczélú egyesületnek fölállásaért ne dobog
jon szívem. Vessünk vizsga szemeket nyugatra,a’ nyelv’ 
tekintetében egyet képező Németországot értem,— ’s 
derüljön-fel minden magyar kebelben azon édes vágy, a- 
zon rendítlen ipar, azon szép remény, hogy a’ német 
orvosi ’s természetviszgáló egyesületnek alakjára, 
hazánkban is , egy hasonló czélú, szintolly szüksé
ges és valósítható leend. Úgy hiszem, senkit sem fog 
azon gondolat visszarezzenteni, hogy Németország 
roppant, ’s magyar hazánkhoz képest óriás; erre 
azt felelem csak; ha m ás e g y e s ü l e t e k  k é p e 
s e k  h a z á n k b a n  d í s z s z e l  f ö n á l l a n i ,  mi é r t  
n e m á l l h a t n a e z  i s  s z i n t o l l y  f é n y n y e l ?  — 
és másodszor: k é p e z z ü n k  mi  i s  e g y  k i s  N é 
m e t o r s z á g o t .  Hazánk magában egy kis Európa. 
Hadd dalolja a’ büszke schweiczi, hazája’ kecseit, 
mi nem irigyelhetjük egekbe nyúló havasit; Mátra, 
Tálra, Fátra bérczeink sohasem fognak előttük pi-

rúlni. A lágy olasz gyöngéden rebesgeti’s mézhan
gokon Italia’ boldog egét; mi alföldünkkel állunk-eló. 
Szóval: Európa’ éjszaki természetremekit felföldünk, 
’s a’ délieket alföldünk képezi kicsinyben; ’s minden 
magyar ajak örömteljes kebellel zengheti Vörösmar- 
tynkkal ezen sorokat:
„Szép vagy o hon! bérez, völgy változnak gazdag öledben,— 

Tereid’ országos négy folyam’ árja szegi.“
De vajha mindenkinek utánok még ezeket is 

súghatnám fülébe:
„Ám természettől mind ez lelketlen ajándék ,

Nagygyá csak fiaid’ szent akaratja tehet.“
Ha tehát olly gazdagnak látjuk hazánkat ter

mészeti tekintetben, olly gazdagnak, hogy a’ kül
föld sem mozdíthatja el róla szemeit: hol találhat 
az orvosi munkálkodás több tárgyat, mint itt? Az 
orvostudomány bizonyos osztalap (fundamentum di- 
visionis) szerint két részbül áll: a’ kültermészet’ 
vizsgálatából, az innen abstrahált elvekből az ép 
és kór-emberre tett következtetésekből. Először a’ 
kiiltermészettel, azután az emberivel kell alaposan 
megismerkednünk. Hol olly bőven vannak a’ ter
mészet’ különféle adományai elhintve, ott az embert 
is alaposabban vizsgálhatjuk; holott ez a’ külön- 
külön alakú, de csak egyetlen egy ’s ugyanazon ter- 
mészet-erőbül eredő remekmű.

Ez tehát tiszta szívemből ’s csak elhunytam- 
mai enyésző, óhajtásom: á l l j a n a k - f ö l  a’ k é t  
t e s t v é r  m a g y a r  h a z a ’ o r v o s a i  ’s e g y é b  
t e r m é s z e t t u d ó s a i ,  ’s a l a p í t s a n a k  e g y e 
s ü l e t e t .  — Szabad legyen még két pontrul el
mélkednem, t. i .: m i k é p v o l n a  e z e n  e g y e s ü 
l e t n e k  ü g y e  e l r e n d e z h e t ő ?  ’s másodszor: 
mi I l y e n  h a s z n a  v o l n a  t ö b b e s  t e k i n t e t 
ben?

Ismerik orvostársim a’ német orvosak’ ’s ter- 
mészetludósak’ évenkinti gyűléseit; ők tudnillik 
nyugatról ’s keletről, éjszakról délről, év°nkint 
nagyobb ’s nagyobb számmal gyűlnek - össze bizo
nyos, előre meghatárzott városba; itt osztályokra 
eirendelten, különféle természettudományi értekezé
sekkel lépnek-föl. Észrevételeket uj meg uj észre
vételek követnek; ifjú tagok öregektől, gyakran 
öregek ifjabbaktól halinak ollyast, mit eddig nem 
ismertek , nem tudtak. így világosodnak - föl mindig 
jobban az egyesek, így tökéletesbül a’ tudomány. 
Kövessük ezt mi is. Határoztassék-meg mindenek 
előtt: kinek legyen szőlásjoga az ülésekben, hová 
természetesen csak tudománycharakterbeli férfiak tar
toznak. Rendeltessék évenkint bizonyos város (leg
először lehetne p. o. Pest) a’ jövő évi gyűlések’ he
lyévé; képezzünk több osztályt; vizsgálódásunk’ 
tárgya egyedül a’ természettudomány’ bő mezeje le 
gyen; dolgozzunk ki előre tudományos értekezése
ket, elmélkedjünk azután azokról egymásközt ba
rátságosan. Áz egyesület’ együttléte tártson bizo
nyos előre meghatározott ideig. A’ gyűléseket, a- 
lább érintett okaimnál fogva, minden évben más meg
m á s  városban szeretném tartandóknak, sa t. sa  t.



Most egy igen fontos kérdésnek megfejtése 
következik, t. i . : milly nyelven folyjanak az ülé- 
gek? __ Hallok már fölhevültekből álló egész sere
get ekép szólani: „ m a g y a r  h a z á b a n ,  ’s a’m o s
t ani  ma g y a r  v i l á g b a n  m a g y a r u l  f o l y j o n  
mi n d e n ! “ — Mérsékelve uraim! hideg vérrel ve- 
gyök a’ dolgot fontolatra; vizsgáljuk-meg először, 
milly lábon áll még most a komolyabb-tudományos 
magyar literatura? — Elhagyván a’ normál-iskolákat 
nyolcz vagy kilencz éves korunkban, gymnasiumba 
lépünk által; itt hat vagy hét éven keresztül diákul ta
nulunk. Következnek most az academiai évek; a’fen- 
sóbb tudományokat itt ismét, ’s majd kizárólag diá
kul tanuljuk. Végre az egyetem’ polgárivá leszünk; 
itt is minden tudománykarban többnyire diákul folynak 
az órák. A’ fáradhatlan, ’s lelkes magyar tudom, tár
saság, inelly azonban csak zsengéjében van még, 
kfizködik igen is a’ tudományos magyar literatura» 
val, a’ jeget hiszem nemsokára megtörendő; de mind 
eddig nem emelhető nyelvünket azon polczra, mel
lyen azt szorosb értelemben tudományosnak mond 
halnék. Bátran állítom tehát, hogy literaturánk még 
nem ért-meg arra, hogy óhajtásomban levő tudo
mányos egyesületünk’ gyűlései magyar nyelven foly
janak. Ide járul még az is, hogy talán — és miért 
nein? — egyesületünk’ gyűléseit külföldiek is meg 
tísztelendik jelenlétükkel; még pedig azt most nem 
kívánhatjuk, hogy ők is tudjanak magyarul.— Mind 
ezeknél fogva tehát én a’ latin nyelvet ajánlom a’ 
magyar helyett; de csak ideigleninek.

Következik még ezen kérdésnek megfejtése: 
mi l l y  h a s z n a  vo l na  e z e n  e g y e s ü 1 e In e k ? 
— 1 ) A’ fő haszon a’ tudományos volna. Össze
gyűlvén a’ két haza’ orvosai ’s egyéb természet
tudósai különféle vidékről, uj meg uj tapasztalások 
kai gyarapítanák a’ tudományok’ körét. Ugyanazon 
egy betegség’ természete különféle — az éghajlat, 
helyfekvés , időjárás, pallérozottság, szokások, gon
dolkozásmód — ’s más számtalanhoz képest. És ezt 
tudni megkülönböztetni, ’s ahoz alkalmaztatni a’ 
gyógymódot, milly felette szükséges az orvosnak, 
ha az isteni tudomány’ bitanglója, ’s emberiség’ hóhé
ra nem akar lenni. Honnan származik az, hogy 
ugyanazon egy betegség ellen világszerte külön
böző, de gyakran elleni gyógyszerek is használtat
nak? meri mindenütt különböző az emberi termé
szet’ fogékonysága ’s viszhatása, mellyek ismét kiil- 
tárgyaktól s környiilményektől függnek. — Köny
vek vagy levelezések által közlenünk ezeket or
szágszerte egymással, lehetlen dolog; milly sz é 
pen lesznek pedig azok közöltethetők egyesületünk’ 
alapult á\ al. 2 ) Említém már föntebb, hogy ezen 
ohajtatomban levő egyesület’ gyűléseit évenkint 
más meg más városban kívánnám tartatni; részint 
azért, hogy így hazánk’ különféle vidékivel szemé
lyesen megismerkedhetnénk; részint pedig azért, 
hogy így kisebb várasink is kiemeltetnének Rémi- 
kép a’ feledékenység’ homályából. Ne csak Buda
pest haladjon a’ műveltség’ mezején, de a’ kisebb 
helyek is. Hazánk fo\aiosa egyébkisebb városival ma 
holnap úgy sem lesz arányzatban. — 3) Velünk született 
vágy olly férfit, kit hírből tisztelünk, személyesen is 
megismerhetni, ’s vele közelebbi viszonyba jőni. 
Itt tárva lesz az alkalom, itt láthatjuk őt, itt hallhatjuk

tudományos beszédet, itt gyakran ollyast is tanul
hatunk tőle, mit könyveibe a’ hely’ szűke miatt nem 
tehetett. — 4) ’s utoljára: Tudományos embernek 
az utazás orvosság. Földerül a’ könyvekkel ’s be
tegekkel foglalatoskodók’ lelke az utazás közbeni 
tárgyak’ különfélesége által; édes jutalmat, égi kéjt 
éreztünk akkor, ha hivatalos dolgainkban elfáradtan, 
kellemes társaságba jutunk. így pedig a’ mulatság 
tudomáuyos ’s a’ haszon kétszeres leendne. —

Ezek gondolatim, mellyek hogy bételjesülje- 
nek, hazám’ orvositól ’s egyéb természettudósitől 
függ. Az egész ügy valósítható, és semmi túlságos 
benne nincs; de egy szellemet, egy akaratot’s köz 
ipart kíván. Óhajtanám, ha más mélyebben látók 
is jelenlenék-ki e’felől itéletjöket.

A’ F I A T A L  Í R Ó .
(Dumas Sándor után)

Egy hivatás sem kíván több természeti és szer
zett tehetséget, hogy általa nem mondom a’ jelen’ 
számára virágok, hanem a' jövendőkor’ számára gyü
mölcsök tenyészszenek, minta’ dr á má i .  Ki ezen 
hivatási pályára szenteli magát, annak hármas szel
lemmel, u. m. költész', historicus’ és romániró’ szel
lemével, kell bírnia. — Azonban ez — min eléggé 
csodálkozhatni! — épen nem gátolja-meg, hogy olly 
embernek, ki p. o. Cujaciust vagy Hippokrateszt 
félre veti, mindig ne legyen első gondolatja: egy szín
darabot írni. A’ világ’ küszöbén, mellynek poezisét, 
erényeit ’s vétkeit épen olly kévéssé ismeri, mint 
szenvedélyeit, elhatározza magában , hogy egy ele
ven, természet hű ’s megható képet főst, inellyhez a’ 
szilieknek mind életből kikapva ’s könnyekkel vagy 
vérrel keverve kell lenniük. Alig keletkezeit e’ szán
dék, már valósítva is van; — ’s miért is nem? hisz 
semmi sem könnyebb, mint tollat, papirost ’s tintát 
előteremteni. Tizennégy nap untig elég , 200 oldalt 
betűmaggal behinteni. Mindazáital nem ebben létez a’ 
baj ; mert ha fiatal ember azzal tölti idejét, hogy egy Ca- 
jus Gracchust. burgundi Jánost, v, Egmont grófot ir, illy 
ártatlan mulatság mindig jobb , mintha pénzét ’s e- 
gészségét más utón módon tékozolja-el. — Ámde va
lóságos szomorú dolognak ’s gyökeres rosznak mond
hatni, midőn a’ fiatal szerző bevégzett munkájával 
más ember’ szállására jő ’s azt felolvasni akarja. — Mi 
engem illet, én e’ keserű kehely’ eltávolítására már 
több színi segédeszközzel éltein, mint Beaumar
chais, hogy Szevillai Borbélyát ’s az ő „Figaro’ 
mennyekzőjét“ írhassa. Én már azon hirt is kezdém 
terje »ztgetni, mintha elveszteném a’ kezemre bízott 
kéziratokat; ez azonban sikereden álfogás volt, 
mert a’ fiatal irók mind e’ mellett is nem csökkent 
buzgalommal tevék le nálam elrnesziileményiket, 
egyszersmind megkértek, hogy ha kedvem volna a- 
zokat elveszteni, veszítsem-el bízvást, mert hiszen 
munkájoknak egy hű másolata még kezüknél van.

Ne higyje azonban senki, hogy valaminek átol
vasása legyen a’ legkinzóbb pillanat. Koránsem! az 
ember bizonyosan már a’ tizedik vagy tizenkettedik 
lapnál elaludt, ’s az éjszakát azután igen kényelmes 
nyugalomban tölti-el. Ámde reggel ha fölébredünk, már 
iró-termünkben áll a’tántoríihadan vasakaratu szerző, 
ki mitsem törődik vele, halván hogy az éj nagyobb 
részét íróasztalunk mellett ébren töltöttük; ki nem
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kiméi bennünket, látván, hogy az arany hajnali érákat 
írói munkára áldozzuk, ’s kivégre hidegen nézi, ha 
reggelink meghidegszik. Egy hitelezőtől, féltékeny 
szerelmestől, sőt talán még egy bedőlő kéménytől is 
megszabadulhatni, de egy halandó ember sem menek- 
hetik meg azon szerzőiül, ki neki kéziratát megkül- 
dötte. Az embernek őt látni kell, szemébe mondani, 
hogy a’ színdarab keletien agykovász, hogy azt le- 
hetlen a’ színpadon szerencsével adni — ’s mind ezt 
bizonyos udvariság’ hangján, tekervényesen ’s oily 
kíméléssel kell tudatni, millyenről azoknak, kikre a’ 
sors illy csapást nem mért, még csak fogalmuk sincs. 
Szorul szóra kell a’ tárgy’ anyagát, a’ kifejtést \sch-a- 
raktereket vizsgálni; megmutatni, hogy ezen rósz 
darabot már egy haso.iló jó darab előzte-m eg; — a’ 
színműhez egy egészen uj alaprajzot kell készíteni,
__ ’s boldog aztán az ki a’ szerzőt véleményéről ’s
nézetiről meg nem győzheti; mert ha egyszer meg 
van győződve, akkor igaz, hogy eltávozik, de csak 
azért, hogy azon intés és útmutatás szerint, mellye- 
ketnyert, újólag fogjon a’ munkához, — ’s ekkor é- 
pen nincs mód többé, menekedni tőle; az ember az 
agyszülöttnek adoptiv-atyjává lesz,’s ezen alig született 
subjeclum a’ játékszín - igazgatók’ minden előlermi- 
ben ’s minden coulisse mögött czipeli, hurczolja be
csületes nevünket.

Azt hinuők talán, hogy levélírás által segít- 
hétni a’ bajon; ah! nyolcz nap előtt még magam is 
e ’ hiedelemben valék ’s illy segédmódhoz folyamod
tam. Bizonyos úr egy drámát hoza hozzám. Hogy 
személyesen adhassa azt nekem által, majd bezúz
ta ajtómat. Midőn már hálószobámban volt, eleinte 
tisztes távulságra tőlem szerényen ült egy székre 
le , hanem azután drámája’ vázlatát kezdé bonczol- 
gatni ’s e’ munkánál csakhamar a’ lelkesülésnek olly 
iszonyú dühe szállá-meg, hogy egészen ágyam’láb- 
végéhöz nyomult elő ; végre pedig olly jelesen tévé 
a’ fordulásokat, hogy majd egész ágyamat hatalmá
ba kerité ’s engem úgyszólván ágy mögé szorított. 
jDe mivel én e’ bútort azért tartom, hogy szemé
lyesen fekügyem benne , nem pedig hogy látogató
imnak kerevetül v. divánul szolgáljon, tehát megi- 
gérém ezen garázda vendégemnek, hogy, ha szives 
lesz engem magamra hagyni, rögtön átolvasandom 
drámáját. A’ reménynek e’ csillaga győzött. O még 
csak annyi ideig veszteglett szobámban, mennyi el- 
kerülhetlenül szükséges vala: hét vagy nyolcz va- 
riatióban, mellyek közül egyik szerényebb volt a’ 
másiknál, velem tudatni, hogy én még soha illy re
mekművet nem olvastam. — ’S ő eltávozott. — Én 
szavamat megtartám; elővevém a’ kéziratot, ’s ide 
*s tova forgatám, mikép gyermek a’ keserű gyógy
itallal cselekszik, ’s végre a’ hősi elszántságnak egy 
pillanatában az italt egy csöppig felhajtottam. Mond
hatom, méregkeserű ital volt! — En másnap labda
csokban igyekeztem visszaadni a’ szerzőnek, mit ő 
cseppekben itatott-meg velem, midőn észrevevém, 
hogy a’ szerző vigyáztalan volt, nevét ’s adressét 
a’ drama’ borítéklapján kitenni. Én azonnal egy négy 
oldalnyi levelet irtani, mellyel a’ kézirathoz csatol
tam , ’s elküldém neki mindkettőt, egyszersmind tu- 
dalám vele, hogy másnap ne fáradna hozzám, mert 
a’ versaillesi parkban tartandó vadászatra vagyok 
meghíva. — Azonban szerencsétlenségemre az eső

egész nap sebes árkirit szakadt. Dramatikus bará
tom kidugja az ablakon kezét , , szörnyen esik — 
úgymond — ma vadászatra nem mehetett.“ ’S ím 
tiz perez múlva ajtóm előtt termett. — Mivel leg- 
kevésbbé sem álmodám-meg, hogy engem ugyane
zen helyről ma veszély fenyeget, tehát ajtómban ha- 
gyám a’ kulcsot. Egyszerre megzörren előszobám’ 
ajtókilincse ’s közelgő lépteket hallok; én azt gon
dolám, hogy csokoládémat hozzák s mosolygó arcz- 
czal fordulok az ajtó felé; ez kitárul, ’s kijő be? 
az én autorom !— Irtóztatóság! ! — Én nem tudom, 
ha észrevette é a’ változást arezomon ; legalább nagy 
okom van kételkedni. O igen boldognak ’s magával 
megelégültnek látszék,’s én kénytelen valék azt hin
ni, hogy levelemet meg sem kapta. Én neki báto
rodom ’s kérdést teszek a’ levél iránt; azonban rú
tul megcsalatkozlam hiedelmemben; ő a’ levelet ke
zéhez vette, el is olvasta, de úgy látszik, tartalmát 
legkevésbbé sem értette. „Miután illy nagy az eső — 
szóla többek közt az én váratlan vendégem — bi
zonyosnak tartám, hogy Ön nem ment vadászni, 
ennélfogvást eltökélém, hogy Önt meg fogom szál
lásán látogatni ’s drámám felől holmit bizodalmasan 
csevegni.“ Látván, mint szorultam az átkozott ke- 
lepczébe, módot kerestem a’ menekvésre, mondáin 
neki, hogy engem a’ kellemetlen esős idő koránsein 
tartóztatott-vissza, mivel én már rég találtam mó
dot szárazban vadászhatni (esernyőm’ nyelét t. i. kön
tösöm’ hátrészéhöz csatlom ’s ezáltal kezeim sza
badon maradnak); mindazáltal egy igen sürgetős ér
tekezést kell nem bevégeznem, hanem elkezdenem; 
mutatám neki az ezen czélra asztalomon készenfek- 
vő papirost, az ujdon-metszett tollat, a’ csordultig 
teli tintatartót; tudtára adám, hogy ezen czikkelynek 
kilencz szeletet kell beiölteni, azaz 400 sort a’ Feu- 
illetonban; hogy ezen czikkelynek ma esti 7 órára 
okvetlenül késznek kell lenni, ’s hogy most már a’ 
reggeli tiz órát elüté. — Ö mind ezt mosolyogva, 
’s a’ legédes-kellemesb tekintettel hallgatá; midőn 
felvilágosító beszédkémet befejezém, látogatóm — 
mintha egy szót sem mondottam volna — a’ beszéd’ 
fonalát ismét azon szónál, mellynél félbenszakasz- 
tám, fogta-fel ’s kezdé tovább folytatni. Szíves kész
ségemet ismervén — imezt tévé hozzá — bizton re- 
ményli, hogy nem veendem rósz néven, ha a’ drá
mát önmaga olvassa fel előttem; ’s most zsebéből e- 
lő kezdé húzogatni a’ kéziratot, mellyet neki multnap* 
estvéjén visszaküldők, olly reményben, hogy többé 
mitsem hallok róla. Én látám kezének veszedelmes 
mozgását, ’s kezemmel ugyanazon pillanatban, mi
dőn az irástekercs mármár a’ zsebet elhagyni ké
szült, visszabúni kényszerítém azt, ’s hévvel állitám, 
hogy erre most egy perczenetnyi üres időm sincs. 
Ellentársom nem akart megelégülni e’ megjegyzés
sel; én mindazáltal szilárdul eltökélém magamban: 
meg nem engedni, hogy a’ kézírás kijőjön a’ zsebből, 
így  múlt éi 5  perez, ő folyvást előhúzta, én foly
vást visszatoltam — ’s mind ez a’ legkitűnőbb udva- 
risággal, de egyszersmind a’ legnagyobb nyakassággal
történt. —

Bizonyosan még igen sokan fognak azon bá
róról emlékezni, ki egy marquis-val asztal mellett ül, 
kik egymást a’ legfinomabb udvarisággal halmozzák-el



’a a’ dolgot azzal végzik, hogy tányérokat vágnak 
egymás fejéhőz. Kevésben múlt, hogy én is így nem 
jártam dramaturgommal. Egy udvariság a másikat 
váltá-föl, ’s én ellentársomat előszobám’ ajtajához 
nyomintám; de ő itt annyira udvarias leve, hogy 
tovább már nem tartóztathatám magam’; megragadtam 
vállalnál ’s egész erőmből a’ tornáczra szoritám-ki. 
Kevés hijányzott, hogy ezen hátrálása közben szom
szédom’ ajtaját be nem rúgta; midőn a hágcsón el
csúszott, eltévesztő az irányt, az ő horizontális esé
se most perpendicularissá lön, ’s ő egy vastag úrra 
esett, ki tőlem néhány verset akart kérni albuma’ szá
mára. Én villámsebesen vonultam szobámba vissza, 
az ajtót bezártam ’s ablakhoz sieték. Én láttam mind 
a’ két urat, az egyiket kézirattal, a’ másikat albummal 
kezében, a’ trottoirra menekedni. Azóta egyiknek sem 
haliam hírét többé; ez a’ legszebb ’s legszerencsésb 
carambolage volt, mellyel életemben tevék.

Egyébiránt, fájdalom! meg kell vallanom, hogy 
én e’ szerencsétlenséget megérdemlőm; a’ mint vét
keztem, úgy bűnhődtem Í3 . Mind ez nem egyéb visz- 
szafizetésnél. Én is zörgeték, kéziratot tartva ke
zemben, egy collegámnak , — hanem csalatkozom, 
a’ jó Picardnak — ajtaján. O engem igen nyájasan 
fogadott, kéziratomat átvevé ’s mondá, hogy nyolcz 
nap múlva ismét jőjek - e l ; én szintolly pontos va- 
lék, mint mások énnálam. Műbiróm mosolygott, én 
ezt jó jelnek tartám. Kéziratom nyíltan feküdt az 
asztalon, ő azt összegöngyölgeté, egy zöld fonál
lal körültekerte, ’s még mielőtt visszaadná, imezt 
kérdé tőlem: „Ifjú barátom, van e Önnek a’ játék
színen kívül egyéb kilátása?“ — „Van hivatalom, mel
lyel 1 2 0 0  franc fizetésem jár évenkint“ — adám vála
szúi. — „Szép, igen szép! — mondá mübiróm, ’s 
kezembe adá a’ kézirat-tekercset — folytassa Ön 
szorgalmasan hivatalát“. — Sokáig boszankodárn 
Pícardra; de mióta tudom, milly kútfőből eredt rövid 
és száraz válasza, alázat’ mélységében kérek bocsá
natot dicsőült árnyékától. Picard, — bizonyosan egy 
sürgetés értekezésen dolgozott.

FURCSA RENDŐRBIRÓSÁGI JELENÉS.

Az európai rendőrbiróságok’ évkönyveiben igen 
ritkán fordulnak olly történetkék elő, mint az itt kö
vetkező , mellyben a’ furcsaság a’ komolysággal olly 
csudásan szövetkezik , hogy az ember nem tudja iga
zán. ne\essen é inkább, vagy szíve lágyuljon-el.— 
i a t r i e k  O R o u r k e ,  egy irlandi, — még pedig 
egy különös, saját-bélyegü irlandi — Londonban a’hat-
tongardeni rendőrbiróság elibe álliltaték....A’rab ment-
ségni azt hozá-fel, hogy e’ cselekvényre őt nem annyira

a dolog maga, mmt inkább a fölösleg whisky (pályinka) 
lelkesítő, mellyet reggeli gyanánt megivott. A’ rendőr
tiszt tudakozó a vádlottul: mi legyen foglalatossága. Ez 
azt vallj a,hogy ő olly an fogorvosféle ember’s hogyCork- 
ban (Irlandban) magának nem utolsó praxist szerzett, ’s 
hogy még most is van a st-gilesi egyházkörben né
hány jó embere, kik fogfájdalmukban hozzá folya
modnak. — „No ’s — megszólal a' bíró — így hát 
Önnek hihetőleg könnyű leend az 5 shilling bírságot 
lefizetni, mellyre Önt az ittasság miatt ítélnem kell.“ 
— Patrick O Rourke itt valamennyi zsebét kifordít
ja. „Szent Patrickra az én pártfogómra mondom — 
kiált-fel a’ vádlott — régen, igen régen volt, hogy 
5 shilling és én ugyanazon fedél alatt együttlak
tunk.“ — A’ biró tekintetbe vevén e’ körülményt, a’ 
pénzbírságot 1  shillingre szállítja-le; de mivel ezt 
sem teremlheti-elő, kénytelen ő szegénysége, a’ fog
orvos, börtönbe takarodni. Egy óranegyed múlva jó 
a’ börtönös, ’s a’ rendőrbirónak egy különös eset
ről tesz jelentést. Ö t. i. a’ rabnak teremébe ment, 
’s azt véres szájjal egy széken ülve leié. Midőn o- 
kát tudakozná, O’Rourke két fogat mutatott neki, 
mondván: „Iliol barátom, vegye-által ezen szép, e- 
gészséges két fogat, mellyeket épen most húztam-ki. 
vigye Ön sietve egy fogorvoshoz; ó szívesen megad 
darabjáért két és fél shillinget. Ez több mint elég, 
pénzbírságomat lefizetni; a’ mi megmarad, tartsa- 
meg jutalmul fáradságáért.“ — A’ rendőrtisztet, ki 
előtt illy esemény hihetőleg még nem fordult-elő, ér
zékenyen megható e’ szilárd viselet; ő maga fizette- 
le a’ vádlott helyett a’ pénzbírságot ’s a’ fájdalmas o- 
peratio’ kis jövedelmét neki hagyván — szabadon e- 
reszté.

M E S E.

A’ b ü dö s b an k a. Király-választásra gyü- 
lének a’ madarak. Többen szavazónak a* bankára , 
’s ez maga is hánytorgatá királyi származását, hi- 
mes taréját bögyösen kiterjengetvén. Mármár fő
nökséget vívának számára párthívei, midőn a’ gólya 
igy szólalt fel: „Igaz, hogy külseje fejdelmit mu
tat, de benső sajátságai, ’s különösen házi körül
ményei — visszataszítók.“ —

Kocsrul Endreffy.

R E J T E T T S Z Ó .

Végsőm fúr, farag; ámde előbb izzadva tanulta.
Elméd’ éke élőm : ezt is tanulási iparral
Szerzed. Hogy ha cgészt jónak leled, élj vele bátran.

Sz. lg. Zalábul.
A’ 21 dik számú talány; 1, é h e i .

Szerkeszti H e l m e c z  y. —  Nyomtatja R e i m e  1.
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DL'NAPARTl RAJZKÉPEK ’S TÁJTÖRTÉNET.

Megtekintvén a’ magyar Hazát keresztbenmet- 
sző fönséges folyamot, a’ Dunát, melly élénkséget, 
tisztább levegőt ’s jóllétet kölcsönöz lakosinak; ’s 
harajta Dévéntől Pécsváradig csak puszta mulatság
ból teszünk is egyikén gőzöseinknek utazást, — melly 
folyamnak kiterjedése az érintett 2  hely között mint
egy 1 0 0  geographiai hosszmérföldet teszen, — két
ségkívül sok szépre ’s kecsegtetőre találand a’vizs
ga szem, ’s nem sajnálja, hogy illy tudományos 
vízi-útazással tölte időt, melly talán reá nézve a’nél
kül is ollykor hasztalan folyt volna le. — Megszem
lélvén azon víz- vagy foly amszabályozási munkákat, 
mellyek már eddig is létesültek Dévén és Gutor kö
zött, *s kettőztetett erővel folynak most — le egész Vé
nekig,— nem lehet nem bámulni azokat, szembe
szökvén ollyneműkő- és rőzse-sarkantyúk, millyenek- 
ról magyar technikusaink’ nagyobb részének sem i- 
gaz képzelete, sem tiszta fogalma nincs. így például 
a’ sarndoríi határban I836ban, a’ teljesen bevégzett 
rőzsesarkantyú’ hossza 92° bécsi ö l, melly műnél 
14°öl gödröt kelle kitöltenie 3 ölig a’ zérus alatt, 
inellyet a’ korlátolt víz völgyeit magának. A’ sze
metei határban látható rőzse-sarkantyú’ hossza 96°, 
’s az üreg a’ műfőnél l l ° ö l  volt. A ’ carlburgi rő- 
zse-sarkantyú’ hossza 224°, a’ partba-eresztéssel e- 
gyütt pedig 228 öl, ’s így tovább. Ezen hydrotechni- 
kai munkák, mellyek összesen 8  lábra emelkednek 
a’ zérus fölött, 10 láb lévén a’ Dunavíz’ közép má

vá, kik jobbadán bor- ’s gyümölcstenyésztésből él
nek. Dévénben van egy királyi víz-határvám. Az 
alatt, míg a’ vámtisztek hajóvizsgálással foglalatos
kodnak , ’s az áruk vagy portékák megvámoltatnak , a’ 
vízen utazónak elég ideje van a’ Morva és Duna* 
összefolyásánál, az egy meredek torony-alakú kőszik
lára, ’s az ezen szirthez legközelebb fekvő hegyre 
épült várnak, melly 1809ben a’ francziák elleni há
borúban majd egészen lerontatott, omladványit ké
nye szerint végig tekinteni. A’ dévéni várszirtről 
gyönyörű kilátás nyílik a’ közelfekvő Kobel hegyre, 
a’ dunántúli Német-Óvár és Wolfsthal helységekre, 
a’ Marchfelden által a’ pompás császári mulató-kas
télyra Morva folyóvíz mellett, ’s a’ távúiban inere- 
dezó hóhegyre Ausztriában, stb. — Dévén’ eredeté
ről igen különbözők a’ vélemények ’s népmondák. 
Egyik szerint e’ vár szláv herczeg’ leánya által a- 
lapíttaték, mások szerint pedig létét a’ romaiaknak 
köszöni, kik egykor ezen országvidéken, névsze- 
rint Carnuntumban (Petronel és Német-Ovár között) 
laktanak. Legyen ez bár mikép is, bizonyos az, hogy 
Dévén már 8ö4 körül nevezetes helység volt Ma- 
rechaniában. Ezen időben keresett ott magának ’s 
kincseinek menedékhelyet Ratislavv (Wratislaw) hg, 
miután Lajos német császár széllyeliizte seregét. 
Hosszas ostrom után megbódult a’ vár a’ gyózö- 
delmesnek, nem kedvező föltételek alatt, lsö  István 
király alatt a’ vár a’ magyar fejdelrnek’ hatalma alá 
jutott,Morava’vize jelöltetvén ki nyugati országhatárul.
Ezen várat a’ mezővárossal együtt lángnak adá mar 

gassága, méltán megszemlélésre ingerelhetik a’ mőba- talékul 1233ban Fridrik ausztriai herczeg’ serege, 
rátot. — Felhagyván ezen érdekes hazai t rgyakkaTp“' A’ dévéni várat újra elfoglalta 1272ben Ottokar cseh 
’s minden más efféle nevezetességgel, mellyek a’ király, ki Béla magyar királyt legyőzte; azonban a’
kir. hajózati kerület’ hosszában Dévéntől Pécsvára
dig mutatkoznak; csak a’ 2  szélső várépitvényről 
teendünk most említést, ’s ezek Dévén és Illők, 
ámbár az egész dunavonal olly bájoló 's regényes, 
hogy nem fogynánk-ki az anyagból, ha azokat e- 
gyenkint felhordani akarnék. —

1 ) A’ Dunafolyam elhagyván Wolfsthal nevű 
utolsó ausztriai helységet, hol egy határvám létez, 
azonnal búcsút vesz az ausztriai főherczegségtől, 
’s Magyarországba foly, hol először mindjárt Dévén 
mezővárost üdvözli, a’gr. PálfTy nemzetség’ pozsony- 
megyei jószágát, melly alsó Magyarországban a’Du
nán innen fekszik, meredek dombra helyezett tisz- 
teletes várromjaival! Salvete Penates ! azaz : Szere
tőmnek édes honja, feléd indul az én hajóm! igy 
üdvözlöttem én, ’s üdvözli minden hon-szerető ma
gyar, ki a’ Dunán Dévénhez közelít. Hála- és öröm
érzelmek töltik-el keblünket, látván hogy már roko
naink között vagyunk.

Dévén mezőváros, melly a’ várépitvénynyel ’s 
R écse, Dévén-Ujfalú, Hidegkút szomszéd falukkal 
gróf Pálfty család jószágát teszi, 2  órányira esik

békekötés után ismét visszakerült a’ magyar koro
nához. A’ lödik század’ elején, Dévén a’ hatalmas 
st. györgyi és bazíni gróf’ tulajdona volt; lsö  
Ferdinand császár ’s király Báthory István nádor
nak ajándékozá a’ várat kárpótlásul a’ Zápolya’ párt
hívei által vagyonában szenvedett megcsonkításért. 
Ugyanitt mult-ki maga ezen derék férfi is 1535ben, 
ki akkor Hazájának elsötétült egén mint első ragyo
gásé csillag tündöklött. Egyik követője Bocskay er
délyi herczeghez szegődvén , ezen vár ismét a’ ma
gyar korona’ tulajdonává lön. Rövid ostromlás után 
l621ben, Bouquoi ausztriai hadvezér elvette Dévént 
Bethlen Gábor erdélyi herczeg’ osztályától, ’s 3dik 
Ferdinand császár, a’ várat a’ mezővárossal együtt, 
a’ kötött béke után Pálffy Pál nádornak ajándékozá, 
a’ Haza iránt kitüntetett nagy érdemiért. Hasz
talan ostromiák 1683ban e’ várat a’ Bécs felé to- 
lyongott török csordák. A’ 18dik század’ kezdetétől 
fogva mindig mélyebbre süllyedt, ’s aztán már 
nem is lakták azt többé. 1809ben a’ francziák, ált- 
léptükkor a’ magyar földre, végkép elpusztíták.

Z) Egv második hely, mellyet itt érintünk, II- 
Pozsonytól, beömlésénél a’ zavaros Morvának a’ büsz- i0k vagy Újlak, mezőváros Szirmúimban , mellyel 
ke Dunafolyamba, melly nagy folyóvíz Ausztria és szemközt, Bács megyében, Ó-és Uj-Palánka fekszik, 
Magyarország között a’ halárvonalt képezi. Ezen köztük fákkal benőtt két nagy sziget van, maga II-
helységet csupa német lakja, azaz, mintegy 1470 i0k pedig a’ középpont Vukovár ’s Pécsvárad kö-
katholikus, ’s 10 protestáns lélek 208 házban elosz- zöU, a’ Duna’ jobb partján. Az érintett mezőváros,
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főhelye Odescalchi herczeg nagy uradalmának, Bécs- 
től 3 3 } postamérföld; van urasági kastélya; a ka
tolikusoknak f ’s nem -egyesült görög szerbek
nek plébániája, kolostora a’ sz. Ferencz szerzetesek
nek ‘egy a’ Dunán általvezető komp, s postaval- 
tóheiv. A’lakosak katholikusok ’s nem-egyesült szer- 
bek, szőlómivelés és halászatból élnek. Láthatni itt 
még most is több nevezetes maradványát a’ lelkes 
romaiaknak, névszerint 3 hegyvár romjait, s egy 
erdócskében bizonyos épilvény’ maradványit, melly 
Dianának, a’ vadászat’ istennőjének, vala szentelve. 
Egyik talált faragott-kövön következő felírást lehe- 
te^olvasni: Dianae Sacrum. A’ sz. Ferencz szerze
tesek’ kolostorában láthatni Lőrincz boszniai ésszer- 
viai herczeg' sírját, ki 1525 kórul örökös nélkül 
szenderült a’ jobb világba; s Capistran János sír
ját , ki különös nagy tiszteletben tartatik Szirmúim
ban. A’ törökök bevették Illők várat 1526ban, ’s 
bírták azt I691ig, A’ helység’ keleti részén, igen 
szép síkságon, láthatni a’ lovas-katonasag’ laktanyá
ját. Szélessége az egész Dunának a’ szigetekkel e- 
gyütt közel } német mérföldet teszen Illők ’s Pa- 
1 áii ka között. Láthatni a’ hegy tőben szilvafa alatt 
egy forrást, mellynek vizét örömest iszszák a’ lako
sak, ’s vályúkba vezettetvén a’ víz bizonyos távol
ságig, ott hordókba bocsátják, ’s a’ kastélyba hord- 
ják-fel. Az uradalmi kastélyból ’s az összeroskadt 
begyvárakból legszebb kilátás szolgál a’ Dunára ’s 
Magyarország’ egyik részére; ’s ha Illokot az e- 
gvik, áltellenben fekvő, szigetről tekintjük, onnan 
is regényes prospectust nyerhetni. Az egész tájék 
Illőktől Pécsváradig, mellyel a’ Duna mos egész 
hosszában, magas és borzas hegyláncz; a’ dunán
túli vidék pedig csupa laposság, síkfőid. Többször 
völgybe jut az ember, melly körösleg magasra tor
nyozott meredek hegyektől van körülvéve, úgy hogy 
a vándor mindenfelől bezárva véli magát, míg vé
letlenül hegy nyílik-meg előtte, melly keskeny ösvényt 
ábrázol. Bizonyos helyen a’ keskeny postaút egy 
meredek hegy’ lejtőjén megyen végig a’ dunapart 
mellett, honnan sok ölnyi mélységben kigyódzik-el 
a’ fenséges folyam.

(Vége következik.)

A’ HAZAI RÉPACZUKQR-GYÁRTÁS’ TÁRGYÁBAN.

Tekintvén azon 913 millió 500 ezer fontra ter
jedő czukormenuyiséget, melly hiteles fejszámolás 
szerint 1835dik évben Európába — ’s így hozzánk 
is hozatott, keserűség fojtja-el a’ hazája’ gazdagu- 
lását szivén hordozó hazafit; örvend ellenben, ha 
az ezért külföldre ömlő tetemes pénz’ valamelly kis
ded részének a hazában visszatartására egyes ha
zafiakat — túl minden balitéieten ’s daczolva a’köz
li egordülő nehézségekkel — a’ hon’ bár milliómat!- 
resz em, s közvetxe a maga boldogulása’ eszköz
leset tuzven-k. cé lu l -  törekedni lát. Nem másnak, 
mint hazafiul elszántságnak tulajdoníthatni a’ váro- 
sunkban Szalay László katonai biztos úr’ szorgalma 
áltál letrejutott répaczukorfőzést. Ugyanis a’ t 
cz.mz.úr a’ ni ült-évi nagy szárazság’ellenére is gaz
daságoson termeszte 3 száz mázsányi — 10 II m ezu 
kor-anyaggal kiró (mert koronája gyökei csak a’ 
megmosas es mingyárti reszeléskor daraboltatnak-le) 
ezukorrépát; ezen mennyiségből 5000, egy remásra

3 fontos, darabot (mert kettő 32 fontos is van kö
zötte) magnak fentarta, hogy abból mind saját szük
ségét kielégíthesse, mind más termesztőknek is ol
csóbban szolgálhasson, ’s ne kényteleníttessenek 4  
frt. 6  krjával venni a' szükséges magnak fontját; mint
egy 40 mázsányi, a’tavalyi tikkasztó forróság miatt, 
ki nem fejlődhetett apróbb répát teheneivel étetetl- 
m eg, ’s a’ megmaradt 1 1 0  mázsából Linberger úr* 
oktatása szerint, — kinek törekvése ezen ipar-ágban 
példátlan — az indiai nádczukorliszlhez minden te
kintetben hasonló-jóságú 3 mázsa 60 font czukrol 
készített,’s épen az előtti-napokban külde mutatványt 
Pestre Linbergerhez, volt oktatójához, midőn gróf 
Lövenhjelm svéd követ és minister ’s ennek titok- 
noka gróf Zetterstrom őt (Linbergert) meglátogat
ni kegyeskedtek, kiknek — annak bizonyságául, hogy 
intézete’ volt növendékei az övéhez hasonló ezuk- 
rot készítenek — előmutatta t. Szalay úr’ ezukrát, 
mellyből a’ magas vendégek, mint Linberger úr’ sa
ját levele tanúsítja *) mutatványul Stockholmba is 
küldöttek. — Hogy nagyban folytathassa ezen dú
san jövedelmező, nagy hasznú iparágat, ’s ollyanok 
is, kiknek a’ szerencse’javaiból csekélyebb osztályrész 
juta, minéltöbben részt vehessenek, 600 ( 1 0  p. fo
rintos) részvényre óhajtaná répaczukorfőzését ala
pítani, illy módon: Első évben a’ főn érintett sum
ma már beruházva lévén, senki abból ki nem lép
hetne, ekkor 6 , száztóli kamatot fog kapni a’ rész
vényes. Ha valaki a' második évben akarna kilépni, 
szándékát az év’ utolsó hónapiban tartozzék jelen
teni , hogy pénzét 1 0 , száztóli járadékával visz- 
szakaphassa. A’ társaságban maradandó tagok má
sodik év’ kezdetével — nyilványos lévén a’ siker — 
ismét fizetnének az intézet’ még nagyobb kiterjedés
ben munkálhatására 1 0  p. forintot; maga a’ fentisz- 
telt úr — átengedvén mostani készületeit ’s fenálló 
épületeit — igazgatói felügyelőséggel lépne a’ tár
saságba , — a’ többi rendszabály a’ majd leendő rész
vényes urak’ mély belátására hagyatván. — Vajha 
ezen serdülő répaczukorfőzési Intézet, hazafiui me-

*) A’ levél következő tartalma: ,,Malt héten a’ svéd kö
v et, Lövenhjelm gróf ő excja, kormányától utasítást 
nyervén, Becsből ide Pestre utazott, hogy tanító inté
zetemet meglátogassa , ’s arról tudósítást adjon. O excja, 
valamint követségi titoknoka Zetterstrom úr is, látván 
a’ munkálat’ egyszerűségét ’s pontosságát, olly igen örül
tek, hogy mindjárt innen küldöttek stafétát a’ királyhoz 
Stockholmba , ellátván ót az általam és becses tanít- 
ványim által készített ezukornak példányival; ezen al
kalom visz Önnek mindkét-rendii mutatványczukrából 
egy keveset, Ön’ becses nevét is rá jegyezvén. Mi en
gem il le t , meg vagyok kérve, hogy intézetemben a’ ta 
nítás’ idejét martzius’ vége helyett április’ középéig ter- 
jeszteuém-ki, mivel Svécziából hozzám tanítványok fog
nak küldetni. — A’ minister 3 nap alatt 5 Ízben láto
gatott-meg, ’s szállásomat az uraságok annyira el
lepték , hogy mozdulni sem lehetett. Önnek hozzám be
küldött czukorpéldányai, mellyeket számos Uraság meg- 
tekinte, köz tetszést nyertek ’s mivel Ön, illy  rövid 
idő alatt, ennyire vitte a’ ezukorkészítést, tehát re- 
méllhetni , hogy jövendőben még kitünóbb szerencsé
vel fogja ezen iparágot gyakorlatú.



leg: keblekre találva *s igy többek által pártoltatva, 
olly kiterjedetté válhatnék, hogy nemcsak a’ hazai 
tájékok’ lakosi a’ szükséges czukrot olcsóbban kap
hassák, hanem a’ külföldi behozatal is csökkenjen! 
Nagy kőrösön martz 12. .1837.

K ő r ö s s y  L á s z l ó .
C H A R 1 C L E A ,

(Fül) tatás.)

Mihelyt visszatértek hajlékukhoz, Knémon el
ment a’ gyógyfüvet keresni, The genesz pedig mély 
szomorúságba merülve mitsem szólt, hanem csak 
gyakran sohajtozott. ,,'Talán valami uj baj ért?“ 
kérdé Chariclea részvevő hangon. ,, Lehet é an
nál nagyobb baj — feleié Theagenesz, — hogy Cha- 
rícleám esküvéseit feledve, más férjfival házasság
ra akar lépni ? Hogy bátyádnak mondái engem, hogy 
ephezusi származásunk ’s deloszi utazásunk’ fátyola 
alá rejtéd igaz történetinket, azt megfoghatom ’s 
neked köszönöm is, mert ez által elkerülted Thyamisz’ 
féltékenységét, ’s bátorságba tevéd további együtt- 
létünket: — de hogy késznek mutatkoztál nőjévé 
lenni, sót a’ menyekző’ helyét ’s határnapját is ki
szabni, annak okát át nem láthatom, ’s félek azt 
fejtegetni.“ — Erre Chariclea nyakába borult s szám
talan csók közölt emlékezteté ót mindazokra, mi
ket érette to n ’s szenvede. „Nem hittem volna — 
úgymond — hogy valaha hűségemről kétkedhessél 
azért, mivel szükségesnek láttam, Thyamisz’ erő
szakos kitörésre hajlandó szenvedélyét némi remény
sugárral csilapítani, ’s ez alatt időt nyerni jöven
dő szabadításunkra. Azért kérlek, senki előtt föl ne 
fedezzd titkunkat, még Knémon előtt sem.“ így be
szélgetőnek, midőn Knémon pihegve hazatért,— ret
tegést jelentő ábrázoltai. „Hozom a’ gyógyszert, 
úgymond, de uj sebekre kell készülnünk: az egész 
tó körül van véve ellenségtől, ’s partjain már el
kezdődött az ütközet. Siessünk Tbyamiszhoz!“

Thyamisz épen fegyverét tisztogatta; a’ hírt 
meghallván, első gondja volt Knéinonnak meghagy
ni, hogy Charicleat bátorságba helyezze, ’s azon 
barlangba zárja, hol a’ rablók’ kincsei számos és 
tekervényes rejlőkben fel voltak halmozva. Sír
va ’s rettegve vált-el a’ leány Theagenesztól, de 
a’ szükségnek engednie kellett; és Knémon, midőn 
őt a’ barlangba leeresztő, szentül megígérte, hogy 
Theagenesznek meg nem engedendi az -ütközetben 
részt venni, ’s hogy estve vele együtt eljövend, 
Charicleát a’ barlangból kivezetni.

Időközben Thyamisz tüzes beszéddel bátorítá 
társait, ’s fegyverünkét Thermútiszt, fenyegetőd- 
zőleg több Ízben előkiáltá; de miután ez seholsem  
vala található, nála nélkül sietett az ütközetbe. 
Már mindenfelől rivalgott a’ csatazaj; az ellenség 
lángot vetett a’ nádba, melly hirtelen mindenfelé 
elterjedett,’s szinte türhetlen fényével a’ szemet majd 
elvakította. — Thyamisz sokáig vitézül harczoít, 
de az ellenség szerfölötti többsége halomra dönté 
híveit, s le kellett mondania a’ győzödelem’ remé
nyéről. Ekkor szívet áthatá azon keserű gondolat, 
hogy Charicleát más fogja bírni; — ’s tüstint el
tökélte magában, hogy őt inkább sírba dönti. Azon 
ürügy alatt, hogy Thermútiszt fel akarja keresni, 
elhagyá az ütközetet, ’s a’ barlanghoz sietett. Sze

relemtől, féltékenységtől ’s haragtól elragadtatva, dü
hösen ugrott a’ barlangba, ’s aegyptusi nyelven 
Charicleát kiállotta-elő.— Egy szerencsétlen lény, 
nem messze a’ barla’ g ’ torkától, görög nyelven vá
laszol,’s Thyamisz áldöfi ennek mellét kardjával, 's 
visszásét a’ csatába, Chariclea’ elvesztése után 
maga is halálát keresendő.

De a’ .sors máskép végezett. Az ellenség közül egy 
megisrnérte ő t’s hangos kiáltással jelt ada, hogy életét 
senki ne bántsa, hanem akármibekerüljön is, elevenen 
fogják őt el. Szörnyű vérontás után Thyamisz csak 
ugyan fogolylyá lón ’s a’ szárazföldre küldetett, bi
lincscsel terhelten, erős őrizet alatt. Thermúlisz, 
ki azalatt szintúgy harczba keveredett, megsebesül
tén ugrott a’ tóba, ’s nagy bajjal úszott a’ partra 
ki. Knémon és Theagenesz már előbb egy kisded 
csolnakon a’ s/igetre menekedtek, — A’ győztesek 
pedig mindent feldúltak, ’s keresték az ott sejdített 
kincseket, de csak igen kevésre akadtak, és el- 
menetök előtt a’ házakat is felgyújták és porrá 
égetők. Közöttük voltak azok, kik legelőször Cha- 
ricleára akadtak, ’s kiket, mint feljebb mondók, 
Thyamisz a’ hajótól elszalasztott; ezekkel egyesültek 
vala több szomszéd helység’ szintúgy rablásból 
élő lakosai, kiket Thyamisz’ öccse, Petosiris, nagy 
jutalmat ígérve, annak elfogatására fellázított.

( F o l y t a t j u k . )

LÁBMOSÁSI SZERTARTÁS BECSBEN, NAGY-
CSÜTÖRTÖKÖN.

(Kútfő : Blätter f. litter. Unterh. 1835.)

Egy franczia utazó, ki 1835dik év’tavaszán épen 
Becsben tartózkodott , a’ cs. k. udvarnál szokásban 
levő lábmosási ezer. in on iát Nagycsütörtökön, kö
vetkezőleg írja le: ,,A’ főváros’ legidősb szegényei 
közül kiválasztatik 12 férfi, ’s 12 asszony, kik két 
asztalhoz telepíttetnek-le. Rendszerint a’ 24 ven
dégnek maga a’ császár és császárné tesz szolgá
latot asztal körül, ’s ugyanők mossák is meg azok’ 
lábait a’ nagy isteni mester’ példájára: melly ünnepi- 
ség nagy pompával vitetik végbe. De szerencsét
lenségre, ezúttal a’ császár súlyos beteg volt, ’s 
az üunepiségben nem vehete részt. Testvére Fe- 
rencz fóherczeg vállalá tehát magára e’ hivatalt. 
Mivel pedig a’ császárné a’ császár nélkül meg 
nem jelenhetett, tehát a’ 12 asszony’ asztala ezút
tal fölszedetett. — Hogy mindent jól megláthassak, 
béinentem a’ császári palotába jókor, azaz délelőtti 
11 órakor; és áttolakodván több előteremen (mel- 
lyek tömve voltak őrrel ’s katonatiszttel) eljutot
tam a’ nagy táncz-terembe, hol végeztéig néztem 
a’ szertartást. Ezen terem szörnyű négyszöget ké
pez, amphitheatrum alakú ülésekkel körülvéve, mel
lnek a’ gyász miatt mind feketén voltak behúzva. 
Az 50 — 60 lábnyi magas menyezetet 24, szebbnél 
szebb sárga márványszobor tartja. E ’ látvány vala
mi különös benyomást tőn a’ szürke homály miatt, 
melly a’ teremben uralkodók. Az ablakok csak igen 
gyönge fényt veiének ezen óriási nagy terembe, 
mellynek halottias tekintetét még inkább nagyiták 
a’ fekete függönyök ’s a’ nézők’ öltözeté, kik most 
mindnyájan gyászruhákban jelentek - meg. — A’ be
vezető ajtóiul jobbra egy magasabb hely (estrade)
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látszott, fekete szőnyeggel borítva; azon állott a’ 
hosszú keskeny asztal, melly 12 személyre vala 
terítve. A’ tányérok között virágokat és gallyakat 
láttam közben-közben elrakva; ’s ugyaniilyenek 
koszoruzák az ivó - poharakat és zöld fayance - ból 
(félporczellán) készült sörkorsócskákat is , mellyek 
közül mindenik tányér előtt egyegy állott. A sza
lon’ közepén szabadon hagyott tért egy sereg fő
katonatiszt foglalta-el, mindennemű fegyveri ké
születben ’s ezredből; de mégis leginkább a’ né
niét ’s magyar őrseregből. Kis - vártatva a 12 vá
lasztott vén belépdelt a’ terembe; sorban men vén 
egymás után, ’s a’ legidősb legelői. Mindeniket kí
sérek ’s támogatók nőtársa, gyermekei, unokái ’s 
legközelebb rokonai. Ügygyei bajjal felhágtak a’ 
polczozott helyre ’s asztalhoz ültek. A’ vendégek’ leg- 
vénebbike 102, legifjabbika 82 esztendős volt; az 
egész vendégsereg’ évei pedig összesen I04re ter
jedtek. Mindnyájan egyenlően voltak öltözködve. Ru
házatok, mellyet a’ királytól nyertek ajándékul, ál
lott: egy feketeszinű öltönyeg-neműból, hasonló szí
nű nadrágból ’s harisnyából, egy nagy fejér zarán
dok-köpönyegből, melly vállaikat födte és fél há
tukig nyúlt alá; végre egy széles karimáju kalapból, 
miilyent viselnek a’ franczia parasztok vagy zarán
dokok. Fejér szakálluk, mellyet parancsra több hét 
óta növeszteniük kelle, valami elvadult de tisztes 
ábrázatot kölcsönze nekik.

Most hirtelen a’ csoportban álló katona tisztek 
között, kik a’ terem’ közepét foglalók-el, élénk moz
gás lett; minden fej a’ bejárási ajtó felé fordult; 
az ajtón-álló a’ parkétot tiszti pálczájával megillette, 
— annak jeléül , hogy most jő Ferencz főher- 
czeg. O meg is jelent, adjutánsaitól környezve; ’s 
a’ császár’ apródjai előre lépdeltek. Rokona, Lajos 
főherczeg, kisérte. Mindkét főherczeg ezen alkalom
kor nem viseló a’ szokott gyász-ruhát, hanem 
franczia divatát. Egyetlen diszitvényök vala: a’ 
szentlélek - rend. Végig lépdeltek a’ teremen, kö
szöntvén a’ jelenlevőket jobbra balra; és felhág
tak a’ polczozatra. Ugyanazon pillanatban jött 12 
apród, fatálakban hozván az első étkeket, miket a’ 
fi-herczegek tőlük elvevén a’ vendégek’ elihe tevé
nek. Alig volt asztalra föltéve az utolsó tál, mi
dőn 12 őrvitéz (gárdista) előállott, ’s a’ még nem 
is érintett étkeket, mellyeket a’ főherczegek az asz- 
talrul ismét elvetlek’s nekik általadtak, tova vitték. 
Hasonló módon és gyorsasággal hordaték-tol és el 
a többi tál étek is. Most mindenik aggastyán a’ne
ki járandó részt ajándékul kapta, ’s magával haza 
is vihette, azon edényekkel együtt, mellyekben ál
lott. Miután ezen szinebéd igy végbe ment, az asz
tal fölszedetett; és a’ papirendből számos személy 
járult elő a terembe, kik előtt az apródok viasz- 
S' ertyákat és keresztet vittek. A’ papok közel vo
nultak a polczozathoz,’s ünnepélyes egyházi énekeket 
kezdenek zengedezni, mig azalatt a’ 12 apostol’ ezen 
Wep\ iselőjinek egyikegyik lába megmezitlenítetett. Ek- 
koi 1- erencz fohg. nagy kendővel ellátva, a’ legidősb ag
gastyán előtt féltérdre bocsátkozott, ’s egy pap 
(ki egyik kezében mosdó-edényt, a’ másikban lan

gyos vízzel töltött fazekat tarta) néhány csöpp vi
zet öntött a mezítlen lábra, mellyet aztán a’ kirá
lyi herczeg a kendővel megtörlött; innen tovább 
menvén a legközelebbikhez, és így sorban folyvást 
a legutolsóig. — Ez meglevőn , a’ főherczegnek 12 
fejér kis erszénykét nyújtónak kézhez, mellyeknek 
mindenikében 30 darab apró ezüstpénz volt. Ezeket 
a 12 vén között kiosztotta. ’S ez volt vége a’szer
tartásnak; mellyre az ajtó-őr'ütése ismét hallatszott, 
annak jeléül, hogy a’ főherczeg ’s a’ katonatisztek 
most el fogják hagyni a’ teremet. A’ 12 aggastyán 
is most eltávozni készült; az ajtóig számos német 
órvitéztól kisértetve, kik őket karjaiknál fogva ve
zették, nekik a’ menést könnyítendők. Eltávoztak. 
Otthon jó ebéd vártreájok; másnap pedig ismét foly* 
taták előbbeni koldus-életöket.

M E S E .
A’ ké t  atya.  Keleten bizonyos városban két 

atya lakott. Mindketten azon jó szándékot tárták 
szem előtt: hogy gyermekeiket jövendőben minél 
boldogabbakká tegyék. E’ végre az egyik kincset 
gyűjtögetett; a’másik pedig különösen növendék fia’ 
testi ’s lelki tehetséginek kiművelésére fordítá fő
gondját. — — Midőn a’ gyermekek elérék a’ töké
letes kort, meghalt a* két apa csakhamar egymás 
után ’s ezek szabad szárnyukra keltek. Az első hasz
nálta az összehalmozott kincset, fő emberekhez il
lő udvart tarta, bőkezű barát ’s vendéglátó volt; 
de majd a’ nagy költségek ’s többféle szerencsétlen
ség által annyira kimerült kincstára, hogy végre 
nem tudván mihez fogni, koldulással vala kénytelen 
táplálni magát. — Nem igy a’ másik! Bár atyjától 
kevés vagyont öröklött, pallérozott elméje ’s világ- 
ismérete által annyira jutott, hogy mint főrangú 
személyt köz tisztelet kísérte sírjába. — Czélirányos 
nevelést adjatok gyermekeiteknek inkább, szülék! 
mint múló, könnyen elveszthető vagyont. Csupán az 
által vetitek-meg jövendő jóllétük’ alapját! —

T  e 1 e g d i K. L.

R I T K A S Á G .

N a g y  A n d r á s n a k ,  bódvai lakosnak Bor
sod vármegyében, ki jelenleg tek. Nagyréthi Dar
vas Gedeon urnái inas, I835ik évi őszszel hét fo
ga nőtt egymás után; akkor már 58 esztendős és 
8  hónapos volt. E ’ különös természel’játékát fogzás
sal járó nehéz láz előzte-meg.

r e j t e t t  szó.

Mind ide rándorlunk ; itt nyugszik mindenikiink meg.
Vessd-ki közép tagját, ’s nélküle ház nem egész.

B o g á r  János .

A’ 22ik számú rejtettszó: T a n á c s .

Szerkeszti H e l m e  ez  y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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V I G A S Z T A L Á S .
Derűi a’ nyári nap’ víg hajnala ,

A’ fák’ hegyéi behinti rózsa-fénye,
Kel a’ madárka’ bájos zengeniénye ,

Kel a’ munkások’ serkentő dala.
A/, én Korányom szintilly szép vala,

Mig durva sorsomnak nem sujta kénye 
De ah! letűnt e’ szív’ arany reménye)

*S az élet-kéj keblemben elhala.
Ti pásztor-órák! rózsás édenek !

Te hajdan boldogító édes álom! —
Hiába esdek , ők eltűntének ! —

Nem! — forró vágyimat még föltalálom,
Ha lágy ölébe zár csendes halálom,

*S dicsőbb korány’ ölébe röppenek !

M E G N Y U G T A T Ó .
Te földnek érzékeny pora!

Nagyon miért torődöl ? 
így fo ljt ’s foly a’ világ’ sora,

Akármikép tűnődői !
Ha újra nem teremtheted,
Hiába hervad életed.

Vess véget a’ sóhajnak ,
’S idd mézborát Tokajnak!

Bű-érező szivedre h a t,
’S érzékenyít keserved,

Ha üres erszényed miatt 
Hiúsul büszke terved.

Sorsod’ ha nem könnyítheted,
Hiába hervad életed.

Vess véget a’ sóhajnak 
N  idd mézborát Tokajnak!

Könnyektől áznak arczaid,
Fáj a’ kegyes szü benned,

Ha nyögnek embertársaid 
’S fel nem lehet segítned.

Sorsuk’ ha nem könnyítheted,
Hiába hervad életed.

Vess véget a’ sóhajnak,
’S idd mézborát Tokajnak !

Sohajtsz — szivedben rejtve bút —
Az élet is k ietlen ,

Ha elnyeré a5 koszorút 
Előled érdemeden.

Tudod, mit mond a’ szent irás :
„Nem mindig gyorsé a’ futás“

Vess véget a’ sóhajnak,
’S idd mézborát Tokajnak!

Losonczy László.
DUNAPARTI RAJZKÉPEK ’S TÁJTÖRTÉNET.

(Vége.)

Milly nevezetes^ e’ tartományi vidék a* hajdan 
időre nézve Hazánk történetében, mind azok kik 
abban csak némileg jártasok i s , könnyen átlátand-

ják; romai gyarmatok lakván e’ mostani Slavonia 
keleti táját: minélfogva annak közelebbi fel világí
tás ára akarunk itt néhány szót fordítni, tudván, hogy 
a’ mivelt magyar minden figyelmeztető it szívesen 
fogad-el, hogy ha az oktatás alapos és helyes, a’ 
leczkézés nem durva nyilatkozás, v. útmutatás; ha 
jó szív, nem pedig elfogódott lélek, ’s bizonyos tit
kos czélok vezérei. — A’ romaiak, vagy mint ne
vezők magokat, a’ világ’ urai, kényszerültek De- 
cebalusnak, Dáczia’ fejedelmének adót fizetni; mit 
megtagadván Traján romai császár, egyúttal ha
dat is üzent. A* császár Hadriant küldé ellene; De- 
cebalus azonnal békességet kötött vele, ’s az adót 
szívesen elengedő. Azonban a’ romai sereg’ vissza
tértével, Decebalus ügyekezék a’ romaiakkal szövet
kezett nemzeteket a’ császár ellen fölzendítni,'s mi
vel őket rá nem birhatá, kardra kelt ellenük, ’s be
rontván a’ mostani Bánságból a’ jászokra, elfog
laló Bácskának azon részét, mellynek határán utóbb 
a’ romai hires sáncz ( Temerin mellett Újvidék és 
Palánka között Rácz-Becse fe lé) készült. Énnek hal
lására nagy hadi erővel érkezett-meg Traján, ’s meg
futamodván előtte a’dácziaiak,a’jászok’ egyik városában 
a’ Tisza mellett áldozott az isteneknek, tahidat é- 
pittetett a’ Tiszán, ’s áltköltözött Dácziába. Meg
veretvén Decebalus, békességért esdeklett, mit ré
szére meg is nyert; azonban orgyilkost küldvén Tra
ján után, ez kivallotta vétkes merényét. Visszafor
dult a’romai sereg illy tábori kiáltozással: Vivit Tra- 
janus, vaeh tibi Decebale! Azonkorban építtető Tra
ján Moesiából a’ Dunán által Dácziába vezető ama’ 
nagy kőhidat ( Oláhországban valamivel Csernecz 
mezőváros fölött, 3 órányira Ó - Orsovától), melly 
a’ világ’ csudái közé tartozott, melly alkalommal 
meghódító egész Dácziát, ’s gyarmatosító azt. De
cebalus végkép megtöretvén Torda’ mellékén , két
ségbeesésből kardjába ereszkedett, ’s igy Dáczia 
romai provinciává lön. Hadrián követé őt az uralko
dásban, ki inkább költőnek mint hadvezérnek szüle
tett, gátolni akarván a’ dácziaiak’ kicsapongásait, 
elpusztíltatá Trajánnak remek hídját, kiről tehát a’ 
helyett, hogy , .poéta nascitur“ méltóbban lehetne mon
dani ,,poéta moritur!“ Ezen császárt követé Antoni
nus P iu s , kire következett Marcus Antoninus Phi- 
losophus; ez alatt kezdődött a’ nemzetek’ vándor
lása , melly szinte 10 századig tarta. Betörvén en
nek uralkodása alatt a’ kvádok ’s jászok Pannóniába, 
elpusztiták Aquincum nevű romai várost, hová a’ 
császár utóbb a’ jászokra felvigyáztatás végett egy 
állandó sereget helyezett, melly „sicambrica légió“ 
nevet viselt, ’s igy a’város is Sicambrianevet nyert; 
most pedig O-Buda nevezettel dicsekszik. Macrinus 
császár alatt, 220ban Kr. után, a’ jászok (Jazyges 
Metanastae) a’ markomanni szövetséghez állván, ’s 
Maximinus sereggel jővén ellenük, békességet ígér
tek a’ jászok, melly könnyű győzödelmének jeléül 
ott, hol most Promontorium áll, emlék-oszlopot ha- 
gya következő felírással: „Dacici-Sarmatici’stb.“ 

Valentinján császár alatt, Martelianus, valeriai 
kormányzó, azon parancsot vévé urától, hogy véd-
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épílvényeket állíttasson Duna’mentiben a* jászok és 
kvádok ellen, mellyeket Gabiníus a’ kvádok’ fejdel* 
me azonnal széthányatott; hogy ezt megboszúlhas- 
sa , barátság’ ürügye alatt meghítta Gabiniust a’ kor
mányzó, ’s° megölette, melly rút csel kvény miatt 
fölingereltelvén a’ kvádok, ’s hozzájuk csatlakoz
ván a jászok, feldúlták Valériát. Ezen időben Trevi- 
rosba hozatván Flavia Maxima Constantia jegyeséhez 
Gracziánhoz, a’ pizerisi vendéglőben vacsoráltakor, 
hasonlóan elfogatott; de Messala a’ szerémi igazga- 
tó hamarjában könnyű kocsiba ültetvén őt, visszafn 
tolt vele Sirmiumba, a’ romaiak’ egyik nagyvárosá
ba ezen tartományban, melly a’ mostani Mitrovica 
mezőváros mellett a’Száva’ partjára vala építve. In
nen lllyriába nyomulván a’ jászok, megszoríták annak
kormányzóját Probust, ’s okot találván, újólag visz- 
szafordultak Valériába, elpusztitandók azt, mi még 
épségben maradt. Ez időben izgaták-fel a’ marko- 
mannok a’ vandálokat is a’ romaiak ellen , kik az
után Pannóniából fölkerekedvén, Európában azon 
nagy zavart okozák, melly a’ nemzetek’ vándorlásai 
között az elsők közé tartozik. Theodermirnek egy 
fia lévén, a’ hires Theodorik, ez mint záloga a’ 
nemzeti békének Byzantzban lakott a* császárnál; 
halván azonban atyja’ bal sorsát, ’s a’ szarmatáknak 
a’ császár’ birtokába rontását, rögtön 6000 embert 
gyüjte-össze, Szemendriából kiüz'e Babajt, vissza- 
szerzé hadierővel a’ szerémi tartományt vagy is Sir- 
miurnot, ’s átmenvén Illoknál a’ Dunán, szembe 
szállott Babajjal, ki is a’ csatatéren találta halálát; 
’s ez épen azon fiatal fejdelem, ki 493ban a’ goth 
birodalomnak talpkövét tévé Olaszországban. Traze- 
rik’ udvaránál Szeremben nevelteték föl bizonyos 
Mondon, ki Attila’ véréből számlázottnak adá ki ma
gát , és Sabinian nevű romai pártütő vezérrel szö
vetkezett. Theodorik kiüzeté vezére által Sabinianust 
lllyriából, ’s Trazeriktől elveteté Sirmiumot; Mon
don pedig Theodorik’ részére nyilatkozván fejdelem
nek meghagyatott, melly tartományt Theodorik’ ha
lála után a gepidák foglaltak-el. Nem csuda tehát, 
ha a’ természetbúvár Illők mezőváros körül sok ré
giségre talál; ’s mennyi lehet még ezenkívül elrejt
ve , mi csak idővel, bizonyos kedvező körülmények 
állal juthat napvilágra.

Novak Dániel.

A’ T O L V A J O K  P A R I S B A N .

Most legközelebb egy új könyv jelent-meg 
franczia nyelven illy czím alatt: ,,A’ T o l v a j o k “ 
mellynek szerzője V i d o c q ,  a’ franczia hires rend
őrtiszt. Társalkodónk közölni fog abból egyetmást 
időnkint, ’s ez az Olvasónak nemcsak mulatságul, 
de a’ jelen időben, midőn olly gyakoriak a’ lopások, 
hasznára is szolgálhat. Vi docqnak ezen könyve 
nélkülezhetlen Va d e - me c u m mind azok’ számára, 
kiktől a’ tolvajok valamit ellophatnak.

I, A’ ca mbr i o l e ur - ö k .  A’ katonát első te
kintetre megismerjük, még akkor is, ha egyenruhá
ját leteszi ’s polgári öltözetet v isel; ablakhoz állha
tunk vizsgálni az arramenőket, ’s a’ nélkül hogy 
csalatkozástól félnénk, bizton állíthatjuk: ez sza
bó, ez varga. Minden ember’ öntartásában, járá
sában , szokásiban van valami, a’ miből mesterségét 
kitalálhatui, ’s mit csak azok nem vesznek észre,

kik azt nem látják, mi mindennek figyelmét m agi
ra vonja. Tehát, ha fáradságunkat nem sajnálnék, 
a* tolvajt nem sokkal nehezebb volna megismerni, 
mint a’ katonát, szabót, v. vargát. Minthogy az, mit 
olvasóimmal közlendők, Ariadne’ fonala leend, melly 
a’ becsületes embereket a’ tömkeleg* tév-útain ke
resztül vezérelje, tehát elszámlálom azon jeleket, 
mellyekről a’ tolvajok’ külön nemeit megismérhetni; 
k még aztán sem tud eligazodni, már azon nem se
gíthetek.

A’ c a m b r i o l e u r ö k  szobatolvajok, *s vagy 
orkulcsokkal, vagy betöréssel űzik mesterségüket. 
Többnyire még fiatal emberek , ’s majd m'ndenkor 
csinosan ültözvék; azonban akárm Ily ruhát viselje
nek,  kézmivesét, vagy dandyét ,  mindegy, a’ 
szeg még is kitetszik a' zsákból. Ok különösen sze
retik az elénk színeket, minő p. o. a’ veres, sárga 's 
kék; örömest ékesgetik magokat apró arany-füllen- 
gőkkel, ’s a’ hajfonatoknak is nagy kedvelőji, bol
dogító szerelmeik’ mindannyi diadal jeleinek. Ha kez- 
tyűket viselnek, úgy azok többnyire durvább-nemü 
ek; ha történetből valamellyikn k öltözetében nincs 
semmi feltűnő, modorjaiban mégis van valami ollyas, 
mi becsületes embereknél hijányzik; nem félénkség 
e z , hanem bizonyos erőtetés, njellyet elárulástőli 
aggodalom szül. E’ különböző ismertetőjelek nem 
egyedül a’ cambrioleurökre alkalmazhatok, hanem 
minden csalón egyaránt mutatkoznak, Csak a’ leg
ravaszabb zsebelők — Escrocs — , kerítők ’s sze- 
rencsehősek vivék mesterségüket olly magas tökély
fokra, hogy soha sem pirulnak-el. — A’ c a m b r i 
o l e u r ö k  ritkán űzik csinyaikat egyedül; midőn va- 
lamelly csapást szándékoznak véghöz vinni, mindig 
hárman, négyen mennek egymásután a’ házba. Egy 
közülük kopogtat az ajtón; ha erre belülről bebocsá- 
tó szózat nem hallatszik, úgy ezt jó jelnek tartják, 
’s azonnal el van határozva a’ munkát megkezde
ni. Egyik a’ fenső emeletbe siet, a’ másik az alsó 
ha, mindketten órtállandók, míg a’ harmadik a’ zárt 
feltöri, vagy az orku csőt munkáltatja. Ha az illy 
lopás eleve készült terv szerint történik, úgy egy 
a’ tolvajok közül azon személyt, kinek szállását ki
rabolni akarják, távúiról - követi, attól tartva, ne ta
lán e’ személy valamit elfelejtvén, ismét lakába térjen- 
vissza; ha ez csakugyan megtörténik, akkor a’ tol
vaj mindig előbb jár, ’s érlesi ti czimborájit, kik az
tán még jókor kereket oldhatnak, azaz megszökhet- 
nek. Ha valaki a’ lépcsőkön jár le vagy föl, mmőn 
a’ c a m b r i o l e u r ö k  dolgoznak, ’s tudni akarja, 
mit keresnek ott ezen előtte isméretlen emberek, ak
kor a’ tolvaj rendesen kérd‘zősködik valaki után, 
például: lakik-e itt mosóné, bába, vagy betegápoló 
asszony? illy esetben mindazáltal a’tolvaj inkább hebeg 
mint beszél, nem néz a’ kérdező’ szem ébe, ’s 
olly igen nagy készséggel csinál neki helyet, hogy 
egészen a’ fá ig hátrál s a’ karfához fordítja hátát. 
Ha a’ tolvajok tudják, hogy a’ kapus szemes em
ber, ’s gyanítják, hogy a’ rablás után kötegeket kell 
majd kivinniök a’ házból, úgy egyik közűlök köteg- 
gel karja alatt lép a’ házba; gondolhatni azonban, 
hogy a’ köteg* tartalma csak — széna, melly aztán 
az^orzott tárgyakért ott hagyatik. Nénié Ily c a m
b r i o l e u r ö k  még asszonyok által is k;sértetik mago
kat vállalataiknál, kik kosarakat visznek karjukon, inek
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Jyekbe kényelmesen rejthetni a’lopott tárgyakat. Mi
dőn tehát asszonyt látunk egy házból, nevezetesen 
olly házból, mellynek kapusa nincs, kosárral kijőni, 
úgy ez , főleg ha először véljük őt látni, mindig 
figyelemre méltó körülmény. — Vannak oily cam-  
br i o  l e  űrök is , kik csupán a* véletlenségnek hó
dúinak ’s minden fontolgatás nélkül lépnek egy vagy 
másik házba; ezen hevenyész-tolvajok semmiben sem 
biztosak; ajtórul ajtóra mennek, s hol valamit ta
lálnak, azt magokkal viszik; hol pedig semmi sincs, 
ott nincs mit keresni. Ezen c a m b ri o 1 e űrök’ mes
tersége, melly rendszerint csak a’ tolvaj-pálya’ ujon- 
czai által fizetik, igen veszélyes és gyéren gyümöl- 
csező. — Vannak a’tolvajoknak bizonyos szokásaik, 
mellyeket addig, míg mesterségüket űzik,  megtar
tanak; már igen régtőlfogva mindnyájan csak egy 
vargánénál készíteték czipéiket; e’ vargáné R u s 
s e l  l e anyó nevet viselt ’s V a m e r i e  uiczában la
kott; ugyanazon időben csak G r a v e s  és T o r m e l  
szabók valának olly szerencsések, ezen uraknak szol
gálhatni. Az érintkezés mind a’ két szabóra ragá- 
lyosan hatott; az apák fijaikkal együtt tolvajokká lő
nek, ’s végre mint tolvajok el is ítéltettek; a’ var
g á i é , legalább saját nézetem szerint, szilárdabb 
v>ll; de,  nem tudom miért, híre annyira növeke- 
d 'tt, ’s czipéji olly igen isméretesek lettek, hogy ha 
valaki elfogatlatván , Li mó d i n  elibe vileték kihall
gatás végett, könyörület nélkül küldeték B i ^ e t r e -  
be , mihelyt— K u s s e l l e  anyó’ műhelyében készült 
czipék födék lábait. Illy bánásmód kétségkívül ön
kényesnek látszik , de a’ kimenetel igazolá helyessé
gét. A’ tolvajnők ellenben bizonyos Mi l i ő t  asszony
nál varraták ruháikat, mert állításuk szerint csak 
ez tudá kiemelni a’ termet’ kecsességét.

De visszatérek ismét a’ c a m b r i o 1 e u rökre. 
Ezen urak igen czélszerüleg tudnak intézkedni, 
mielőtt valamelly vállalathoz fognának, hogy a’ do
lognak szerencsés sikert biztosítsanak; ők ismerik 
azon személynek, mellynek lakását kirabolni akarják, 
minden szökésit, ’s tudják mikor szokott kisétálni, 
's mikor találhatnak leginkább zsákmányra. Legbiz
tosabb ovószer a’ c a mb r i o 1 e u rök ellen az, hogy 
soha senki ne hagyja ajtaján a’ kulcsot, ne akasz- 
sza sehova, ne kölcsönözze senkinek, ha pedig ha
zulról távozik ’s nem akarja zsebében burczolni, 
rejtse-el jól. Épen úgy szükséges elrejteni a’ leg
drágább tárgyakat is biztos helyre, mi megtörtén
vén, a’ kulcsok bízvást hagyassanak a’ szekrény’ 
’s egyéb bűtorok’ záraiban; ez által először a’ tol
vajok nem lesznek kénytelenek a’ bútorokat feltör
ni, mit minden esetre megtennének; másodszor pedig 
elhárít tátik a’ bútoroknak ez által történendő káros 
romlása. A’ cam  b ri o 1 eurök’ legveszélyesbei min
den kétségen túl az úgynevezett „Várakozók“ ; ők 
ezen nevezetet onnan nyerték, mivel czélba vett 
munkálatikra várakoznak. Czélba vett munkálatra vá
rakozni, annyit jelent, mint azt mindig szemmel tar
tani, — ’a véghezvitelre legkedvezőbb pillanatig. A’ v á- 
r a k o z ó k ,  kik csak akkor cselekesznek, midőn a’ 
szerencsés kimenetről már bizonyosak, többnyire 
kitanult vén rókák, több mint egy mesterfogással 
isméretesek ’s igen vigyázva nyúlnak mindenhez. 
Ha a’ szükség kívánja, egyik közölök lakást bérel 
azon házban, melly kirablásralüzetett-ki;ez, mielőtt

a* lopás véghez menne, némi tiszteletet iparkodik 
magának szerezni a’ házban, róla minden gyanút 
elháritandót. Ez többnyire nem szokta személyesen 
véghez vinni a’ lopást; ő megelégszik azzal, ha 
czimboráit mindenről értesítheti, minek ezek hasz
nát vehetik. IXémellykor nagyobb ovakodás’ okáért 
még nyilványos helyeken is mutatja magát a’ 
lopás’ napján, hogy annak idejében egészen más 
helyen tartózkodása által az a l i b i  eldönthetlenül 
bebizonyíttathassék. Többnyire vén tolvajok, kik e’ 
szerint munkálnak; ezek közé tartozott bizonyos 
G o d e ,  ki Ca p  de v i l i é  marquis név alatt vala is- 
méretes, ’s miután több mint negyven év előtt a’ 
gályákról iqegszökött, Pária’ környékén vévé lakását, 
honnan két igen nevezetes lopást követett e l , egyet 
S a i n t  Ge r ma i n  en L aye  ban,  a’ másikat pedig 
B e 11 e v i 11 eben , mire gályán töltendő holtig-tartó 
rabságra itélteték. Hlyen szobalopások többnyire ün
nep- ’s vasárnapokon történnek. —

II. A z o r g a z d á k .  — Ezeknél teszik-Ie a* 
tolvajok a’ lopott jószágot, vagy ezeknek adják-el. 
Ezen orgazdák gyakran boltot, raktárt vagy néha 
csak szobákat tartanak. A’ tolvajok egyik ajtón be
lépnek, a’ lopott holmiért a’ pénzt fölveszik, ’s egy 
másik ajtón ismét eltávoznak. Több kereskedő Pa
risban, kiket viseletűkről igen derék becsületes em
bereknek gondolnánk, azon gyanú alatt van, hogy 
a’ tolvajok rendszerint nekik adják-el a’ lopott por
tékát; de mivel mostariig még nem lehete őket tet
ten kapni, senki sem tartá még eddig tanácsosnak 
szemökbe mondani; milly gyalázatos mesterséget 
űznek. A’ lopott portékák, mint könnyen gondolhat
ni, nem sokáig tartják-meg előbbeni formájokat; a- 
rany és ezüst drágaság azonnal felolvasztatik; egy 
végposztónak eleje levágatik v. félrevettetik; van
nak bizonyos kitanult ügyes orgazdák, kik kevesebb 
mint huszonnégy óra alatt egy egész equipagenak, 
u. m. kocsinak, szerszámnak, sőt még a’ lovaknak 
is egészen más alakot képesek adni, úgyhogy a’ 
korábbi tulajdonos azokra többé seminikép sem is
mérhet. — Az ember’ rendeltetése, ki tőkepénz nél
kül dolgozik, — legyen mestersége bármillyen, — min
dig ollynemü, hogy azok húznak abból hasznot, 
kiknek pénzök van. A’ tolvajok is ugyanezen kö
zönséges törvény alatt állnak; ők ugyan mindenkit 
meglopnak, de ismét őket is meglopják az orgaz-* 
dák, kik épen nem tekintik lélekisméret’ dolgának, 
ha a’ lopott jószág’ értékének csak negyedrészét fize
tik le. Az ügyes orgazdák rövid idő alatt meggaz- 
dagosznak, ’s ha veszedelmes pályájokon valami sze
rencsétlenség őket utói nem éri, tehát illy orgazda* 
leánya egy jegyzőhez vagy ügyvédhez megyen nőül, 
kinek mint kezdőnek pénzre van szüksége; ’s így 
míg azok, kiknek rovására ők meggazdagodtak, a* 
börtönökben vagy Bagnoban epednek, az orgazdák 
nagyrészint tisztes vénségre jutnak, ’s napjaikat 
élet’ kényelmeiben élik-le;’s végre pompás síremlék 
hirdeti az elhunytak’ tisztes és jeles tulajdonait.

M U L A T T A T Ó .

Egy Xantippe rendkívül zaklatá férjét. Sok
szor még súlyos ütlegekkel is dicsőíté. Baráti gűnyo- 
Iák e’ végett, ’s kérték: lenne már egyszer bá. 
torszivü; ezt ő mégis ígérte nekik. Egykor Xan.



96

tippe oliv dühös volt, hogy férjét asztal alá kény
szerűé búm. Ezen pillanatban a házi barátok szavait 
haliák az előteremben. Nője kérte, hogy jone ha
mar elő. „Nem — kiálta diadalmasan — azért is 
itt maradok! Már egyszer meg kell mutatnom , hogy 
házamnál én vagyok az úr.“

N*. mezővárosban, vásár alkalmakor járkált 
egy botokkal kereskedő zsidó, s kiáltozó: „A ki
nek pénze van, kap b o t o t.“

Két tudós perlekedett. „ Ha az igaz kiál
ta egyik — úgy mindjárt levágatom fejemet!“ — 
„Azt megteheti az úr — mond a’ másik — nem so
kat veszt általa.“

X. úr bizonyos társaságban erősen vitatá, 
hogy a’ holdban is vannak emberek , valamint a’ föl
dön. „Bizony vannak — közbevágott egy elrnéncz
— és pedig ma g y a r  emberek, mivel azok szánt
ják a’ h o 1 d a t.“

Y*. úr, mint szónok akart fellépni; e’ végre 
kidolgozott beszédét barátjának olvasásra adta, hogy 
t. i. véleményét hallhassa. Midőn ez a’beszédet visz- 
szaadta, mondá: „Háromszor olvastam el; először 
jónak, másodszor középszerűnek, ’s harmadszor Tosz
nak találtam.“ — „Ha úgy van — felelt a’ szónok
— tehát jó, mert csak e g y s z e r  akarom elmondani.“

Kávéivásnál megégette n y e l v é t  egy iskolás
gyermek. A’tanító, miután az iskolában több gyökér- 
szókrulkihallgatta őt, kérdező tőle: mint nevezik diá
kul az é g é s t ?  Hirtelen nem jutott a’ gyermek’ 
eszébe. „No’s ,  hát nem tudod?“ — mondá a’ taní
tó. „Csak egy pillanatig várjon — feleié a’ gyer
mek — n y e l v e r ne  n fekszik.“

Bizonyos természettudomány’ tanítója bölcs o- 
koskodásokkal mutalta-meg tanítványinak, hogy a’ 
h o l d b a n  is vannak fö  1 d-rengések.

Egy büszke uracs földre esvén ’s orrát vér
zésig megütvén, fölkelés közben mondá: „így jár 
az ember, ha földön jár.“

V d e z r ó l  E ..
M A G Y A R  M Ű V É S Z E T .

Alulirt kívántam a’ ns. magyar Hazával tudat
ni, hogy mű d a r a b o m „melly N a g y  S á n d o r n a k  
Arbelánál D á r i u s o n  vett győzödelmét“ ábrázolja, 
most már elkészülvén, mielőtt azt a’ birodalomból 
kivinném, köz megtekintés és vizsgálás végett e* 
hónap’ 27kén jövő hónap’ lükéig ki fogom tenni. 
Ezen műdarab áll egy lábnyi hosszú ’s mintegy 
I» lábnyi széles egy 6 kros pénzvastagságú vörös 
rézpléhen verés által kiemelt munkából. Már eze
lőtt 7 évvel szerencsés valék a’ művészet’ ezen rég 
kihalt nemében, melly csak néhány megmaradt pél
dányból isméretes még, egy darabot készíteni, melly- 
re engem részint művészi eróérzelem, de különö
sen azon nemes vágy, hogy nemzetem’ díszét esz
közöljem s terjeszszem, buzdított. Ezen első műda- 
t-abom Bécsben nemcsak a’ Közönségnek, de az e

gész művészeti akadémia’ tagjainak *s különösen az 
Ig^S^lónak figyelmét, sőt ha szerénység így szó- 
lanom , csudálkozasát vonta magára; melly példány- 
képet boldogult, dicső-emlékezetű kegyes Fejdelmünk 
megvevén, annak kincstára’ ritkaságai közt helyet 
adni méltóztatott. Mindazáltal nehogy a’ magyar Ha
za ezen első próbatétemet csak egy a’ hamu alatt 
lappangó ’s már kialvófélben levő tűz* első ’s utól- 
só szikrájának tekintse, teliát újra egy másik da
rabhoz kezdettem. Tapasztalván pedig, hogy a’ tö
kélynek bármilly magas fokára emelkedjék is vala
ki, ha szorgalmát mindig csak azon egy mértékben 
folytatja, akkor a’ nézőnek csak kevés ideig húzza 
magára figyelmét; így én ezen második darab mun
kámat egy harmadrészszel nagyobb kiterjedésben ’s 
még egyszer nagyobb kiemeltséggel kezdém-el. — 
Ámde a’ vállalat sokkal nagyobb ’s merészebb volt, 
hogysem azt, az első darabnál gyűjtött tapaszta
lással egyszerre biztosan végre hajthattam volna; 
most is egykét évi fáradságba került munkám’ elromlá
sa mellett szerzett uj tapasztalásokkal ’s azon első 
darab munkáért kapott 2500 pengő forintnak utolsó 
krajezárig feláldoztával végezhetém-be szerencsésen 
ezen második műdarabot. — Mivel pedig sok fő ’s 
középrendű uraság a’ Hazában hallván ezen műdarab
nak munkában létét, engem látogatásikkal megtisz
telni kegyeskedtek, ’s félelmes aggsággal nézték az 
akkor még csak félig eszközlött munkát, ’s óhajtók, 
vajha e’ munka szerencsésen bevégeztetnék; ennél* 
fogvást kötelességemnek tartom azon nemes érzel
mű Hazafiakat tudósítani, kik a’ jó ögyekezetnek ér
demét megismerni ’s becsülni tudják, hogy magyar 
hazafi is hagy a’ késő jövendőségnek egy müvet, 
mellyhez több század múlva is nehezen fog valaki 
hasonló elszántsággal fogni; — egy művet, melly 
nekem majd három évi szerencsétlen próbatételbe ’s 
majd egész értékem’ feláldozásába került. Pesten 
martz. 22kén 1837.

S z e n t  p e t er  y J  óz  séf .
pesti ezüstmives.

R E J T E T T  SZÓ.

Kisded kormány az egész ,
Nem szükség hozzá nagy ész.
Fő-tagom mint hím hévül.
Végsőm szolgál rakhelyül.
Első négyem nem hiú,
De dicső nagy férfiú.
Gyalog — a’ két vég jegyen 
Száraz lábbal nem megyen.

T a k á c s  L.—s.
A’ 23ik számú rejtettszó: T e m e t ő .

Szerkeszti H e l m e  ez  y- —  Nyomtatja B e i m e l .
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É J I DAL .
Csendes éj’ sötét homálya 
llozd-le édes álmomat,
Add , hogy érzetim’ csatája 
Szendéi ülvén — feltalálja 
Képzetem hő vágyómat. —

Fátyóloddal el fedezve 
Alszik a’ fáradt világ;
Hallgat a’ sors éledezve —
’S álmain szétrévedezve —
A’ szegény magasra hág.

Még az is , kit a’ haj’ árja 
Vad zajában elm erít,
Most szemét álomra zárja —
Feltiin a’ remény’ sugárja,
’S bús egére fényt derít.

Éoldog, a’ ki tiszta kénynyel 
Váj ja édes álm ait;
’S majd mikor kel büszke fénynyel 
A’ nap, nj kedvvel ’s reménynyel 
Űzi apró gondjait.

Csendes éj! a’ gyász’ határa,
Súgd, ha messze állhat-é?
’S elborulván éjszakára 
Életem , vég-alkonyára 
Szebb korány virulhat-é?

K i s  Á r o n .

PESTEN ÁLLÍTOTT PRIVÁT-GYÓGYINTÉZET 
a’ hólyagkövekben sínylődő betegek’ számára.

Én alulirt, kinek Hazánkban a’ húgyhólyag-* 
kövekben nyomorgó szerencsétlenek’ állapotja már 
rég szivemen fekszik, ’s kinek efféle betegeket a’ 
«evezett nyavalyától megszabadítani, fő czélja, e’ 
végett Pesten a’ húgyhólyagkóben sínylődök’ szá
mára gyógyintézetet állitottam, mellyben a’ fönér- 
deklett betegek az ő nyavalyájuktól egy fájdalmat
lan, ’s minden sebesítés és vérzéstől mentes mű
tétel ( operatio) — az úgynevezett l i t h o t r i t i a ,  
l i t l i o t r i p s i a ,  — vagy is hugyhólyagköveknek a’ 
hólyagban összezúzása ’s összemorzsolása által tö
kéletesen megszabadulnak, a’ nélkül, hogy a’ kő
metszéshez folyamodniuk volna szükséges. — Gon
dolom, hogy e’ sorok’ némelly Olvasói előtt a’ 
fönnevezett operatio a’ külföldi nyilványos hírla
pukból már ismeretes ; de azoknak, kik még azt nem 
ismernék, rövideden jelentem, hogy e’ műtétéi a’kő
nek a’ húgyhólyagban különös eszközök általi ösz- 
szemorzsoltatásában áll, ’s hogy ezen összemorzso- 
lás, úgymint a’ morzsoló-eszközöknek a’ húgyhó
lyagba vezetése, sok betegnél épen semmi fájdalom
mal sincs összekapcsolva, másoknál pedig inkább 
csak kellemetlen, mint valódi fájdalmas érzést okoz ; 
és hogy ez után a’beteg a’kőmorzsákat vizelés által sza
badon kiüríti.— De ezen műtétéi’ nagy becse fókép ab
ban áll,hogy általa vér nem foly,legkisebb megsebesülés

nem történik, ’s hogy azon esetre, ha imez operatio- 
nak sikere nem volna — mi azonban csak igenigen 
ritkán esik-meg — a’ beteg a’ kőmetszéshez még 
mindig folyamodhatik.

Privát - gyógyintézetemet még tavaly septem- 
berben, Párisból megérkeztem után, hol egy eszten
deig mulatván ezen operatioval megismérkedém, 
nyitottam volna meg, de a’ közelgő tél ’s több kö
rülmény ebben akadályul szolgált. Azonban most, mi
dőn a’ szép tavaszi idő közelget, ’s a’ hólyagkőben 
sínylődök’ utazása könnyebb, ’s annyi alkalmatlan
sággal ’s veszélylyel nincs összekapcsolva, ezennel 
mindenkit biztosítok, hogy engem a’ segély-adásra min
dig késznek találaudnak. Azon betegeknek, kik közel 
laknak a’ Dunához, javaslom, használják Pestre jö
vetükre a’ gőzhajókat; ezen utazásimód által legke
vesebb rázást fognak tapasztalni; tudva van pe
dig, milly fájdalmat okoz efféle betegeknek a’ rázás.

Oily betegek, kik mint ügyefogyolt szegények 
semmi világi értékkel nem birnak, általam s né
melly jóltevő és emberszerető személyek által, az 
operationak egész lefolyta alatt ingyen tartatnak-ki, 
a’ nélkül hogy legkisebb költségükbe kerüljön; de 
ezek kötelesek lesznek engem, mielőtt Pestre in
dulnak, postán nyavalyájukról tudósítani, hiteles or
vosi ’s elöljárói bizonyítványok által szegénységü
ket ’s betegségüket tanúsítói, hogy jóváhagyáso
mat megnyerhessék, ’s irántok a’ szükséges rende
lések megtörténhessenek; ne hogy aztán kénytele
nek legyenek ezek’ elmulasztása miatt czél-érhetés 
nélkül visszatérni. — Azok iránt pedig, kiknek ein- 
berszerető társakra ’s ingyenes segélyre szüksé gök 
nincs , mindent el fogok intézni, hogy olly olcsón a’ 
mint csak lehet, Pesten mulatósuk alatt az élet’ min
den kényelmiben részesüljenek, ’s reményiem, hogy 
h á r o m v. n é g y  hétnél hosszabb időt Pesten egy- 
egy beteg alig fog tölteni.

Azon betegek tehát, kik hugyhólyagkövekben szen
vednek, valamint általányosan mindazok, kik akár- 
melly vizelletszeri - betegségekben sínylődnek,, ’s 
bizodalmukra érdernesítni akarnak, ’s nem lak
nak Pesten, szíveskedjenek engem, mielőtt Pestre 
szándékoznak utazni, posta’ utján nyavalyájokról tu
dósítani , úgy szinte további tanácsot tőlem kérni. 
Különösen megkérem a’ tisztelt orvos és sebész lí
rákat, hogy ezen felebaráti szeretelen alapult válla
latomhoz nyújtsanak barátságosan kezet, ’s olly be
tegeket nekem ne küldjenek, qui in ultimo morbi 
stadio constituti , salutem ampliu3 exspectare ne- 
queunt.

Miután már eddig is több francozat l an le
vél érkezett hozzám, kénytelen vagyok kinyilatkoz
tatni, hogy csak bérmeutesen küldött leveleket foga
dok-el. Pesten, martzius’ 20kán 1837.

Ivánchich Viktor *)
orvosdoctor é» sebéiz, sz. k. Pest városa’ tisztb. főorvosa.

(lakik Ujvilág-utczában 552dik szám alatt, Pesten.)

*) Azon névhasonlatostágnál fogva, /nelly Ivanovícs And
rás orvosdoctor (ki Sebestyén-piaczon 264dik izáni alatt
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KÜLÖNÖS TALÁLKOZÁS A' BALMEt BARLANGBAN.

(Kútfő : „Gazette des Tribunaux.“)

I833dik évi septemberben Genfből Chamouni- 
ba utaztam. Cluse és Sallenche közt, 700 lábnyira 
az Arve folyam fölött, melly vizével a’ völgyet ön
tözi, rejtezik a’ hegység’ gyomrában a nevezetes 
b a l m e i  b a r l a n g .  E’ barlangot évenkint számos 
utazó látogatja, ’s ugyanazért állandó kalauzra van 
szükség. A ’ szardíniái kormány, melly e tartomány^ 
minden ritkaságiból pénzt ügyekszik teremteni, a’ 
kalauz-joggal egy öreg szavojai asszonyt ruházott- 
fel ki azért a’ kormánynak minden évben bizonyos 
meghatározott mennyiségű pénzt fizet. E’ bérlő-asz- 
szony saját költségin tetemes javításokat tétetett, 
jelesül a’ veszedelmes lábtók helyett, mellyek aze
lőtt a’ függőleges hegymeredekségen fölvezetlek , 
gyalog-utakat készíttetett, hogy imígy a’ barlang 
torkához biztosabb, egyszersmind kevésbbé fárasztó 
legyen a’ járás. —

Én öszvéremet a’ völgyben hagyám , / s  kezdék 
gyalog a’ meredek hegyre feivergődni. Én itt egy 
szóval sem teszek említést a’ nevezetes barlangról, 
nem azon írtóztató mélységről, melly, két vagy há
romszáz lépésnyi távolságra a’ barlangtoroktul, mint 
egy kút tátongva megnyílik, ’s feneketlen gyomrá
ban a’ földalatti vizek’ zugó moraját hallatja. Miu
tán rendre néztem ’s eléggé csodáltam mindazon 
szépséget, mellyeket a’ kalauz-asszony’ kétes szö- 
vétnekfénye megvilágosított, ismét visszatérni készül
tem, ’s íme a’ kalauz-asszony megkért, Írjam én is 
nevemet a’ barlangban levő vendégkönyvbe, hol már 
száz meg száz ember’ neve pezsgett, kik mindnyá
jan kiváncsiak voltak ittlétükről nyomot hagyni az 
utóvilágnak. Én mozgony gyanánt forgatók ide’stova 
»’könyvben, — midőn egyszerre egy különös módon 
kitörlesztett név, mellynek betüjit azonban még a’ 
viszga szem élénkebb nyomozás után kitalálható, az 
álmélkodásnak egy felkiáltó hangját röpteté-ki ajka
mon. — „Aliért van ezen név itt lemosva?“ — kér- 
dém vezetőmtől. Ez saját kifejezéssel pillanta rám; 
ő arczvonalmimban olvasni latszek gondolatomat ’s 
imígy szólt: „Ön nemdefranczia? * En igen nel fele
lék , ’s a’ kalauznő késznek nyilatkozott az egész 
történetet elbeszélni. Mi kiléptünk a’ barlangból, ’s 
midőn ismét a’ völgy felé kanyarodánk, a’ nő bi
zonyos élénk hangejtéssel, mellyel utánozni nem va
gyok kepes , nekem következő eseményt beszélt-el: 

„Néhány hónap előtt három fiatal ember érke
zek ide , meglátogatni a’ barlangot. Én szokás sze
rint fel \alék szólítva, hogy őket vezessem. Csak
hamar azután jött szolgájával egy másik utazó is , 
kit a fogadósáénak magának kellett a’ barlangban 
kalauzolnia. Midőn mi a’ barlangból visszajövénk, 

sszetalálkoztunk az ujdan érkezőkkel; a’ benső ho
mály azonban nem engedé arczuk’ vonalmit tisz- 
an iveietni, s az én három uracsom csupán az 

idegen hangejtés fölött tréfált ’s nevetgélt. Ők a’

lakik) közöttem van , ’s már több tévedésre alkalmat 
nyújtott kénytelen vagyok a’ tisztelt Közönséget meg
kérni , hogy sokban hasonlatos neveink iránt egy kis 
figyelemmel legyen, ne hogy jövendőre még több tévedés 
szármázzék. I v á n c h i c h .

barlangból már ki akarának menni, midón megkér
tem őket, hogy teljesítenék, a’ miről bejöveikor 
megfelejtkeztek, t. i. jegyeznék nevöket a’ vendég
könyvbe. Közülök egyik, ki iránt bizonyos tiszte
lettel látszanak viseltetni, a’ jegyzőkönyvben idesto
va forgatott, ’s holmi észrevételeit közié egyik ’s 
másik jegyzett névről; de midőn a’ legutoljára beirt 
nevet olvasá, hangosan felkiáltott a’nagy meglepetés 
miatt. — A’ többi kettő most közelebb járult hoz
zá ’s mindhárman egy pillanatig különös szenvedély- 
jegygyel tekintének egymásra. H rlelen ragadá az első 
most ismét a’ könyvet kezéhöz, még egyszer a’ 
névre szegzé szemeit ’s felkiálta; „Igen is , ő itt 
van barátim! az isten maga adja hatalmunkba ót, 
hogy gálád teltiért lakoljon-meg!“ — „Menjünk — 
menjünk felkeresni őt!‘ kiáltott a’ másik kettő,’s itt 
elrohantak. — Én megütközve állék helyemben, a’ 
beszédből mitsem érték ugyan, de lelkem valamelly 
közelgő veszélyt ’s szerencsétlenséget sejdíle. Azon
ban a’ fiatal urak csakhamar ismét visszatértek hoz
zám. Mivel a’ barlangban eltévedéstől féltek, ma- 
gukkal hurczoltak engem ’s parancsolák, hogy ve
zessem őket. — így haladtunk sietve több folyosón 
v ég ig , a’ nélkül hogy a’ keresett utazókkal találkoz
nánk, ’s én már hinni kezdém, hogy elhagyták a’ 
barlangot, midőn a’ közelből szózatok hatnak fülem
hez ’s a’ vér megfagy ereimben. A’ szerencsétlenek 
csak néhány lépésnyire valának már tőlünk. A’ há
rom fiatal űr — vezéreltetve a’ fáklyavilág által , 
mellyet a’ fogadósné kezében tartott, — az idege
nekre rohant. Én hátramaradtam, ’s csak értetlenül 
hallám az első szókat, mellyeket egymással váltot
tak; midőn közelebb jövék, az idegen úr, kit a’ há
rom fiatal erősen mellén ragadott ’s keményen 
megrázott, kegyeimért esdeklett; a’ szolga is 
térdein csúszv a rimánykodék uráért. „ A’ mélységbe! 
le a’ mélységbe vele!“ rivalgá egy szózat, ’s imígy 
hurczolák a’ kút’ martjához őt. A’ boldogtalan ide
gen a’ csepkövekhez kapaszkodott, ruhája testén 
szélivel volt szaggatva, arczát ’s kezeit vér borítá ; 
néhanéha a’ fogadósnéhoz fordult ’s iszonyú jujkiál- 
tást t őn; de a’ fogadósné velem együtt úgy meg 
volt ijedve, hogy meg csak nem is kiálthatánk. Az 
idegen a’ mélység’ partján is még folyvást kérelmek 
által iigyekezett ellenségeit könvörre bírni, de e’ 
kérelmek av három ellenség’ haragját, úgy látszék, 
csak annál nagyobb díibösségre lobbanták. „Nyomo- 
rú martalócz! — kiáltanak ezek— ’s te mutattál szá
nakozást áldozatod iránt? Gyávalelkű, nálunk nincs 
könyörüld!“ — ’S az idegen’ teste már a’ tátongó 
mélység fölött lebegett; ekkor a’ fogadósné tovább 
nem tartóztathatá magát, ő a’ három fiatal úr’ lábai
hoz borúit ’s kiáltozá: „kegyelmezzenek uraim, leg
alább énmiattam ; Önök végromlásra juttatnak engem, 
elveszik kenyeremet, ah könyörüljenek!“, — A’ sze* 
gény asszony’ arczát könnyek áztaták. En is térde
imre borultam ’s kulcsolt kezekkel könyörgék. — 
Végre a’ mélység’ torkától visszaránták őt, vagy 
azért, mivel szivüket hő esdeklésink meglágyíták, 
vagy mivel őt talán csak megijeszteni akarák. „Le
gyen úgy — mondának pillanatnyi tanácskozás után 
i— mi meghagyjuk éltedet; de gálád bánásodért 
csakugyan bűnhődnöd kell; jer!“ — Ök most a’ bar
lang’ torkához vezeték ót; az idegen reszketett ’s



's csak nagy bajjal állhata egyenest lábain. A' bar
langtoroknál a vendé könyv mellett letérdelni kény
szerűek az idegent. O magát újra elveszettnek Ili
vé. „Gyáva martalócz! — kiáltanak fel — bünteté
sed az legyen, bogy gyalázatos nevedet e’ könyv
ből tenmagad töröld k i4 — ’S midőn kezét kinyúj
tó , bogy tollat fogjon, megszólalt az első: ,,Nem, 
nem így; nyelveddel kell azt kitörlened.“ — Az ide
gen szabadkozni akart, de látván a’ fenyegetéseket 
’s fejét erőszakosan a’ könyvre nyomatni érezvén, 
végre engedelmeskedék. — Azután gúnyosan kirug- 
dalák a' barlangból.“

,,’S az asszony nem tudja nevüket?“ kérdém a’ka- 
lauznótül — „Nem; ők elutaztak, a’nélkül, hogy ma
gukat megnevezték volna; csak annyit tudhattam 
m eg, hogy ugyanazon nap, midőn ez történt, egy 
ifjú férfi, ki magát Bonaparte Lajosnak nevezte, két 
barátjával a’ sallenchei fogadóban szállolt-meg. “ — 
A’ félig kitörlött név „Sir Hudson Lowe“ volt.

EGYKÉT SZÓ A’ BARÁTSÁGRÓL.

A’ Barátság más iránti fő erény, melly nélkül 
a’ világon boldog senki sem lehet; ’s valamint sze
rencsétlennek vigasztalóra, úgy a’ szerencsésnek 
barátra van szüksége. — A’ Barátság, többek’ köl
csönös jó akaratja, melly nyilványosságban ’s érdek- 
nélküliségben mutatja-ki magát. Alapja, minden va
gyon’ és birtok’ közössége, legyenek azok haszno
sak, gyönyörködtetők, vagy tisztesek. Kölcsönös jó 
akarat a’ barátság; mert, mint Sallust mondja, a’ba- 
rálok’ szent összeköttetése, kölcsönös kötelességeik’ 
teljes tésében, ugyanazt akarni, ugyanazt nem akar
ni; ki ezeket nem teszi, nem barát. Kölcsönös sze
retetnek kell hevítni a’ barátok’ kebleit, mert ha e- 
gyik vagy másik számkivető azt, ott nincs barátság. 
Nyilványosságot keres a’ barátság, mint tűz, melly 
rejtezkedui nem tud. Ezen nyilványosság’ ’s kölcsö
nös szeretet következményei: hogy külön, csak ma
gokra szorított körben szeretnek mulatni a’ jó ba
rátok, föltárjak szíveik’ rejtekit, engedelmeskednek 
egymásnak minden kérés vagy parancs nélkül, ve
télkednek kölcsönös kötelességeik’ teljesítésében, 
a’ jelenlét* boldog pillanaliban számot vetvén önma
gokkal, előbb magányosan, utóbb közösen.— A’ba- 
rátok’jelenléte gyönyörködtető ’s távullétük édes. iMert 
— Ciceróként— a’barátok, ha távul vannak is , jelen 
vannak. Édes a’barátok távulléte, visszaidézvén emlé
kezetükbe különválva a’múltnak éveit, hónapjait, óráit, 
perczeit. Fölmennek a’ barátság' szent forrásához, ott 
még egyszer ajkaikkal érintvén az édes cseppeket, szent 
borzadással haladnak a’ folyamon , a’ boldog kikötő
ig. Itt komoly gondolatok közt birálgatják mind 
azon viszonyt, mellyek a’ forrástól a kikötőig fejlőd- 
tek-ki. Előttük áll a’ legnagyobb hivatás, a’ baráti 
hivatás, — óriási nagysága nem rémíti őket; sőt in
kább hévre gerjeszti. Mint pálma teher alatt, nö
vekszik lelki nagyságuk: azon lelki nagyság, melly 
minden szentet hévvel ö le l, minden nemszentet kí
méletlenül megvet ’s utál. írásba teszik kifejtett gon
dolatikat, közük azokat egy mással, ’s ezen egymás
sal közlött írásnak, mellyet l e v é l  névvel nevezünk, 
minden sora, minden igéje, minden vonása — a’kölcsön 
hűségnek néma, de szent jele. — Érdeknélkülinek 
kell lenni a’ barátságnak. Ne legyen annak ingere

haszon, félelem, vagy reménység. Mert így a' ba
rátságot nem magáért szeretjük, hanem haszonért, 
félelmért, reménységért. — Javak’ közösségén kell 
a’ barátságnak alapulni, még pedig tisztes ja
vak’ közösségén; mert a’ hasznos vagy gyönyörköd
tető javak’ közösségén alapult összeköttetés— nem 
barátság. — Sem öregek, sem ifjak nem alkalmasok 
barátságra; amazok azért, mert figyelmük szünte
len önhasznukra áll feszülten; emezek, mert ter
mészetüknél fogva ingatagok, állhatlanok, ’s barát
sági összeköttetésük’ ingere többnyire bizonyos gyö
nyörűség, melly sokszor ugyanaz nap’ elenyészik, 
’s vele együtt a’barátság. Férfit — igaz értelemben 
vett férfit — kiván a’ barátság, eszére érettet, szivé
re eszével összhangzásút; elvül pedig: tisztes javak’ 
közösségét; következményekül: erények’ gyakorlatit, 
kizárva minden, testiség su£alta tettet. Hlyen ba
rátság melegítő ’s vidámitó nap ; lélek* napja; gonosz 
indulatok’ fellegit keresztülható, szétoszlató,’s szívet, 
melly ártatlanság’ tiszta levegőjét szíja-be, hevítő. 
— A’ Barátság’ ’s Erény’ istenasszonya együtt 
szálltak-le égből föld-tekénkre, együtt munkálnak 
most is a’ kölcsönös érzetek által rokonult szívek
ben,  ’s hol erény nincs, ott barátság sincs, és ha 
van, az csak üres hang. — Szeretet édesíti a’ roko
nult keblek’kölcsönös ömledezésit, — azon szeretet, 
mellyet Petrarcha igen szelíd, de mindenkivel köz 
méregnek nevez. Szeretet ’s Erény! ti vagytok 
hát azon két fő elem, ti valósitóji ezen nagy, egy; 
szersmínd szent eszmének: b a r á t s á g ! ;  ’s épen 
nem kétlem, hogy nálatok nélkül képzelve gyíilölte- 
meg Delavo a’ barátságot, elme’ szörnyetegének ne
vezvén azt,  *s az igaz barátot e’ földön hasonlónak 
idegen éghajlat alá ültetett növényhez, mellynek szá
rai megliervadnak’s legörbednek,—természetévelegye- 
ző nedvvel magát nem táplálhatván. Igaz, nincsenek 
ma kikiáltott példányai a’ barátságnak, de erősen 
hiszem azért, hogy Démonnak Pythiásza, Oresztes- 
nek Pyladesze, — Nisusnak Eurialusza, — Kastor
nak Polluxa most is szintúgy van, mint volt hajdan. 
Vannak igaz barátság’ tüzelői heviilt rokon keblek, 
mellyek e’ különben nyomorú életet édenrié varázsol
ják kölcsönösen boldogító kisded körükben. Részem
ről sem Schwedenborggal tulvilági lények’ társal- 
kodását nem keresve , sem Delavo val e’ földtekét 
’s ennek lakosit makacsul meg nem utálva, gyűlöl
v e , áldozom szívemben, mint legszentebb oltáromon, 
az igaz Barátságnak, annak, melly magából minden 
költőit kizár, maga csupa tartalomteljes folyóbeszéd 
lévén. Barátság lelkesített engem enlétem’ tudása ’s en- 
magammal-ismérkedésem óta, az lelkesít jelenleg is , 
’s az lelkesitend éltem* fogytáig, sőt az örökkévalóság’ 
felém mosolygó gyönyörit is csak a’ barátság’ kép
zeletével egyesítve reményiem édeseknek.

K  n n P á l.
K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .

Mi b e  k e r ü l t  F r a n c z i a o r s z á g n a k  a’ 
c s á s z á r s á g ?  Napoleon’ mint franczia császár* 
uralkodása majd t i z évig tartott, t. i. május’ I8ká- 
tól 1804. egész april. 3kaig 1814. — Ezen idő’ foly
tában következő tanácsvégzetek hozattak kato- 
naállílásra: 1) 1804ben septemb. 24kén: 80,000 em
ber; Z) I807ben april’ 7kén ismét 80,000 ember; 
3) ’s 4) 1808ban jan. Zlkén ’s sept, lökén 240,000;
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5) ’s 6) 1809ben april’ l8kán 's oct.ök én : 76,000 
ember- 7) ’s 8) lSlOben decemb. 13kan: 120 000 
ember ; 9; i s i iben decemb. 20kán: 160.000 cmbeT■; 
10) ’s 11) I8l2ben marlz. 13kan s sept. ljen . ~37,UUU 
ember; 12) 13) 14) 15) ’s 1 6 ) 1813b»., jan. 16k. 
april. 3k„ auguszt. 24k., octob. 9k . »ovemb liken  
1,030,000 ember. — Összesen 2,023,000 ember.
E’ számba még- nincsenek foglalva: az önkény les be
iratások ; a’ 17,000 főnyi teljes készüle tül lo vasság, 
melly I813ban állítatott; továbbá az 1814dík evben 
organizált tömeges fölkelés, számra mintegy 143,000 
ember. Ennélfogvást septemb. 24ke óta 1805. (midőn 
a’ franczia hadiseregek már roppant fegyveres hata
lom valának) egész I8l4ig  Francziaországban láb
ra állított katonaság’ összes számát bízvást t e h e t 
ni három mi l l i ó  embe r r e .  18l4ben a szolgá
latban levő, hazabocsájtott vagy hadifogságba esett 
katonaság’ száma 802,600 főre terjedt. Ezeket le 
vonván a’ fönebbi három millióbul, kilencz év’ le- 
folytában 2,197,400 franczia hullott-el a’ véres hábo
rúnak áldozatul!

A’ k é t  kat ona .  Midőn P r é v i  l i e ,  a’ míin-
játékáról hires szinész, egy estve közkatona-ruhában 
’s kurtaszáru pipát tartva szájában, a’ színpadra akart 
lépni, őt az őrálló katona feltartoztatá ’s pedig an
nál nagyobb makacssággal, mivel az, kit ó valóságos 
katonának tarta, előtte részegnek látszék. „ l\ o de 
ereszsz pajtás!“ szóla Preville nehézkes nyelvvel. 
„Nem tehetem; meg van tiltva.“ — ,,A’ tilalom en
gem nem illet, öreg pajtás! rám itt ben szükség 
van.“ — „Épen bizony ; illy jó madárra lehet is szük
ség. Mindjárt takarodjál; ha kapitányod illy állapot
ban meglátna....“ — „Hisz azt akarom, hogy lássanak,
— épen azért vagyok itt; barátom, eressz be.“ — 
„Mennykő és villám! mondom, nem lehet — rivalt 
az őrkatona — ha megengedném, lyukba dugnának."
— E’ pillanatban hallatszék a’ jelszó, ’s Preville, ki 
már egy perczig sem késhetett, erővel félretolá az 
őrálló katonát, színpadra sietett ’s szokott művészi 
ügyességgel játszotta-el szerepét. A’ becsületes agg 
vitéznek elállóit az esze, ő nem tudta e’ dolgot mire 
magyarázni: egy részeg katonáim! félbenszakasztja 
a’ nézőjátékot, ’s a’ közönség a’ vakmerőt még za
jos tapsokkal halmozza; — az agg vitéz azt gondo 
Iá, hogy álmodik. Végre egy szánakozó káplár meg
fejté neki a’ mesét. — „Lehetséges é! — szólt álmél- 
kodva az őr — bagoly és denevér! ha húsz eszten
deig tanyázott volna a’ kaszárnyában velünk , nem 
játszhatná jobban a’ katonát.“ — P r e v i l l e  meghal- 
lá ezen nyilatkozást; rögtön az őrvitézhez lépett, egy 
tallért nyomott markába, mondván: „Pajtás! te job
ban megdicsértél, mint akárki valaha; vedd ezt jutal
m ul’s igyál egészségemre!“ — „Köszönöm, ked
ves úr! — válaszolt a’ katona — mindazáltal távol le
gyen tőlem, hogy e’ pénzért íerészegedjem; én még 
részegen sem fognám a’részeg embert olly felségesen 
adni, mint Ön azt józan fejjel tévé.“

A N e m e s s é g  k e l e t e n .  A’ muselmanok 
közt azon nagy nyomadékú szokás divatoz , hogy a’ 
fiúnak soha sem szabad atyjának jelenlétében leülni , 
mielőtt ez többször öt felszólítaná. Egykor Mehemed- 
Ali , Aegjptus alkirálya, épen a’ kereveten ült, midőn

unokája belépett ’s leült, a’ nélkül, hogy nagyatyjá
tól erre engedelmet nyert volna. Mehetned Ali igen csu- 
dálkozott, hogy unokája ennyire megfeledkezik az 
Hiedelemről, s kérdezé tőle: miért mulasztja el illy 
f.ltünó módon kötelességét? — A b b a s ,  az ő unó- 
kája így válaszolt: „Születésem jogot ad, jelenléted
ben leülnöm , a’ nélkül, hogy arra bevárjam felszólí
tásod’; mert én fensőbb származású vagyok, mint 
te. Te ugyan alkirály vagy, de csak egy szegény 
vámszedőnek fia; én ellenben basa vagyok, fia egy 
basának ’s unokája egy alkirálynak.“ — Mehemed e’ 
nyilatkozással nem elégült meg; ő Abbast a’ terem
ből kiparancsolá, ’s három-hónapi kemény fogságra 
ítélte.

A n y a g ,  uj m e l o d r á m á h o z .  A’ „Zeitung 
f. die eleg. W e ll“ idei 40dik számában imezt olvas
suk: „Pestről azon hír terjedez, hogy S o b r i - t  a’ 
ma8Tar haram avezért végre egy czir^áló dragonyos- 
csapat elfogta. Birch-Pfeiffer asszony ugyancsak 
siessen ám, regényes eszméinek ezen hősét szín
padra hozni. Ö ezen nagylelkű zsiványt semmikép 
el nem eresztendi kezéről. Az a’ legnemesebb gaz
emberek’ (canaille) sorába tartozik, ’s igy a’ melo
drámái poesis ’s Birch-Pfeiffer asszony’Muzája’ szá
mára mintegy teremtve van. Ezen S o b r i  csak a’ 
gazdagok’ kastélyiban ’s kolostorokban üzé rablásait, 
a’ magyarországi parasztokkal legjobb egyetértésben 
állott, és senkitsem ölt-meg, kivevén egyet saját em
berei közül, ki minden ok nélkül vért ontott. Kár 
volna, örökös kár, ha Birch-Pfeiffer asszony még 
tovább is késnék. A’ nemes gazemberek igen ritkák* 
’s a’ német színházak mohón kapnak illyesmin. “

E l m é s  v á l a s z .  Bizonyos pórember egy bor- 
kereskedőhez ment, hogy tőle másfél akó pályinkát 
vásároljon, de a’ pályinka’ árát igen drágának leié. 
Ekkor a' kereskedő igen terjedelmesen ’s szapora 
nyelvvel kezdi előtte fejtegetni: mennyibe kerül a’ 
pályinkának szállíttatása , mit kell neki vám’, pincze- 
bér’ ’sa ’t. fejében fizetni; végre beszédét azon állí
tással rekeszlé: hogy neki egy hordó pályinka szint- 
annyiba kerül, mint mennyibe a’ legszebb tehén. — 
„Azt örömest elhiszem, hogy az úr épen annyi vizet 
ad pálinkájának, mint tehenének — válaszolt nevet
ve a’ paraszt — de annyi szénát csakugyan nem 
ad neki.“

A’ J u p i t e r ’ a g y á b ó l  pa t t ant .  Egy társas 
körben, mellyben G r e e n  úrról,a’ hires léghajósrul, 
történt szó.  bizonyos fiatal ember, ki nagyon is el
mésnek akart látszatni, imezt jfjgyzi-meg: „Tegyük- 
fel, hogy Green úr az ő léggolyójával irtóztató messze 
űzetnék Európától, olly messze, hogy kénytelen vol
na egy lak  tá l an puszta sz'getre alábocsátkozni, 
mint meresztenék el majd szemüket ’s szájokat a’ 
be n s z ü l ö t t e k !  “

R E J T E T T S Z Ó .

N énifi h a  v a g y  , szá m o t nem  ta r th a tsz  e ’ h iv a ta lr a .

A ’ v íg ta g  s z o m o r ú , bár ö rö k ö sn ek  öröm .

15 ó g á  r J  á  B.
A ’ 2 4 ik  szám ú r e jt fe ttszó : K a n t á r .

Szerkeszti H e l m e  ez  y- —  Nyomtatja B e i m e l .
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U T A Z Á S I  É S Z R E V É T E L E K  
E u r ó p a ’ t ö b b  t a r t o m á n y a i ’ á l l a p o t j á r ó l .

(Folytatásul tavalyi Társalkodónk’ 81 számához).

Nagybrittannia’ nemzeti gazdagsága aránylag 
csak a’ legújabb időszakban növekedett legszembe- 
tünőbbleg. — Régibben olly rósz lábon állott pénztá
ra , bogy Ild. Károly’ uralkodása alatt a’ nemzeti a- 
dósságtiak, melly akkor nem többre csak 1,328,526 
font sterlingre ment, kifizetése felfüggesztetek. E- 
zen nerpzeti adósság 1763ik évben a’Spanyolország
gal kötött béke’ alkalmával 143 millió font sterlingre, 
l783ikban pedig az éjszakamerikai gyarmatok’ el
szakadta után 240 millió font sterlingre szaporodott. 
lSOlben az akkor uralkodott nagy drágaság, min
dennemű adózás, és a’ már 451 millió font sterlingre 
szökkent nemzeti adósság, az angol népet kétség
beeséshez közelitó állapotba helyezé. Végre Fran- 
cziaország I815ben másod-izben is meggyőzetett u- 
gyan, hanem azon esztendő’ végén IXagybrittanniát 
már 792 millió font sterlgre rúgott nemzeti-adóssága 
’s az irlandi fundált 127 m. font strlből álló adós
ság , tehát összesen 919 m. font strlg — melly kö- 
rülbelől 9190 millió ezüst forintot tesz — terhelte 
volt. E’ mellett még a’ szegények’ taxája is eszten- 
dőnkint körülbelül 70 millió ezüst forintot tőn.

Az országutak, távul legyen hogy mindenütt 
jó karban voltak volna; igy például Londoniul Wa- 
lesen ’s Holyhead-en keresztül Hibernia (Irland) fe
lé , melly Angliának legnevezetesb járása , jó ország
út épen nem létezett. Csatornák v. canalisok sem 
divatoztak még akkor, — mert ezeknek szaporább 
ásatására, a’ bridgewateri berczeg, mintegy50 esz
tendő előtt, az általa készítetett liverpooli csa
tornával, ada ösztönt. Gondoljuk még mindezek
hez azon el nem maradó roszakat, mellyeket illy 
példanélküli adósságba-verés szül; továbbá azt is , 
hogy midőn egy részről a’ valóságosan kieszköz
ö l t  békekötés a’ kereskedésnek s az iparnak más,  
egészen megváltoztatott pályát mutatván ki, ez által 
több évig tartó hátráltató rendetlenséget ’s bajt oko
zott; más részről ezen állapotnak szövevényes vol 
tát az is nevelte, hogy ugyanakkor sok ezer^ten 
geri és szárazföldi katona bocsátaték-el, ’s igen kön
nyen megfogható dolognak fogjuk találni, hogy ak
kor annyi, különben igen felvilágosult férfi, Nagy brit- 
tanniának közelgető nemzeti megbukását jövendölte, 
’s a’ mozgonyok’ gyárbeli munkások által történt e 
rőszakos elpusztításában , ’s az akkori időnek más, 
roszra mutató jeleiben, a’ kereskedési, müszorgal- 
mi és társasági kapcsolatok’ nemsokára történendő 
széjjelszakadását sejdítteték. —

Azóta csak 20 esztendő folyt-le, ’s ime! a’ 
nemzeti adósság rendkívül kisebbült; a’ legterhesb 
adók részint eltöröltettek, részint leszállittattak; a’ 
szegények taxája a’ legközelebb múlt néhány év 
óla évenkint húsz millió ezüst forinttal kevesebb . s 
a’ mint látszik, húsz esztendő lefolyta alatt végkép 
meg fog szűnhetni. A’ főváros’ népessége több mint 
tél millióval szaporodott, a’ régibb gyárbeli városo

ké pedig geometriai progressióban növekedett, *s 
többekben közölök hol 100, hol 200, hol 300 ezerre 
megy, kik mindnyájan dolgot ’s elég fizetést kap
nak; Glasgow mellett levő Paisley városnak adós
ság-börtönében, melly 100 ezer gyárbeli munkás’ 
számára készült, ha hozzá adjuk az általok táplált 
háznépek’ tagjait is ,  múlt augusztus hónapban egy 
ember sem volt bezárva. Uj meg uj gyárbeli váro
sok varázskép támadnak az ország’ minden részei
ben. A’ legalkalmasb országutak, számos csatorna, 
pompás ’s tartós hidak, számtalan rövid vasútja e- 
gyes kószénbányáknak ’sa ’ t. mindenütt szerteszél- 
lyel találkoznak egész országban. A’ parliament’ leg
újabb gyűlése 33 nagyobb vasút’ késztetését tár
gyszó bilit vagy indítványt erősített m eg, hogy a- 
zokhoz kapcsoltassalak, mellyek az előbbi parlia
ment gyűlések által elhatároztattak; azon egy vas
úton pedig, melly Londontul Birminghamig fog ter
jedni, naponkint 11 ezer ember dolgozik. A’ leg- 
jobbféle privat posta — mailcoach- ( Eilwagen ), és 
steach kocsik ( Landkutsche) naponkint akármilly u- 
ton ’s akármerre elviszik az embert, ’s ezek vala
mennyien minden órában, még a’ nagyon partos vi
dékeken is, 2 német mérföldnél valamivel tovább ha
ladnak. Minden folyóvízi ’s tengerparti vidékekre 
naponkint elinduló gőzhajók által gyorsan ’s kevés 
költséggel szállitatnak az utasok. A’ gőzhajókázás 
annyira mozdítatik-elő, hogy jelenleg négy ollyan 
hajó van munkában, mellynek mindenike annyi kő
szenet fog vihetni, a’ mennyi szükséges arra, hogy 
az utat Amerikába, melly most közel 30 napig tart, 
jövő tavaszkor kezdve 8 nap alatt megtegye. Min
den legkisebb városnak igen jó ’s kényelmes j. rdáji((rot- 
toir), olcsó gas-lámpáji, szép templomai, jól ellátott ven
dégfogadói, csinos és alkalmas házai vannak; szó
val: bennök mindenütt csalhatatlan jelek látszanak, 
mellyek a’ virágzó jóllétet hirdetik. Anglia és Skó- 
tzia telvék ispotályokkal, tanító ’s nevelőházakkal, 
’s mindennemű, közjóra szolgáló intézettel, mellyek 
szabad adakozásokból alapíttatnak, ’s tartatnak-fen. 
Pompás parkos kastélyokkal, csinos mezeiházakkal, 
’s ezeknek jóizlésii kertjeikkel különösen Anglia bő
velkedik, úgy hogy e’ tekintetben nincs egy ország 
is , mellyet vele összehasonlítni lehetne. A’ faluban 
többnyire minden kis parasztház előtt tisztán tartogatott 
virágoskertecskét találhatni, mellyen keresztül csi
nos út visz egészen a’ kapuig; ’s ezen a’ gyönyör
ködtetésnek szebb nemeire kiterjedő gondoskodás , 
czáfolhatlan bizonysága annak, hogy ezen legalsóbb 
néposztály is az élet’ szükségivei — megelégedésig 
el van látva.

Illy bájoló alakban láthatja Angliát és Skótziát 
minden utazó, ki nem restell" e tartományokat elő
ítélet nélküli részrehajlatlansággal megviszgálni. Hogy 
a’ pártok’ v. felekezetek’ politikai harczaiból sokszor 
a’ személyes nagyravágyás, az önség ’s a hiúság 
minden tőlük eredő vétkes következéssel szemetszu- 
rólag tünnek-ki, ez, gondolom, nem csorbítja ezen kü
lönben olly fényes nemzet’ érdemeit; mivel a felébb é- 
rintett hibák még nagyobb mértékben közösek az egész
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ember! nemmel, min! Anglia’ népévé! magavalj ellen
ben ezen utóbbi ország’ elsőségei nem oily kozonse- 
gesek , hogy akárhol is megtalálhassuk.

Ha e z e n  21 e s z t e n d e i ,  r e n d k í v ü l i  g  y a-
raDodás ’ r u g ó i t  n y o m o z z u k ,  k é t  fő h a t ó 
er ő t  f o g u n k  t a l á l n i  az  a n y a g i  v. m a t e r i á 
l i s  e s zk öz ök’s or á b a n, t.i. a’ k ó s z é n b e n - b ő -  
v e l k e d é s t ’s a ’ g ő z - e r ő n e k  i g e n  s o k r a  ki 
t é r  j e s z k e d ő  h a s z n á l t a  t ás át .

Ezen utóbbinak segítségével a’ kőszén sokkal 
olcsóbban hozatik napvilágra a’ rendszerint 900 sőt 
1400 lábnyi mélységekből. ( A’ felülfekvő kőszéu 
többnyire alábbvaló, mint a’ mély-bányabeli). Ezen 
igen alkalmas tüzelő-szernek olcsósága’ következé
sében a gőz-mozgonyok’ befolyása által a’ portékák* 
ára nagyon leszabván, ezen utóbbiak rendkívül fo
gyasztanak ; mellynek az lett következése, hogy a’ 
gyárok, a’ kereskedés és ipar szerfölött szaporod
tak ’s gyarapultak. — Ezen rendkívüli javításokkal 
karöltve járt sok derék országutnak, csatornának 
’s gőzhajóknak készíttetése, a’ levelek’ ’s utasok’ 
sokkal sebesebb egy helyről másikra szállitatása; ’s 
ezekből valamint világosan érijük az ország' föntebb 
leirt virágzó állapotját, úgy azt is előre állilhatni, 
hogy a’ még sokkal gyorsabb közlés által, melly 
egész Angliában néhány esztendő múlva a’ vasutak’ 
segítségével létre jövend, aránylag még több mű
szorgalom ’s nagyobb jóllét fog eszközöltetni. — Ke
reskedésbeli crisisek, mint most, úgy ezután is for
dulnak némellykor elő, de azok mindig a’ társaság’ 
hasisának megrontása nélkül fognak , úgy mint ed
dig , elenyészni.

Az eddig tapasztalt jó foganatnak • minden kő- 
szénbeni bövelkedés ’s a’ gőzerőnek kiterjesztett 
használtatása mellett sem örülhetett volna Anglia 
olly nagy mértékben, ha ezen ország’ és Skótzia’ la
kosinak már rég óta egyátaljában derék, jámbor, isten
félő magaviseletök, szorgalmasságjok ’s az ipar’ min
den ágában szerzett tudományuk nem lettek volna 
segélyül, és ha Anglia 1688dik évtől fogva, minden 
revolutíotól mentve nem maradott, ’s lakosai tökéle
tes benső biztosságban nem éltek volna. A* tehetős- 
bek is már kora ifjuságjokban, nem valami általá
nyos theoretikai ösméreteket, mint némelly más nem
zetek, hanem valóságos practikai — az ő életmódjo- 
kat leginkább illető — tapasztalásokat gyűjtöttek, és 
minden hozzájok tartozó dolognak rtiódját é$ forté
lyait magokévá tették. Ezenkívül mindnyájan annyi
ra szoktattak rendes foglalatosságra,hogy még a’ nép is, 
ha a’ felekezetek’ küzdése miatt némellykor valami 
nyilványos gyülekezetben részt vesz is, néhány óra 
múlva szokott munkájához csöndesen visszatér; a* 
gazdagabbak pedig a’ legtüzesb beszédeket azon e- 
Lédnél, melly közönségesen az efféle gyülekezetek
re következik, annyira elfelejtik, hogy azokból alig 
marad egyéb fen, mint néhány ujságczikkely, hogy 
azok a kölönböző pártok’ egyikétől az egek
ig emeltessenek, a másiktól pedig sárba tapodtas
sanak. ) ■ f

*) A’ szárazföldi nyomtatott újságok olvasóiknak azqn ré
szét , melly minden véleményt megfontolás nélkül el
fogadni szokott, La a. t .i .  a’ mag,, gondolkozásmód áhoa 
fU ikO  hol nem volnának épen illy  olvasók a’ számo-

Midőn ezen körülményekéi mind foníolatra vesz- 
szük, Angliát és Skótziát minden tulság nélkül eg y , 
meglett emberek’ nevelőházának mondhatjuk; mivel 
ott az ember mások’ példája ’s tapásztalása által, ugy* 
szinte az által is , hogy minden józan számoláson é- 
pult tervnek valósításához kivántató eszközöket igen 
könnyű m egszerezni,— munkásságra bíratik, a* he
lyett, hogy pajkos kaczérságban,alávaló fondorkodá- 
sokbau ’s tunya gyönyör üzésben (Genusssucht) tőltnó 
életét. —

Vajha Francziaországról és Hiberniáról (Irland) is 
ezt mondhatnék; de fájdalom, ott máskép van a’ dolog!

Hiberniai vérbe mártott kardokkal irta Anglia 
azon törvényeket, mellyekkel Hiberniát, meghóditóji 
örökös jármok alá akarák vetni. Bosszuállás , ha
szonlesés , ’s vallásbeli türelmetlenség lenyomá ’s 
megzsákmányolá Hibernia’ v íg , jólelkű, jámbor, ter
mészeti-tehetségekkel bőven megajándékozott, de fáj
dalom! általjábanvéve könnyelmű’s a’ dolce-farniente-t 
kedvelő lakosit. A’ helyett, hogy nemzeti h bajit gyö
kerestül kiirtotta volna az Angliában uralkodó fele
kezet; a’ helyett, hogy a’ népet oktatta, ’s aldástbozó 
szorgalomra szoktatta volna, — kezdettől fogva egé
szen elhagyá Hiberniát tespedni. Ez egyszersmind 
hiba is , vétek is volt. Politikában a’ ballépéseknek 
rendszerint kárhozatosb következései vannak, mint 
a’ vétkeknek, ’s ez itt is megvalósult. — Mert jólle
het Hiberniának langy ’s termékeny éghajlata van, ’s 
jóllehet szigeti fekvése miatt a’ nyugatindiai és ame
rikai kereskedésre olly igen alkalmas: még is ott lát
hatni az emberi nyomorúság’ legalacsonyabb lépcső
jét. Rongyosan vagy inkább félmeztelen álldogál vagy 
heverész népességének fele része napközben az ut- 
czákon, míg éjszakára kénytelen lévén hajlékot ke
resni magának, kunyhóiba vagy inkább barlangiba 
búvik,hogy egyetlen egy tulajdona,t. i. sertése mellé, fe- 
kügyék. — Ha csak valamivel igazságosb törvényei vol
tak volna, ’s kivált ha annak idejében néhány ezren 
Lancaster ésBell’tanitványai közül Hiberniábaküldettek 
volna, úgy ezen országot angol skótziai hadisereg által 
most nem kellene őriztetni ’s nem félni az örökös 
lázongásoktul. Valamint a’ gyermekek’ elhagyatása 
legelőször a’ szüléken áll boszút, ’s csak azután

ßabbak ’«tüzesebbek?) talán balra is vezetik az által néha, 
hogy azon beszédeket, mellyek az angol gyülekezetekben, 
banquétoknál ’sa ’t. tartatnak, — sokkal nagyobb fontos- 
sággal ’s befolyással ruházzák-fel, mint azok valóságban 
ott óicsekhetnek. Ha nem épen minden kivétel nélkül, 
de legalább sokszor méltán lehet ezen beszédeket azon 
buborékokhoz (Luftblasen) hasonlítani, mellyek némelly 
esőcsep által a’ vizen számosán alakulnak , ’s mellyek 
•ső után tiistint elenyésznek. Az angol politikai élethez 
hasonló mozgások a’ continensen tömérdek romlást okoz
nának ; mert az angoloknál — kik többnyire phleg- 
matikusok, a’ régi szokásokat ’« helyzeteket ’s a’ t tisz
telni szokták; a’ törvénynek szívesen engedelmeskednek; 
kiknek többsége az erkölcsi vallásos elvek’ igaz tiszte
lője , ’s végre kik minden ellenség! becsapástól tengere
ik által biztosított nyugalomban élhetnek,—'ezen mozgá
soknak sokkal csekélyebbek következései, mint azokat 
az újságírók’ nagyobb része véli, és a’ mint azok a? 
continensen okvetetlenűl volnának is. (A’ S z e r z ő )
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kezd terhére lenni az emberi társaságnak: szintúgy 
Hibernia’elhagyatott áliapotja is először azon feleke- 
z**tet, melly ellene az által vétkezett, hogy Hibernia’ 
lakosinak, fKüd része kedviért azoknak f |ö d  részét 
mind vallásbeli, mind politikai tekintetben elnyomta, 
— a’ nagybrittanniai kormánybul kitolá, és még soká 
ezután is azon fekély marad, mellyhez Anglia’minden 
rósz nedve járulván, ezen máskép olly virágzó or
szágnak fő ocsmányságát ’s terhét fogja tenni. —

Miután tehát Nagybrittannia’ 3 királyságinak ket- 
tejét legnagyobb virágzásban lenni, egyikét pedig 
szánakozásra méltó tespedésben ’s ínségben látnok: 
fordítsuk szemeinket Francziaországra, és vizsgáljuk- 
meg hasonló igazságszerető részrehajlatlansággal: 
milly elóhaladást tőn a’ legközelebb lefolyt 21 év 
alatt ezen nagy tartomány, a’ nála sokkal kisebb Ang
lia és Skótziához képest.

Francziaország 1796tól fogva 1812ig sebes szár
nyakon, uj meg uj győzelmekre vitetett; fél Európá
nak kisarczolásából meggazdagodott; túlhaladó ha
talma és invasiói által közdivatba hozta a’ franczia 
készitményeket ’s borokat, egyszersmind más tarto
mányok’ műszorgalmát ott helyben nemcsak alapo
san megismerhette, hanem azt saját hazájába is által- 
tenyészthelte. Napóleonnak mindenre, mi a’ belső 
igazgatást illeti — reá termett lángesze, a’ kereskedést 
és ipart elősegítette, a’ népet dologra’s engedelmes
ségre szoktatta; csatornákat, országutakat, nyilvá- 
nyos épületeket ’s közjóra czélzó intézeteket eddig 
példátlan munkássággal ’s épen olly foganattal létesí
tett.— Csak egyről felejtkezett-meg, — ’s talán késza
karva felejtkezett-meg— a’ századnak ezen óriása; t. i. 
hogy a’ ki egy nemzet’ maradandó javáról akar gon
doskodni, annak inkább azon népnek oktatására, s 
erkölcsi megjobbítására, mintsem pillanati emelkedésé
re ’s legyeztetésére kell ügyelnie.

A’ roppant nagyságú császárság’ feldöntetése és 
azon súlyos kardnak félrevetése után , mellyet Napo
leon Francziaország’ eíőbbeni boldogságára, habár nem 
mindenkor is , legalább sokáig bölcsen egyszersmind 
mérséklet’ határiban tartott erővel forgata, ’s így az 
előbbi anarchia helyett rendet alkotott, — előbukkan
lak az elhagyatott népoktatásnak, az elterjedt erkölcs
telenségnek’s vallástalanságnak következései, mellye- 
ket borzasztó kifakadásaikban naponként továbbhaladni 
látunk. A’ köznép’ nagy része, melly már annyi kormányt 
megbuktatott*, a’ politikának minden kérdésibe avat
kozik, és valamikor csak vállalatja’ sikerében bízik, 
—kész azonnal az utczák’ kövezetéhez nyúlni, hogy 
ennek feltorlasztásával az utczákat elrekeszsze. Ha 
a’ foganatra kilátás meg van akasztva, magányos 
személyek fenik tőreiket, és töltik fegyvereiket; egy 
pokolbeli készítmény ártatlan háznépeket mély gyász
ba borít, ’s minden emberileg érző szivet rettegéssel 
’s undorodással tölt-el. A’ politikai turkálásokkal 
mérkőznek a’házi élet’ undokságai; és Fualdes, Fies- 
chi, Alibaud, Meunier ’s több mások’ nevei által va
lamennyin arra intetünk időrül időre hathatósan, hogy 
erkölcs és vallás nélkül sem országok sem háznépek 
bátorságban nem lehetnek. — A’ ministeriumok majd 
az esztendő’ részeinek sebes leforgásával tolván - ki 
egymást, ideig-óraig tartásuk nem is enged nekik a’ 
távol jövendő’számára holmi javításokat előkészíteni, 
’s felingereltelvén’s elkeserítetvén azon kinzó mód által.

mel yei az egész világ magát dolgaiba avatja,’s épen á- 
zért féltékeny szemmel nézvén a’községek v. testületek 
még akármilly parányi hatalmát is , minden eszközhöz 
nyúlnak, hogy a’ határtalan központosítási rendszer 
(Centralisations-System) által, — melly még Napóleon
nak lángesze s tehetsége mellett is ártalmas volt, 
— ingadozó hatalmukat megerősítsék; ’s ez által az 
országnak belső igazgatását egészen elrontják. — A* 
kamarákat sokkal inkább foglalatoskodtatja a’ feleke
zeteknek az országiás’ kantárjain előttük űzött ve
szekedése,mintsem a’köz jórul gondoskodás; és ha erről 
szó történik, a’ megyék’ tekintetei legyőzik az or
szágéit. Egyes személyek’ hasznára a’fa’ és vas’ ma
gas ára, meg a’ kőszén’ külső országokbul bevite
lének nagy várna, a’ tökéletesb ipar’ kifejlődésének 
mint megannyi legyőzhetlen akadálya, parlamentileg 
fentartatnak.

Azonban midőn a’ császárság’ legnagyobb ki
terjedése ’s katonaságának kettőztetett álladalma* 
(État) idejében nem egészen hét száz millió franc 
volt a’ költség, — ím! az utóbbi esztendők’ budgetje 
körülbelől ezer millióbul áll évenkint, a’ nélkül hogy 
ezen szörnyű summák képesek voltak volna eddig 
külföldön a’ kormánynak tekintetét nevelni, vagy a’ 
hazában létezését biztosítani! A’ fővárosnak legcsi- 
nosabb utczáin járni kelni látszó csoportok a’ lon
doni utczák’ középszerű közönségével sem hasonlít
hatók. — E’ mellett Párisban az éjjeli kijárás bátor- 
ságtalan, ’s trottoir-ok majd sehol sincsenek. A’vá
ros’ jg része undorodásig mocskos, ’s kiválasztott 
tizede sem olly tiszta, mint Angliában ’s Skótziában 
a’ faluk szoktak lenni. A’megyei városak ’s faluhelyek 
—ritka kivétellel—a’bő életnek, jóllétnek, kastélyoknak, 
szép kertek’s mezei házaknak hijányát láttatják. Vasu
tak, az egy Lyon melletti rövidet kivevén , nincsenek , 
’s ha akarnak is újakat készíteni, minden kigondol
ható akadályt gördítnek elejökbe. Az országutak i- 
gen középszerű állapotban vannak; a’ közönséges 
Útikocsik az utazóknak szintolly alkalmatlanok, mint 
a’ milly piszkosak; a’ vendégfogadók — Párist, meg 
néhány nagyobb várost kivevén — nyomorúltak; a’ 
népnek igen igen nagy része sem olvasni, sem ír
ni nem tud, és falábbelijében elbajlódik, hogy ter
hes életének elviselésére szükségeit megszerezhes
se , a’nélkül hogy azon édes önkecsegtetésről ( ’s az 
ebből származó ’s minden európai országban pél
dabeszéddé vált elbizottságról), melly szerint magát 
épen ezen nemzet az európai civilisatio’ fokán gon
dolja állni, lemondhatna, következéskép jogot nem 
tartana arra, hogy a’ propaganda ’s minden más el
csábító mód által a’nemzeteket, princípiumaival annyira 
felhevítse, hogy azon szomorú esetek’ következési- 
ben, mellyek ki nem maradhatnak, mihelyt a’ nép* 
nagy tömege az ész’ ’s megfontolás’ határin túl fel- 
izgáttatik, egész vitéz nemzetek — mint p. o. a’ 
lengyelek — szerencsétlennekké tételnek, nem akarván 
elég jókor elhinni, hogy okvetetlenül ők lesznek az 
áldozatok, ha vagy roszszándéku, vagy rövidlátásu 
tüzeskedő pártoknak hisznek. —

Hogy Francziaország ezen fogyatkozásai’ da
czára is a’ szőlőmivelésben, borralbánásban, a’ se
lyem-feldolgozásban, és a’ murokrépa czukornak ké
szítésében felülhaladott minden más országot; hogy 
sok más áru’ gyártásában tetemes előlépéseket tőn,
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és hogy nemzeti gazdagságai jóval szaporította: 
czáfolhatlan bizonysága annak , hogy ezen nagy or
szág a’ gyarapodás’ oily töm-rdek eszközeit bírja, 
hogy azon revolutionalis catastrophák ’s nyugtalan
ságok nélkül, melly ek olly gyakran ’s oily sokáig 
sikeretlenül emészték-meg legjobb erejét, jól elren
delt törekedés, kiterjedtebb nemzeti mivelődés, fő
kép politikai csönd ’s biztosság mellett, ugyanezen 
idő alatt csudákat tehetett volna. Lombardiának, 
Csehországnak, ’s az ausztriai birodalom’ más tar
tományinak, valamint több német status’ előmenete
lei eléggé isméretesek lévén ezen ujságlap’ Olvasóji 
előtt, csak Poroszországra nézve teszek még rö
vid említést. Ez közönségesen tudvalevő virágzó 
szerencséjét leginkább azon környölállásnak köszön
heti, hogy iskolai czélszerü népoktatás ’s jól meg
határozott conscriptionalis törvénye által embereit 
képezi; egyszersmind megelégfiltségre , jó rendre, 
politikai csöndességre, hazafiságos köz - értelemre 
’s munkásságra szoktatja. Ki hazája’ javát iga
zán óhajtja, terjeszsze ugyanezen áldásteljes tulaj
donságokat, mennyire lehet, maga körül; ’s az em
beriség’ jóllétéért tett fáradozása, mennyire tőle ki
telt, nem fog siker nélkül maradni.

D e r e s é  n y i  P á l .

M I R A B  E AU’ V É G S Ő  P I L L A N A T A I .

( T o u c h a r d  L a  f ő t t e  után).

Jóllehet M ir a be au közeledni érzé halálát, 
elméje még is folyvást a’ status’ fontos ügyeivel 
foglalkozott. „Ah! — imígy szólt ágya körül össze- 
sereglett barátihoz, — szivem mélyen gyászolja a’ 
monarchiát, mellynek maradványait a’ pártok nye- 
rendik zsákmányul.“ — Azután legmélyebb fájdalom’ 
hangján imígy folylatá: „Mi elveszünk, 's még csak 
a’ polgár-háború’ gyászos dicsőségében sem fogunk 
osztozni Francziaország önfeloszlásában hal-meg. “ 
— E’ pillanatban Mirabeau' fejét kissé fölemelé a* 
komornok, hogy a’ vánkost megigazítsa, ’s ekkor 
a’ szenvedő ember több meggyőződésből mint sze
rénységgel ezen megjegyzést tévé: „Fiam, te most 
Francziaország’ legerősebb fejét tartod kezedben.“ 
—- O e’ kevély szókat alig mondá-ki, midőn az ut- 
czán szokatlan zaj lámada ’s megrendítő a’ teremet. 
„Mi ez ?“ kérdezé Mirabeau. — »Egy álgyutany a liu- 
zódik-el“ adák válaszul. „Hogyan ?— szólt újólag — 
Achillesz’ temetése volna é már e z ? “ — — Mira
beau’ orvosa, C a b a n  is, reményié, hogy a’ rendelt 
gyógyszer a’ bajt enyhíteni fogja, ’s kerdé a’ beteg
től , nem érez-e még könnyebbülést. „Semmi kü
lönöst — válaszolt M i r a b e a u  sajátszerü caustikus 
mosolylyal — az én gyomrom hasonlít kormány-em
bereinkhez; hivatalát'igen rosszul teljesíti.“ — ’S 
gondolatival csakhamar ismét a’ politikai dolgokra tér
ve, imígy szólt: „ezen P i t t  csak készülések’ mi
nistere; ő inkább az állal kormányoz, a’ mivel fe- 
nyeget, mint az által, a’ mit cselekszik. Ha én 
még tovább is élhetnék, úgy hiszem, neki Sok bajt 
s bosszúságot fogtam volna szerezni.“ —

Másnap érzé Mirabeau, hogy végórája már közel- 
get. „liarátom — szólt Cabanishoz — én még ma

meghalok. Ön tapasztalt nagyhírű orvos; de van 
Önnél egy még nagyobb ’s hatalmasabb; egy orvos, 
ki a’ szélvészt teremti, melly mindent halomra szór;
— ki a’ vizet teremti, melly mindent termékenyít,
— ki a’ tüzet teremti, melly mindent éltet; — ezen 
orvos intézkedni akar azon elemekkel, mellyekből lé
nyem áll, hogy más lényeket képezzen azokbul. — Ha 
egyszer a’ dolog annyira jött — folytatá a’ haldok
ló , bizonyos epikuri érzéssé], — cselekvésül mé» 
csupán egy marad hátra; az ember jó illatokat ter- 
jeszszen maga körül, ’s édes harmóniákat zengedez- 
tessen , hogy szelíden ringattassék az álomba által, 
mellyből többé nincs ébredés.“ ------- Délelőtt Mira
beau’ szenvedései kiállhatlanok levének; ő szólni a- 
kart, de nyelve megtagadd a’ szolgálatot. Agy előtti 
asztalárul egy tollat von kezébe ’s egy papirosda
rabkára ezen szót irá : „ Alhatnám !“ — Cabanis úgy 
cselekvők, mintha őt nem értené. Ekkor a’ haldok
ló még egyszer tolhoz nyúlt ’s ezt irá: „Gondolja 
Ön, hogy a’halált óhajtani, vétek?“ — Az orvosfoly- 
vást hallgatott. A’ haldokló mostmég nagyobb élénk
séggel sót nyugtalansággal e’ szókat jegyzé: „Mig 
azt lehete gondolni, hogy a’ mákony nekem árthat, 
addig okosság volt, tőlem megtagadni azt; de most. 
midőn engem csak csuda tarthat-ujeg életben, miért 
nem próbálják annak foganatját rajiam? Siessen Ön; 
még van erőm egy egész századra, de bátorságom 
egy pillanatra sincs.“ — ,, Ön’ kívánsága mingyárt 
teljesüljön — szólt az orvos megindult szívvel; tüs- 
tint asztalhoz ült ’s fájdalom-oszlató szert rendelt. 
— Fél óra nmlva Mirabeau’fájdalmai legmagasb fok
ra emelkedtek, ’s vad kínjainak közepette felkiáltott 
még egyszer dörgő hangon, mikép azelőtt a’ gyű
lésekben őt olly sokszor hallani lehete: „Én meg 
vagyok csalatva. “ — „Nem nem! Ön megcsalatva 
nincs — viszonzá C a b a n i s  — a’ nyugtató szer 
mingyárt itt lesz.“ — „Ah orvosak, orvosak! — 
kiálta-fel a’ haldokló, egyszersmind haraggal ’s von
zalommal vegyes pillanatot vetvén Cabanisra.— Nem 
igérte-é meg nekem Ön , hogy illy kínos halált nem 
enged szenvednem? Elátkozzam-é magamat, hogy
hittem Önnek?“ ------- E’ végső szavaknál Mirabeaut
görcsös rángódás kapta-meg, ég felé emelte szemeit 
’s meghalt. —

Mihelyt a’ nemzeti gyűlés Mirabeau’ haláláról 
hírt vön, nyolcznapi gyászt rendelt, ’s másnap azt 
határozd, hogy illy rendkívüli férjfi’ emlékezetét 
egy szersmind rendkívüli módon kell megdicsőiteni; 
ennélfogvást Mirabeau’ tetemei a’ szent Genovéva’ 
templomába vitesse:- ek , melly templom ezentúl P a n 
t h e o n  nevet viseljen, ’s homlokfalán e’ felírás mu
tassa rendeltetését: N a g y  f é r j f i a i n a k  a’ há
l á s  Ha z a .

R E J T E T T  SZÓ.

Vég nélkül szeretet lángoljon iránta szivedben;
Ezt La vonod : szoktál ez-amazt hordozni alatta.
Fej nélkül teszi haj! vad zsarnok az emberi vérrel. 
Két elsőt vontán szüli tél. — Megye honban egészem.

A; 25dik számú re
Sz. lg. Zalában, 

tettszó: K á n t o r .

Szerkeszti H e l m e o z y .  —  Nyomtatja R e i m e  1.



k ö l t é s z i  ELLENKÉPEK.

T A K SA 1R O D Ó.
P e s t»  á p r i l i s ’ 5.

T é l - e s t i  dal*
Szép ezüst folyamnak árja 

Nem zug a’ bérezek k ö z ö tt ;
K éjes völgye gyászt-rebegve 

Sárga színbe ö ltözö tt:
Szép t a v a s z n a k  búra szálltak  

Üdv-mosolygó bájai ;
Vele tűntek szép leán y k a!

Hű szere lm ed’ álmai.

Nézd a ’ holdnak ’s csillagoknak 
E sti rezgő fén y eit,

Milly mosolygó színnel festik 
É le tünk’ bús k ép e it; —

Mint játsznak  h ideg sugári 
H ó -b o ríto lt halm okon,

Busább álmot intve úsznak 
A’ csendes sír-o rm okon .

H o’ a ’ szendergő  poroknak 
É desek nyugalm ai;

Földi lé t’ zord alkonyával 
Nem küzködnek vágyai.

C söndesen m ind o tt alusznak 
G yászhazájok’ k eb lib en ,

E sti dalt nem zeng fölöttük 
K is m adárka reptiben.

L ányka! bús az e s t’ hom álya,
Nincs szivünknek é ld e lc t;

Szép szere lm ünk’ kéjtenyésztő 
R ózsakcrlje  puszta lett.

Néma minden , —  ’s lanyha sze lle t 
Zengő a jkak’ hangjait 

Nem hordozza lenge szá rn y á n ,
’S hű k eb lek ’ fohászait.

A’ term észe t’ bús ölében 
Bágyadoznak e rz e tin k ,

É s magányos néma lakban 
Szunnyadnak rem ényeink.

NÉHÁNY SZÓ AZ IST Á L L Ó Z Á S’ TÁRGYÁBAN.
(K e sz th e ly rő l).

Az istállózási marhatartás’ rendszere, csak a’ 
magast) mezőgazdasági műveltségnek tevén követ
kezménye : természetes, hogy annak kedvező vi- 
szonyok-közti hasznos létét csak a’ mezőgazdasági 
műveltség’ magasb fokán álló nemzetek’ példája bi- 
zonyitotta-be — olly világosan ’s m eggyőződőleg, 
hogy itt annak bővebb vitatásiba bocsátkozni szük
ségtelennek tartom. — Támadtak ugyan, valamint 
minden uj vállalatnak, úgy ezen uj tenyésztés
vagy inkább tartás-módnak, eleinte számos ellensége 
de lehet é azon csudálkozni, ha megfontoljuk, hogy 
•ama’, — szó’ szorosabb értelmében — behozott uj 
rendszer által, az olly régóta divatozó, szinte meg- 
gyökeresült gazdálkodásmód majd egészen felfor- 
gattaték! De támadtak legújabb időkben is ellenzői 
(pedig olly országban, hol az istállózás leginkább 
divatoz) számos példával erősítvén, hogy tökéletes 
istállozás nevezetesen a’juhok’ egészségét koczkáz- 
tatná. Azonban bővebb ’s szigorúbb vizsgálatok u- 
tán kitetszett, hogye’panaszra csak a’ leves étkek
nek (jelesül moslék) a száraz takarmányhoz arány-

Pislogó m écsek’ világa 
Csak rideg  hazába szá ll;

H oldnak rezge  té li fényén 
A’ sz ív  enyliet nem talál.

G a x d a g h  L .  —  s.

T a v a s z i  v i r á g o k .

l m ! regényes sz ín  borítja  
’S hímzi ú jra  a ’ m ező t,

*S sz e rte  bájos dal vidítja 
A’ k e b e lt , az érezőt.

A ’ m osolygó zöld tenyészet 
D ísze ú jra  fe lv iru ft,

Uj tavasz j ö t t , —  ’s sz é t enyészett 
A ’ v ih a r , rnelly zúgva dúlt.

*S bárha ism ét bájviránya 
H ervadozva földre h u l l , —

Uj tavasz j ő ,  ’s  szép koránya 
B enne ú jra  folvirul.

T av aszu n k ’ bús alkonyára 
T öbb virágkor nem d e rü l,

N em , ha hímcs láthatára.
Esthom ályba elmerül-

L án y k a ! éljed e ’ tavasznak 
Rád mosolygó k e d v e it,

M íg  rózsái cl nem asznak 
’S  nem hullatja díszeit.

N incs im ád é , szép v irágszá l!
Ha letűn t a* ró z sa k o r :

D ú lt v irágra  lepke nem száll 
A ’ tavasz’ lehunytakor.

F id ic in is  János.

tálán használása adott okot. •— Anglia’ példája sem 
teheti e’ rendszer’ hasznát kétessé; mert e’nemzet
nek saját élesb-eszü gazdái’s irói nem egyszer igye
keztek honi gazdatársaik’ figyelmét e’ tárgyra for
dítni: de a’ bevett régi szokás, főkép pedig a’ ned
ves éghajlat, melly jeles szorgalommal párosulva 
a’ legelőket nálok különös-bőségű pázsittá varázsol
ja — fő okai, hogy az istállózási gazdaság ezen or
szágban mai napig még általányos követésre nem 
talált. — Hazánkban, számos kisebb terjedésű gaz
daságban, nem mondom a’ tökéletes istálíózás (leg
alább tarló-szabadulásig) milly nagy haszon volna! 
sőt viszonyai szinte kényszeríteni látszanak a’ bir
tokost e’ rendszer-elfogadásra, kivált a’ juhokra néz
ve, hacsak ezek’ egészségét ’s gyapját vagy rend
kívüli messzejárás ’s minden időviszontagságnak 
eltűrése — néha vidéki rühes birkasergekkeli érint
kezés által, — koplalással, szomjuzással — vagy vad 
és vizállásos legelőkkel veszélyeztetni, vagy fal- 
kájának számát alább szállítani nem akarja. — Szint- 
űgy a’ szarvasmarháknál is számos esetben, főkép 
a’ tejelés végett tartott sweicziáknál nagy haszon
nal hozatnék-be az istállón-étetés.
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Mi oka ezen hátramaradásnak? A’ régihez ra
gaszkodás, minden újítás ’s vele járó gazdasági vi
szonyok’ változása után szükségkép támadó nagyobb 
gondtól, nyugtalanságtól, élénk munkásságtól, ’s 
időleges költségtől! irtózás; — továbbá a’mezei gaz
daság’ józanabb elveivel való ismeretlenség, ’s ál
táljában a’ felvilágosodás’ ’s értelmesség’ hiánya. — 
Közvetőleg akadályozza ezen fontos gazdasági rend
szernek behozatalát, (értetik: kedvező körülmények 
közt,) vagy legalább az irántai idegenkedést és bal
véleményeket tovább is feltartja — kevésbbé müveit 
s élesenlátó gazdáink’ elméjében — az is , hogy 

hazai íróink részint korlátlanul ellene kikelnek, ré
szint egyoldalúlag’s lanyhán emlékeznek felőle. Mar 
gának Balásházy úrnak a’ „ Juhtenyésztésről való 
gyűjteményében“ úgy „ a’ Juhtenyésztés’ tárgyában 
tett újabb tapasztalásaiban “ is ez érdemben nyilvá- 
m itolt nézetei’s véleményei rendkívül ingók és félsze
gek; szerintük az istállózást olly szűk korlátok közten- 
gedi-meg, hogy a’ gazdát attól inkább elijeszti, mint
sem felbuzdítaná. — Ugyanis utóbb említett munká
ja’ 153ik lapján azt mondja a’tisztelt szerző úr: „Mert 
ha igaz , hogy a’ termékeny legelő eltart annyi juhot 
legelés által, mintha ugyanazon földterület takarmány- 
plántákkal müveltetnék, ’s istállón tartatnának arról
a’ juhok“ ----és így felforgatja épen azon okot, melly
tulajdonkép az istállózás’behozatalának fő rugója volt; 
mert ez mutatta-meg szembetiinőleg hasznát ez uj e- 
tetésmódnak—altaljában véve. Utóbbi soraiban pedig 
erőködik az érdemes író , olly igazságról győzni- 
meg olyaséit, melly úgy is a’ napnál világosabb, t. i. 
hogy ugyanazon térségii legelő több juhot táplál, ha 
gazdag, mintha sovány, — igy folytatván szavait: ,,a’ 
sovány földterületeknél meg van fordítva a’ dolog, ha 
az illy földnek m é r s é k e l t  (talán czélszerű?) műve
lés adatik, a’ takarmány-plántákat középszerű bőség
gel termik, ’s jobban mint a’ vadfüvet; ’s ugyanazon 
földterületről takarmányplánták’termesztése által több 
juhot táplálhatni, mint legeltetés által.“ —

Szabad legyen itt, — az istállózás melletti ’s 
elleni egyéb vitatásokat máskorra halasztván, — Ba
lásházy úrnak föntebbi állítását czáfolólag, megmu
tatni , „hogy ugyanazon térségii föld több juhot táp
lál, ha mesterséges rétté változtatva, kaszálókint 
használatik, mint természetes legelői-állapotjában, 
bármilly gazdag legyen. “ — Hogyha Balásházy úr’ 
mondása állana, nehéz volna meghatározni,ini kész- 
teté a’ külföld’ értelmes gazdáit, gazdag müveit le
gelőiket feltöretni, azokat sok munkával zöld takar
mány alá fordítni, ’s a’ költséges istállózási étetést 
befogadni: csupán trágyanyereség é, vagy inkább a- 
zon számos összehasonlító próbatételből kivont ta- 
paszt-.dás, hogy ugyanazon térföld utóbbi esetben 
több takarmányt adott, mint l e g e l ő ü l  használva?

lát még a természetre hagyott, soha nem javí- 
tott legelő, s a müveit föld’ haszna között miilyen 
lehet a különbségemért hol azon termés zetes legelő, 
(nnUvent B. ur ny.Iván érl,)mellyen a’ birkának kellemes 
nyék közt, ez állatnak kevésbbé vagy egészen használ- 

ha lan növény is helyet nem foglalna ?Hány van olly le
gelő hazánkban mellynek páz i j a  idővel meg néni rit
kulna, mohosodnekv. szárazabb esztendőkbe, einem  
silányulná ? nem értem a laposabb fekvésű, víz-állá
sos , juhoknak úgyis alkalmatlan legelőket.

Nem újság, sem nem puszta képzelet az, hogy a’ 
mesterséges takarmányplántákkal czélszerűen müveit 
föld több tápla-anyagot szolgáltat, mint természetes 
legelői állapotjában ; ez olly igazság, mellyet a’ kül
föld’ szabadelmü gazdáji e’ tárgy körül tett szigorú 
’s el nem fogúit nyomozásaik által, szembeszökő mó
don kivíttak; de a’ theoria is mellette szól. Mert 1) 
Ha legelőmet feltöröm, jól megművelem ’s trágyá
zom , szükség’ esetében öntözöm i s : természetes, 
hogy termőérejének emelkednie kell. Hatalmamban 
áll továbbá azt,  mind vegyületi ’s fekvési tulajdon
ságához, mind marháim’ természetéhez mérsékelt 
növényekkel, tetszésem szerint bevetni — ’s igy 
ugyanazon térhelyet művelés állal több, ’s barmom
hoz alkalmazva, jobb takarmány-termésre szorítom, 
kényszeritein. — 2) Mit a’ marha a’ legelőkön trá
gyájával ( tudva van ennek h a s z n a  i s ), nyálával, 
leheletével bemocskol, ’s ideiglen a’ legelésre alkal
matlanná tesz , a’ mit körmeivel összezúz, gázol 
’s növésben hátráltat, az mind a’ mesterségesen mü
veit föld’ haszonvételét neveli. — 3) A’ takarmány- 
növény, teljes kifejlődési fokán levágatva, legtöbb’s 
legjobb termést ad; mert gyarapodó—kifejlesztő ere
je növekedik, minél inkább közelit virágzást ’s gyü
mölcsöző életkorához: ekkor megállapodik ’s her- 
vadásnak indúl. Virágzási időszakában tehát hason- 
lithatlanul többet öregbedik a’ plánta, mint ugyan
annyi idő alatt, gyenge, fiatal korában. Innén önkint 
következik, hogy bizonyos terjedésű rét nagyobb 
mennyiségű (mázsa számra) ’s jobb minőségű zöld 
takarmányt ad , ha csak virágzási állapotjában ka- 
száltatik, mintha arról a’ gyenge, fiatal fű bármi 
gyakran vágatnék, vagy, a’ mi egyre megyen, lele
geltetnék. — Vannak ugyan kifogások, főkép a’ két 
utolsó állítás ellen, többek közt; „hogy a’ tipródás 
’s gyakori levágás után a’ fű annál bujábban nő, el
vénült korában kaszálva ellenben nehezen sarjadzik, 
bokrosodik.“ — Melly ellenvetés noha magában nem 
alaptalan, de azért még sem képes a’ tapasztaláson 
épült igazságot feldönteni, ’s legfeljebb is csak ennek ki
terjedését (értelmét) szőkébb korlátokkal mérsékel
heti. — Hogy ha a’ dolgot el nem fogúit el
m ével, minden oldalról vizsgáljuk, fontoljuk, csak
ugyan való marad, hogy ugyanazon földterület ta
karmányplántákkal müveltetve több juhot táplál istál
lózás mellett, mint, hogy ha az legelőkint hasz» 
náltatnék.

A’ JÓSLAT.
S p a n y o l  b ű n - e s e t.

Néhány hónap előtt a’ granadai príma Sala 
del crimen következő eset fölött tanácskozók. — Don 
Gonzalez L’londirien sziiléjivel Cordovában lakott. 
Ő szép, magas termetű ifjú vala, ügyes, és munkás. 
Baráti ’s ismerősei mindnyájan becsülök őt. Gyámo- 
l a ’s öröme igérkezék lenni szüléjinek, kiket szi
véből szeretett. Ezek valának legbelsőbb gondolati
nak tárgyai; egyedül a’ búskomorság ’s elvonult élet- 
höz vonzalma volt az, miért őt vádolni lehetett; de 
ezen komorsága olly gyöngéd és kedves vala, hogy 
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misét hallgatott azon gyönyörű templomban, mellyet 
eredetileg prófétájoknak emeltek a’ mórok, melly a- 
zonhan most már keresztyén isteni tiszteletnek 
van szentelve. A’ napnak egy részét imádságban töl- 
té , ’s azon roppant oszlopok közt bolyonga, mellye- 
ken a’ régi mecset’ boltozata nyugvók. Lie mint a’ 
spanyol mondja: tras la cruz el diablo (kereszt mö
gött az ördög.) Éj’ kezdetén elhagyd a’ templomot. 
Midőn az imádság’ utolsó szavaival ajakin ’s szentelt 
víztől nedves kezekkel, a’ küszöbön kilépne, im! egy 
koldus járult hozzá,-egy réz színű ember, erős arcz- 
vonalmakkal, — egy azon rettegett czimborák közül, 
kik ren {szerint csalás, lopás, és jövendölésből élnek. 
Gitano (czigány) volt ezen ember. „Sennor, — szóla, 
miután csekély alamizsnát kapott, — felfödözzem 
Kegyednek a’ jövendői? Nem kiváncsi Kegyed meg
tudni: mi nevezetes történendik életében?“ — L’lon- 
dirient megmagyarázhatlan nyugtalanság szállá-meg, 
’s nem vala képes az ajánlatot v'sszautasítni. „Jőjön 
Kegyed velem ,“ — szólt a’ koldus, ’s L’londirien 
úgy cselekvők. Egyideig magányos utczákoii mellé
nek , mellyeket a’ Gitano készakarva látszék válasz
tani, ’s az ifjú cordovai már vádolni kezdé magát, 
hogy olly meggondolatlanul bízta sorsát egy kóbor 
vezetőre. Akaratlanul jobb oldalához irányult keze, 
hol zsebben egy tőr rejtezett, ’s azt titkon markába 
szorítván, szilárdabbul lépett vala előre. Néhányszor 
eszébe jutott ugyan, hogy sötét varázsmüvekhez ke
zet nyújtani nem illendő; de e’ jámbor elmélkedés, 
az égnek ezen intése csakhamar fejejtve lön. Kimen
tek a’ kapun ’s egy kis olajfa-erdőbe léptek, hol nem 
sokára egy czigány csoport’ közepette láták magukat. 
L’londirien leiizeté a’ kívánt pénzt, ’s most az öcs* 
mány kuruzslatok elkezdődtek; először több csekély 
érdekű dolgot hirdetőnek az ifjúnak, azután pedig jóso
lók neki, hogy szüléjit megölendi. Gonzalez magán 
kívül jőve; de a’ jós nyugodtan szólt: „Nehevesked- 
jék, ifjú férjíi; mert még is úgy leszen,“

„Mit cselekvőm, hogy illy keményen akar bün
tetni az é g ! “ — szóla kétségbeesve a’ fiatal ember. 
„A’ jók , — felelt a’ Gitano, — gyakran bünhösz- 
nek mások’ vétkeiért. Kegyed’ szüléji vétkeztek, ’s 
Kegyednek kell lakolni; az ég Kegyedben egy vétkes 
hölgynek ’s férfiúnak, kik klastromi szűz életet esküi
tek, gyermekét bünteti-meg. “ — „Hazudsz! te be
csületes családot sértesz; “ — kiálta Gonzalez 
torkon ragadva a’ jóslót, ’s tőrt húzva; de eltaszíta- 
ték, ’s szemei előtt tőrök villogtatlak, legalább olly 
hosszúk, mint az, mellyet L’londirien tarta kezében. 
Nem volt tehát mit tennie, mint távozni, ’s midőn 
szülőjihez vissza tért, még szomorúbb leve, mint eddig 
volt. Sok napon ’s éjjelen üldöző őt azon iszonyít 
gondolat, melly a’ czigány’ jóslata állal agyában szü- 
lemlék. Végre, midőn lelkének e’helyzetét már tovább 
nem tűrhető, módrul eszmélt, melly szerint kitanul
hatná: mennyiben adjon hitelt azon setét jós szavak
nak. Csak az idő volt képes őt az iránt felvilágosít- 
ni; a’ múltnak fátyola azonban letéphetőnek látszék. 
Egészen elázva könnyektől borult atyja’ lábaihoz ’s 
kérdő! való-e, hogy egykor ő szerzetes ruhát vi
selt, ’s annyja isten’ jegyese volt. Még mindig Ilivé, 
hogy a’ válasz ismét békével ajándékozandja - meg 
lelkét, ’s halálos rettegés közt várakozók reá. „Ah! — 
megszólalt atyja, — mint óhajtottuk volna előtted ezt 
titokban tartani.; csak gonosz lélek födözlieté azt

néked föl. — 1796ban, midőn húsz éves ifjú valók, ko
lostorba vitetém , hol egész 1808íg maradiam. Ezen 
időben a’ zárdákat ,megfertőzteték ’s kírablák az el
lenséges katonák. En megszököm. így volt kényte
len anyád is elhagyni szent rejtekhelyét, a’ kolostort. 
Akkor láttam őt először. Egyenlő szerencsétlenség 
közelebb lioza bennünket egymáshoz, ’s mi összeke- 
lénk, hogy egyesülten a’ balsors’ csapásait könnyeb
ben viselhessük-el. Hosszas bujdosás után, honunk
tól távul, e’városban megtelepedőnk, hol senki bennün
ket nem ismert. Lételünket ipar ’s takarékosságnak kö
szönjük. Az Isten megáldó szorgalmunkat, ’s mi szeren
csések vagyunk, fáradságunk’ gyümölcsit hagyhatni 
reód. “ — Noha ezen vallomás sértő az ifjú ember’ 
vallásos érzelmét, szeretete szüléji iránt mégis ren
dületlen maradt; de egyszersmind növekedék aggsá- 
ga, meggondolván, hogy a’ czigány a’ jövendőre néz
ve is talán valót szólhatott. Ezt örökre gátlandó, erősen 
elhatározó magában, hogy Cordovábul eltávozik. Azon 
ürügy alatt , hogy világot akar látni , esdeklőleg 
kért szüléjitöl utazásra engedelmet. „Miért akarsz 
elhagyni minket? — szólónak ezek. — Maradj ná
lunk. Jobb kenyeret akarsz saját búzakenyerünknél? 
Higy tapasztalásunknak. A’ gördülő kő nem gyűjt 
mohot, ’s ki gyapjú után jár, nyirottan jő-vissza. “ *) 
Azután még több okot is hordának-elő , de Gonza
lez rendíthetlen maradt. ’S igy végre megadák az en
gedelmet,’s azzal tetemes mennyiségű pénzt áldásuk
kal együtt. Gonzalez elindult, először Madridba, on
nan aztán Francziaországba menendő. Azonban alig 
volt fél úton a’ Venta del Carpio felé, midőn jobbra 
fordűlt, hogy Pueblo de Castro Hio, ’s aztán Baena, 
Las ventas ’s Alcala la Real-ba juthasson. Erre ismét 
elhagyó a’ nagy országutat, ’s a’ granadai Sierra’ 
pusztáiba bujdoklott. A’ hegyek közt egy kis hajlé
kot vásárolt; mellyhez egy sűrű sövénynyel körzött 
kert tartozék. Ide vonult, hogy mint bűnbánó remete 
éljen, ’s elhárítsa azon veszélyt, melly őt fenyegető. 
Élelmét vadászattal szerzé, ’s abból, mit kertje ter
mett,’s a’napnak legnagyobb részét imádkozva tölté 
egy kápolnában, mellyet kertje’ végén saját kezeivel 
épített a’ szent szűznek tiszteletűi. így  élt hat é- 
vig legmélyebb elvonultságban ; csupán vasárnap 
ment Campillo de Arenas ’s Carcheligioba. Egy vagy 
kétszer évenkint Benatvát is meglátogató, hogy szá
mára lőport, ónt ’s szükséges öltözeldarabokat vá
sároljon,’s az általa elejtett állatok’ bőreit eladhassa. 
Hlyen volt L’londirien’ élete, ’s a’hatóság legszigo
rúbb nyomozások’ daczára sem talált ollyast, miről 
őt vádolhatná.

Egyik kirándultakor Campillo de Arenasba, 
megismerkedék Azabache Katalinnal, egy szép leány
nyal. Becsületes szülék’ gyermeke volt ez , mennyi
ben illy nevezet igen szegény embereket illethet. 
Gonzalez megkérte kezét; nemsokára beszentelt nő
je lön Katalin. **) De a’ nő csak rövid ideig tartó ál
dást hozott a’ kis karámba. Alig múlt egy év ’s a’ 
férj féltékeny leve, pedig ok nélkül , mert Katalin 
semmi ollyast nem tőn, mi őt nyugtalaníthatá. Gon
zalez gondoló magában, hogy illy szép nő nem szeret-

*) A ’ sp an yo l n é p ’ szá jáb an  forgó  p é ld a b eszé d e k . —

**) A ’ sp a n y o lo k  a ’ tö r v é n y e s  n ő k e t ’s  g y erm ek ek e t „m u jer  
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heti csak egyedül ól, gyakran vadászat’űrügye alatt 
eltávozok, ’s napokig- barangolt háza korul kémlel
hetve- sokszor rögtön vissza is szokott térni , de 
mindannyiszor el nem fogultan találta a’jó Katalint, 
ki derült, mosolygó arcczal ödvözlé a’ hazatérőt.

Az I836ki october’ első napjaiban Gonzalez már 
hajnal óta vadászaton volt; az éj bekövetkezék,’s 
ő még sem tért hajlékába vissza. A’ szél dühösen ordí
tott, ’s szaggató árként özönlött a zápor. Katalint 
nem nyugtalanító férjének távulléte, mert már gyak
ran tölté kecskepásztorok’ kalibájiban az éjt. Asz
talhoz ült, estelijét magányosan elköltendő, ’s im ! 
véletlenül kopogás hallatszék az ajtón. Egy ősz fér
fi és asszony, (tik ’a gyalogutazás miatt egészen el
tikkadva látszottak lenni, éjjeli szállásért könyör- 
gének. „Gomez szorongatja Cordovát, — mondá
nak, — ’s két nap óta bujdoklunk szerte, a’ nélkül 
hogy tudnók, merre vagy hová. Legyen Kegyed bár 
Carlos’ híve vagy viseljen cachuchát, *) csak ir- 
galmazzon ’s adjon szállást.“ — Katalin mindig hallá 
férjétől, hogy jót kell cselekedni, ’s azt azután elfelej
teni. — Késlekedés nélkül gyujta tüzet a’ kandalló
ban, ’s az öregek’ nedves ruháit saját ’s férje öltöze
teivel cserélte-fel. „Itt, — szólt az öreg férfihoz, —  
vegye Kegyed e’ bőr-öltözetet; Kegyed’ termete egé
szen Gonzalezéhöz az én férjeméhez hasonlít.“ —  
Pellicoja (hosszú ködmön) igenigen illik Kegyedre.“—  
Ah, — szóiénak az öregek, — nekünk is volt egy Gon
zalez nevű fiunk, de ő elhagya minket, ’s már nyolcz 
év óta nem hallók hírét“. — „Azon rósz fiú nem le
het az én Gonzalezem, — mondá a’ fiatal menyecske —  
mert egy nap sem mulik-el, hogy ne imádkozzék atyjá
ért, dón A incente Llondirienért, ’s anyjáért donna 
Dolores de Arurzun-ért.“ — E’ neveket hallván, si
koltás’ hangja nyomult a’ két öreg’ ajkiról. „Fiam! 
fiam!“ — kiáltának mindketten. Nekik nem volt ne
héz, meggyőzni Katalint arról, hogy ők valóban 
férjének szüléji. Katalin örömében sirt ’s csókok’ 
árjával halinozá az öregek’ kezeit. Kérte őket, fe- 
kügyenek-le, ’s mivel a’ házban csak egy ágy volt, 
iniigy szólt; „Örömemben úgy sem tudnék aludni, 
majd én inkább ébren maradok ’s a’ szent szűznek 
hálát mondok szerencsénkért.“ — ’S erre elfutott a’ 
kerti kápolnába, mellyet férje épített.

Ezen idő alatt Gonzalez egy mély útban les- 
kelodék, kinzatva inkább mint valaha a’ féltékeny
ségtől. Később a’ vallatáskor mondá a’ corregi- 
dornak, hogy tüzesvas’ égetéseit érzé keblében, 
egy pokolbeli szózat pedig folyvást imezt suttogá 
iileibe; „Katalin hitszegő; ő téged megbecstele- 

Miután a’ zápor kissé szűnni kezde, visz- 
szamdult hajléka felé, erősen elhatározva: megbo* 
s?., 1111 .®z°n sárelmet, mellyet a’ pokol szüntelen 

1 \e . . 'krözött. Nem messze lakától, új lőport önte 
puskája serpenyűjére. Mihelyt az ajtót megnyitá, 
az c so tárgyak, mellyek szemébe tűntek, a’ szo- 
m un e szórt néhány férfi- ’s asszony-öltözetdaráb 
0 a * s az utóbbiakban nejéit ismérte-meg. Ta

*) C a c h u c  h a bizonyos sipka-nemnek neve, mellyel’ 182lben  
a’ nemzeti önkéntesek ’s >a constitute’ legbuzgólb nárto- 
lóji viseltek. °

karók alatt félig-rejtveTcét fej nyugovók az ágyban. 
Gyalázatát most Gonzalez bizonyosnak Ilivé. Min
den bővebb nyomozás nélkül elsüté kétcsövű pus
káját a’ két fejre, ’s minden lövés egyegyhalál volt. 
Ezután, a’ nélkül hogy visszatekintsen, a’ mellék
kamrába futott, hol halo vány an, jéghidegen ’s remeg
ve egy székre rogyott-le. Alig múlt egy perez, ’s 
im! Katalin derült mosolylyal jő a’ kertből. „ Hul
lám a’ lövéseket, — szóla nyájasan, — ’s azonnal 
ide sieték. . . .  “ — „Vissza, félre tőlem, kisértő ár
nyék ! — kiálta meredt arczczal Gonzalez, — vissza! mi
sét mondatok éretted, sok misét.“ — csakvissza ! térj 
magadhoz, kedves férjem, — szólt a’ fiatal nő, kar
ját nyaka körül fűzve. — Halljad csak im e! a’ leg-
kellemesb hirt mondom neked. Jó szüléid__ “ — E’
szókra még sűrbben omlott a’ hideg veríték. Gon
zalez’ homlokáról. Fogvaczogva rebegé : „Hol? hol? 
„Ben ágyunkban nyugosznak“ kiálta felé Katalin, újá
val az ajtóra mutatva. „Szüléim!“ — Llondirien,’s esz
mélet nélkül rogyott földre. Miután a’ szegény asz- 
szony őt ismét életre ébreszté, meghallá tőle az is- 
szonyú eseményt. Kérelmivel futásra iigyekezett bír
ni ő*. De Gonzalez bűnhődni akart, ’s azonnal az al- 
cala la reali corregidorhoz sietett, ki előtt vallo
mását liívenletevé. A’ tett vallomásival megegyező
nek találtatván, az Alcade-mayor’ véleménye sze
rint Gonzalez mint szülegyilkos, halálra vala itélteten- 
dő ; de a’ granadai törv ényszék öt évi fogságra vál- 
toztatá a’ büntetést, minthogy a’ fiúnak nem volt 
szándéka szüléjit megölni. Ezen Ítélet a’ castiliai 
nagy tanács’ elibe terjeszteték. A’ politikai gondok 
miatt azonban, mellyek Spanyolországot e’ pillanatban 
elfoglalják, még huzamosb idő inulhatik-el a’ végső  
határozatig. Az elitéltnek barátait még folyvást él
teti a’ reménység, hogy újabb vizsgálat minden bün
tetéstől fölmentendi őt. Ámbár a’ közönség illy sze
rencsés fordulatot nem tart hihetőnek, azért még 
is óhajtja, ’s a’ bírák magok is teljes erővel készek 
gyámolítani a’ kormányzó királynéhoz benyújtandó 
kegyelemérti kérelmet. A’ szerencsétlen Gonzalez, 
mi igen természetes, mind ezen próbatét mellett 
egészen részvétlenül marad. Eleinte csöndes elme- 
háborodás szállá-meg, ’s csak nőjének szerető szor
galma okozta, hogy most némileg ismét eszmélet
hez jutott, ha ezt egyébiránt jelen helyzetében sze
rencsének nevezhetni. —

Záradékul ide iktatjuk Rousseaunak imez ismé- 
retes mondását: „Az eseményeket nem azért jöven
dölik, mivel valóban meglörténendnek, hanem azért 
történnek m eg, mivel megjövendölték.“

N agy Ignácz.
a n e k d o t a .

K ü l ö n ö s  j o u r n a l .  Valencia tartományban 
Spanyolországban folyó-évi jan. Í jén három uj journal 
jelent - m eg, mellyek közül egyik „ e l  s a t a n a s "  
(a’ sátán) nevet visel. Benne, mint mondják, a’ leg- 
tulságosb jakobinismus’ szelleme uralkodik. — 

R E J T E T T S Z Ó .
Volt cicinknek e g é s z ;  m eg m ost is láthatod égen.
Konyhaedény három . Vég taga czinkefogó.

Bogár János.
A’ 26dik számú rejtettszó: Hont.

Szerkeszti H e l m e c z y -  —  Nyomtatja B e i m e l .
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J E G Y Z E T E K

De b r e c z e n ’ j e l e n  ál l apot jnnnk,  Cs* által közlött 
rövid rajzára.

(Bodrog mellől B*)
Ctazásom-közben, kíváncsian kértem hírlapot 

egy felföldi casínoban, óhajtván tudni: mi történt a’ 
küí-és belföldön. A’Jelenkor’ T  á r s a lk  o d ó-jára ke
rülvén a’ sor,benne,,Debreczen’jelen állapotának rövid 
rajza“ érdekesnek látszék előttem, ’s én fölkeresém 
a’ Társalkodó’ előbbeni példányit is, mellyekben a’ czik- 
kely’ kezdete és folytatása van; ’s miután én azt ré
szint felületesnek, részint egyoldalúnak ’s gúnyos 
szellemmel Írottnak találtam, jelen felvilágosító 
jegyzeteim’ Írására tökélém-el magam’; miket a’ tisztelt 
olvasó Közönség talán figyelemmel veend olly kor
szakban, midőn a’ népes városok európaszerte a’ 
nemzeti erőre, méltóságra ’s műveltségre olly nagy 
’s lényeges befolyást gyakorolnak. Megjegyzéseim  
következők:

Először is : Mi Debreczen’ határának tizenegy 
□mérföldben inegállapítatását illeti, észrevételem az, 
hogy annak terjedelme, hiteles adatok szerint, sokkal 
nagyobb. Arra nézve pedig, hogy mind száraz mind 
nedves időben agyig süllyed a’ kerék, csak annyi 
ig a z: hogy t. i. száraz időben a’ homokon ró sz , a’ 
nedvesben j ó ; a’ fekete földön pedig, melly a’ határ’ 
legnagyobb részét teszi, nedves időben alkalmatlan 
a’ járáskelés. — Mi azt illeti, hogy „vajha Debreczent 
Pesttel miné’előbb vasút kötné-össze“ ez igen józan 
óhajtás, melly igen sok hazafi - kebelben viszhangra 
talál; ’s noha Cs* úr nem reményű, hogy a’ tárgy 
részvényesek által megkezdessék, én nem kétlem 
azt; ’s valóban nem tudom, mikép hivatkozhatik a’ 
pesti-hidra más értelemben; hisz ez is csak részvé
nyesek által létesülhet, ’s az országos kiküldöttség 
is , a’ kisajátító törvény’ értelmében — noha e’ tárgy
ban különösebb megbízással —munkálkodik, sőt magá
ról ezen tárgyról szóló XXVdik törvényezik’ 6d. §a 
mondja: hogy a’ Duda és Pest közti állandóhid’ föl
építésének eszközlése egy részvényes Társaság’ fel
adása le s z .— Én Cs* véleményével ellenkezőleg azt 
hiszem : minélelőbb elterjed a’ kisajátítás ’s köz ér
dekre ható vállalatokat pártoló uj törvény’ jótékony
sága , ’s a’ jobb közösülés’ érdekének fontossága: 
annál hamarább indn’nak-meg illynemii vállalatok, ’s 
egy évtized alkalmasint fog elővarázsolni Pest és 
Duda közt vasutat, melly munka nem lehet néhány 
nap’, hét’ vagy hónap’ szüleménye. Véleményein sze
rint nemcsak vasút, de a’ Tiszának Debreczen’ vidé
kére csatorna általi ágaztatása is rendkívül jótékony 
lenne, ha mingyárt nen* a’ város alá kanyarítlatnék 
is a’ csatorna, hanem például Kadarcs’ tájékára. Ez 
által a’ különben is hanyatló Hegyalja’ vidékéről az 
utak ’s épületek’ fő anyagát, t. i. követ, bőven lehet
ne száliíttani, elhallgatván azon tömérdek hasznokat, 
mellyek kereskedési tekintetben ez által szülemlené 
nek. Kívánatos volna ezen vállalat’ sikerülése Zem
plén}’ egyik nevezetes vidékének, — a’ Dodrogköznek

—megmentésére nézve is; mert azon oknál fogva, hogy 
Tokajnál, hol Dodrog és Tisza egyesülnek, szűk 
medre lévén a’ víznek, több mérföldre visszaható 
regurgitalioja van, ’s ez által sok négyszög mföldnyi 
terület tétetik haszonvehetlenné ’s a’ művelés alatt 
levők’ jövedelmezése is kétessé. — Nagyfalu fe lé , 
a’ holt Tisza medrén, az eszlári, szent-mihályi, mar- 
gitai ’s újvárosi határokon, hol a’ földnek természe
tes lejtőssége van (mit a’ Hortobágy’ vizének létezé
se is mutat), e’ tervet könnyű volna sikeresíteni, ’s 
kevesebb költségbe is kerülne, mint egy szóban forgó 
másik terv, melly szerint a’Szamos a’Nyírségen ke
resztül Debreczen felé vezettetnék csatorna által a’ 
Tiszába. Valóban illy dolgokat a’mostankorban nem 
tekinthetni többé csak jámbor óhajtásoknak. Törvény 
és buzgó hazafi-kebel ’s a’ részvény-rendszernek meg
indulása által — bár pénz’ szűkében éljünk i s — nagy 
vállalatokat létesíthetni, mellyeknek kifejlésére azon
ban idő kívántatik. Az ország’ közjavát ’s kereske
dését gyarapító magányos vállalatokról szóló XXVd. 
uj törvényezik termékeny következményekkel gaz
dag, ámde még alig egy-esztendős gyermek; azért 
tehát ne essünk kétségbe, ha még óriási müvek nem 
létesültek általa. Ezen törvényezik §jainak 6dik pont
jában többek közt egy Pestről Erdélyig huzatandó 
vasúti v. vízcsatornái vonal is van érintve, ’s illyne
mii vállalatok’ előmozdítására az illető törvényhatósá
gok rendszerezve. Mellyekről, ha a’ Rajzoló úr uj 
törvény inket figyelemmel olvasandja, meggyőződhetik.

Mi a’ Debreczen’ levegőjét vesztegető körül
mények’ leírását illeti, ez valóban túlságos; ’s az 
isméretlenek előtt e’ leírás szerint Debreczen béka
fészeknek tünhetik-föl. A’ kihordott trágyákul alakult 
dombok olly távul esnek a’ várostól, hogy azok’ ár
talmas gőze be nem nyomulhat; ’s azt, hogy a’ trá
gya pontosan kitakarítatik, egyszersmind távul a’ vá
rostól, talán csak nem mondhatni rósz rendnek? — 
Továbbá a’ város pocsolyákkal ’s mocsárokkal körül
vetetve épen nincs. Ezen pontjában méltán megemlít
hette volna a’ Rajzoló, hogy különben a’ polgárok’ 
udvariban ’s házaiban tisztaság uralkodik, ’s az elöl
járóság e’ részben lehetőleg rendet tart, ’s az egész
séges levegőt ugyanezen iparnak is köszönhetni.

Legfeliilegesbnek tartom Rajzoló’ előadását a’ 
3dik pontra nézve, hol a’ városi elöljáróságot is 
mitsem-tevésrül vádolja, sőt közvetőleg a’ jóbani e- 
lőhaladást gátolónak állítja; névszerint azért, mivel 
mint Pest ’s más városok, az építési díszre nem fi
gyel , köz mulató-intézeteket, miilyen p. o. a’ szín
ház , ’s hasznosbakat, miilyen p. o. a’ kaszárny a ’s a’t. 
’s a’t. nem építtet. Ezekre azt jegyzein-meg: minden 
országnak, megyének, vagy városnak, sőt még az 
egyes személy eknek is kötelességükben áll, főérdek- 
jöket szemügygyel tartani ’s arra legtöbbet áldoz
ni. Debreczen az ifjabb királyi városok közé tarto
zik,  ’s ha nem csalatkozom, lső  Leopold alatt nyer
te szabaditékait; — ’s mint Rajzoló maga is állítja, 
rengetegnagy határát, melly nagyságára némellv me
gyék’ kiterjedésével vetélkedik, jóságára nézve [pe-
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ílií? a* mag-var Kanahán’közepéhez tartozik, jobbadán 
maga a’ város szerezte, tulajdon költségin, az amor» 
tisationalis törvény*létesül'e előtt, ’s nem nyeré azt 
ajándékul, mint birtokait sok más királyi város. Va
lamint tehát hajdan, úgy a’ jelenkorban is az elöljá
róságnak fő érdeke s’ kötelessége volt, — a’ várost 
birtokában biztosítani, ’s hogy erre régente ’s most 
is sok milliót áldoza, ’s alkalmasint meg is örökítő 
vagyonát, köztudomású tárgy. Ezen főérdekkel küzd 
az elöljáróság ma is, ’s jó gazdasági elvet követ ak? 
kor, midőn birtok-biztosítás, ’s terhei’ lerovása után 
igyeksz k csak köz mulató intézeteket ’sa ’ t. ’s a ’ t. 
létesí eni, mi ugyan külsőkép alacsonjítja a’ város’ te
kintetét, de én, érdemileg véve, ezen hátramaradást 
méltán menthetőnek találom. Egyébiránt az épületek’ 
emelkedésének ellenében áll az épületi anyagoknak, 
névszerint a’ kőnek, hijánya; de hogy a’ házakat min
den politiai ügyelet nélkül állíttanák ’s helyeznék-el, 
szinte túlságos állítás. A’ kaszárnya-építés most szin
te királyi-biztosi tárgy, ’s hogy ennek felállíttatását 
mind az elöljáróság mind a’ polgárság régibb idő óta 
vitatja, ’s hogy megszületéséhez közel van, kétséget 
nem szenved; ’s ha több helyen alacsonyítólag említő 
Rajzoló úr az elöljáróság’ gondatlanságát, valóban, 
kivált a’ most divatozó javítási szép pezsgést lega
lább egy szóval érinthette volna, jelen állapotjárój 
írván Rebreczennek; — ’s ez is teszi előadásait egy- 
oldaluakká ’s gúnyosakká. M egérdemelte volna talán 
a’ város’ árvák-intézete is a’ figyelembe-vélelt, melly- 
ben igen számos ügyefogyott növendék, jó felvigyár 
zat alatt, köz költségen neveltetik.

Botránkozva futottam által Cs*nek a’ collegium» 
nevelésről tett jegyzeteit, mellyeknél fogvást az ide
gen méltán azt gondolhatja, hogy Debreczenben Draco’ 
véres törvényei szerint büntetnek, ’s valamint Chi- 
nában, úgy itt is , bot a’ fő nevelési eszköz; mi egé
szen ellenkezőleg történik: mert a’ fensőbb iskolák
ban a’ botozás szokásban sincs, ’s újabb rendelések 
szerint az alsóbbakban is a’ tanítók annak alkalma
zásában szerfölött meg vannak szorítva, ’s tapaszta
lásom szerint a’ hazában e’ büntetés’ neme legke- 
vésbbé gyakoroltatik itt; ’s ha szigorúak is az is
kolai törvények, de a’ bánásmód szelíd ’s a’ durvább tes
ti büntetések hely ett a’ szakadatlan szigorú feliigyelés 
(inspectio continua) divatozik egy, a’ végre különö
sen megbízott professor által,’s a’növendékek bot he
lyett oskolában-marasztással ’s a’ t. fenyittetnek. 
Ezen jó ügyeletnek ’s a’ derék professori-kar’ ipar- 
jának tulajdoníthatni, hogy az ifjúság valamint a’ ta
nulmányokra úgy a’ műveltebb magaviseletre nézve 
is olly szép előhaladást bizonyít, ’s a’ betyárkodás, 
melly majd minden nevelő-intézetben elharapódzott^ 
szemlátomást enyészik.

Mit Cs úr a’ polgárok’ külső gazdálkodásmód
járól monda, arra nézve sem vagyok vele egyvéle- 
ményű; például: hogy az elöljáróság a’ birkatenyésztést 
gátolná j ez rágalom ; mert néhányan épen az előbbke- 
lok közül kezdették azt meg, ’s így méltán reméllhet-
m >.hoß y  ,1,<T eS yáll.alalj°k jó sikert teremvén, az 
eloítelelesbek is fogjak követni példájokat. Mit pe
dig Cs úr a szarvasmarha-tenyésztésről dicsérve
mond, az \éleményem szerint nem úgy van. Rop
pant az kiterjedésére nézve, de maga a’ marha— te-

én mim míísegét nem c z í m  e r e s ,  hanem csak

középszerű; mit, ha nem csalatkozom, onnan kö
vetkeztethetni, hogy jó-idomu szarvasmarhát csak úgy 
lehet nevelni, ha úgynevezett szűz gulyák állíttat- 
nak-fel, mellyek által a korai párosodás megakadá
lyoztatván, sem tehén, sem ivadéka nem korcsosúl 
’s fajzik-el. A’ sörtéslenyésztésben, mit Rajzoló úr 
ócsárol, javítást vehetni észre, melly a’ hizékonyabb 
mangoliczafajtának általányosb szoporításában áll; 
egyébbiránt a’ hizlalás a’ legtökéletesb ’s czélirá- 
nyosb módon történik, ’s a’ polgárság’ jövedelmé
nek nagy részét ez teszi. A’ lótenyésztés, ig a z , 
még hátra van; mindazáltal még is kfterjedettebb 
az, mint Rajzoló úr állítja; ez pedig a’nagyszámú mé- 
nések’ létezéséből világlik-ki.

Mi a’ gyakorlatban levő földművelési rendszert 
illeti: dicséretes az itt több század óta gyakorlott 
tagos-osztályú földművelés, — közlegelési kirekesz
téssel a’ tanyaföldeken; ’s ha meg akarjuk állapíta
ni: mellyik módja gyakoroltatik a’ földművelésnek? 
a’ két,  három vagy több nyomású é? ugarral, vagy 
a’ nélkül? — mondhatni: azon rendszer, mellyel a’ 
gazdasági tudomány szabadnak nevez; t. L a’ gazda, 
belátásához képest, folyvást veti földjeit, vagy ismét 
bizonyos részét lakarinánylermesztésre bégyöpösíti, 
’s olly terménynyel veti-be, mellyet körülményéhez 
képest legjobbnak gondol , ’s hogy észrevételem  
szerint is a’ jobb-szaTmáju tavaszi-élet ’s hizlalásra 
alkalmasb termények tenyésztetnek leginkább, igaz. 
Hogy a’ birkatenyésztésnek kiterjedettebb gyakorlá
sa , mellyet a’ város’ rengeteg legelőjének ezen czél- 
ra különösen alkalmas léte is pártolni látszik, — ’s 
a’ földművelésnek czéliráiiyosabb üzése, jelesül a’ 
dohánynak mindenki által, bár kisebb mennyiségben, 
termesztetése ’s takarmánynövények’ vetése, a’ szar
vasmarháknak noha kisebb-mennyiségű de rendsze
resebb, úgy szinte a’ juhoknak, lovaknak czélsze- 
rűbb tenyésztése, az igen jó rendben levő sertés
hizlalással párosulva, több száz ezer forinttal nevel
né a’ polgárság’ jövedelmeit évenkint, nem szenvedi 
kétséget.

(V é g e  k ö v e tk e z ik .)

C H A R I C L E A .

(F o ly ta tá s u l a ’ T á r sa lk o d ó ’ 20- 21- ’s  23d . s z a m a ih o z .)

Eljött az éj, ’s Knémon elvezeté Theageneszt 
azon barlanghoz, melly be Charicleát rejtette volt 
Égő szövétnekkel Knémon előre leszállott, de mi
dőn a’ holt testre bukkant, a’ szövétnek kiesett ke
zéből ’s elaludt. „Egek! Chariclea meg van gyilkol
va!“ így kiálta-fel Knémon, ’s Theagenesz szótlan 
fájdalommal borúit a’ bolt testre.

Knémon sietve hagyá-el a’ barlangot, más szö- 
vélneket hozandó. Kis idő múlva, Theagenesz an
nyira ismét eszméletre tért, hogy fájdalma szóvá ol
vadóit,’s szívszaggató hangokban siratta kedvesét;— 
5s íme most a’barlang’benső öbléből egy szózat hallat
szott, melly Theagenesz’ nevét nevezé. „Jövök, kedves 
lélek !“ felelt imez , „jövök, ’s követlek a’ sírba!“ E' 
pillanatban visszajött Knémon, ’s a’szózat újra hallat
szék. „Ez Chariclea’ szava,“ úgymond, „és hanem 
csalatkozom, ő é l!“ Ezzel fölfelé fordító a megholt
nak arczát, de tüstint borzadva hátrált ’s felkiáltott; 
,,HIilly csuda-rém? — Ez Thisbe’ képe!“



tti
'S valóban az volt; mellette feküdt Thyamisz’ 

kardja, ’s ruhája’ redőiből kitetszett egy levélke, 
mellyet Knémon magához vett, ’s azonnal mindket
ten sietlek a’ barlang’ bensőbb rejtekei fe lé , hol 
Charicleára akadtak. „Vissza vagy nekem adatva, 
Theagenesz ?“ — „Élsz é , Charicleám ?“ — A’ bol
dog pár többet nem szólhata, hanem az öröm’ ter
hétől elnyomatva , majd lelketlenül rogyott-le.

Miután Knémon’ bű segélyével magukhoz tér
tek , Thisbére került a’ szó. „Mikép jöhetett ő Gö
rögországból ide, — úgymond Knémon, — azt meg 
nem foghatom; hanem egy aeginai barátom, kivel 
aztán Aegytusba utaztam, hogy Thisbét fölkeressem,
’s atyámhoz vezessem-vissza, ezeket beszélte nekem 
felőle: Demaeneta’ halála után, atyám a’ népgyülés- 
ben kieszközlé visszahivatásomat, ’s útnak indúlt en
gem felkeresni. Távullétében, Thisbe magára ha
gyatva, kötetlen kénynyel folytatá erkölcstelen éle
tét ; de csak hamar összeveszett Arsinoe barátnéjával, 
kitől egy gazdag szeretőt, Nausiclesz nevű naukrá- 
tiai kereskedőt, elcsábított. Arsinoe hosszút forralva, 
Demaeneta’rokoninak kivallotta mind azt, a’ mit This- 
béről tudott. Ezek a’ népgyülés előtt bevádolák atyá
mat, mint ártatlan felesége’ gyilkosát, ’s a’ nép őt 
számkivetésre ’s jószágainak elkoboztatására ítélte, 
leginkább azért, mivel Thisbét elő nem állíthatta, 
mert ez sejtvéna’ közelítő veszélyt, IVausicleszszel jó
kor elillant. Illy hasznát vette atyám második házas
ságának. Mi történt azóta énvelem, azt majd más
szor beszélem-el. Most nézziik-meg a’ levélke’ tar
talmát.

Ez pedig így hangzott: „Knémon urának, el
lensége ’s m egbosszu lja , Thisbe. Jelentem neked 
Demaeneta’ halálát, mellyet é-:» a’ te kedvedért o- 
koztam. Tudd-meg továbbá, hogy már tizednap óta 
e" szigeten mulatok, ’s fogolylyá tett engem a’ rab
lók’ egyike, ki magát a’vezér’ fegyverünkének mond
ja , ’s zárva tart, a’ mint ő mondja, szerelemből, de 
gondolom azért, hogy valaki el ne vigyen. Azonban 
megpillantálak, ’s rád ismérlem, midőn lakásom mel
lett menlél-el. Szabadíts-meg, kérlek, a’ rabló’ ke
zéből, ’s fogadd-el szolgálódat. A’ mit véték ellened, 
azt szükségből tevém; ellenségeden megbosszúltalak 
szabad akaratból. Ha pedig meg nem bocsáthatsz 
nekem, élj jogoddal; jobb lesz kezed által meghal
nom , mint tűrnöm külföldi rabló’ szerelmét. “

Midőn ezek a’ barlangban így beszélgetőnek, 
egy vad-tekintetű ember véres arczczal hirtelen köz- 
zéjök toppant. Chariclea megrémülve a’ rettentő lát
ványon, el akart szaladni; — Theagenesz kardjához 
nyúlt; — de Knémon rá isméri Thermutiszra, Thya- 
inisz’ fegyvernékére: mert ő volt az, ki Thisbét, 
midőn IVausicleszszel Aegyptusba utaznék, elfogta, ’s 
az ütközet előtt a’ barlangba zárta; most pedig a’ 
csatából nagynehezen megmenekedvén, holt testére 
talált, ’s azokban, kiknek szavát a’ barlang’ belse
jéből hallotta, amannak gyilkosait gondolván, bosz- 
szuállásra sietett. Knémon azonban könnyen meg
fejté a’ dolog mibenlétét, ’s bizonyságul Thyamisz’ 
kardját hozla-elő. Mire Thermutisz’ haragja szelíd, 
előtte eddig isméretlen fájdalommá vált; Thisbe, hi
deg tetemeit csókolgatva, ’s az ütközet’ fáradozási- 
tól és sebeitől meglankadva, elaludt. Amazok, is a’ 
barlangban tölték az éjszakát. (Folytatjuk.)

A ’ B E C S Ü L E T E S  S Z O L G A .

Azl792dik évi augusztus’lOkén,— melly, borzasz 
tó eseményiről örökké nevezetes marad a’ franczia 
nemzet’ korkönyveiben, — az összeesküttek Páriá
ban csak imént ölék-meg ’s veték-ki az ablakon P o- 
m ar urat, Mailly marsai’ segédtisztét. Az ádáz 
dühönczök’ egyike már emelé kardját, hogy a’ tisz- 
tes-arczu ősz tábornokot is keresztülszúrja, ’s ez 
már kész vala nemes resignatioval a’ halált elfogad
ni, midőn a’ szilaj néptömegbül egy ember hirtelen 
előrohan, a’ dühöncznek halálos csapásra emelt kar
ját feltartóztatja’s felkiált: „Megállj pajtás! ajándé
kozd nekem ezen férjíi’ életét ; én ismerem őt, ő 
becsületes derék katonatiszt, ki alatt egykor szol
gáltam.“ — „Ezen becsületes jó ember — válaszolt 
a’ vad-arczú czimbora — épen most akará ezüst-fo- 
ganty ús gyíklesőjével hasamat átszurkálni.“— „Bizony 
derék kis fegyver! döfését egy kénköves fácskával 
is elhárithatád. Aztán meg is érdemli, hogy illy öreg 
embernek életfonalát, melly a’ nélkül is csak három 
v. négy napra nyulhatik, elvágd.“ — „Igazad van, 
pajtás! — No’s keljen-föl hát öreguracskám, ’s le
gyen ezentúl jobb hazali”. — A’ czimbora ezeket 
mondván, lábára segítő a’ tábornokot ’s általadé pár
tolójának. — „Kövessen szaporán, uram Herczeg! 
— susogá a’ tisztes ősznek fülébe a’ nemes szabadító —- 
ne féljen semmitől; én P i c a r d  vagyok, Önnek 
egy kori lovásza; én kezeskedem Önnek életéért,“

Most mindketten ki akarónak a’ várból indulni; 
’s ime! Picard megpillant egy uj lázongó csapatot, 
melly a’ kapu felé özönlik. Ekkor Picard sebes el- 
tökéléssel gallérján ragadja-meg a’ herczeget, úgy 
le s z , mintha ellenséges módon bánnék vele ’s szin- 
lettdühösséggel maga után hurczoljaőt. „Ezer menny
kő ! — szitkozódék egy vérrel borított marseillei —  
mi bajod pajtás e’ vén íiczkóval?“ — „Oda a’ fák 
alá hurczolom ő kegyelmét, hogy kényelmesen leöl
hessem“ — viszonzá Picard, vad kaczajjal. „Segítsek 
pajtás?“ kérde amaz. — „Bolondnak tartasz é pajtás? 
hisz látod, alig szuszog már a’ szegény pára. “ —  
„Hely esen mondod. Jó szerencsét hát a’ további vadá
szatra,párisi ! “ — „Köszönöm; hasonlót kívánok neked 
is marseillei!“ — Képzelhetni az öreg tábornok’ hely
zetét ezen beszélgetés közben, jóllehet Picard ismételt 
kéz-szorítás által értésére adta, hogy ő most csak 
komédiát játszik.

Végre Picard néhai urával eljutott a’ pont-ro- 
yalhoz, sebes léptekkel haladtak-el rajta; ’s a’ mar
sai nem sokára sértetlenül ’s ép testtel lelé-föl ma
gát palotájában kedves övéi közt. — „Marsai úr, 
Ön meg van szabadítva most — szólalt-meg a’ be
csületes Picard — On egy kor nemes jó uram volt; most 
alkalmat láték, tanujeleit adni háladatosságomnak. 
Ajáidom magamat Marsai úr! kivánom, tartsa-meg 
az ég tovább is ótalmában.“

RODIL H A D V EZÉR ’ ELSZÁ N TSÁ G A ,

R o d i 1 spanyol generál igen korán szerze ma
gának kitűnő hirt ’s nevet; ő volt az, ki Portugá
liában a’ háborúnak csupán személyes megjelenése 
ál al véget szakasztott. A’ délamerikai harczban nagy 
erőhatással munkált, ’s bebizonyítá, hogy ott ember- 
vért kímélni nem tud, hol valamelly kitűzött czélt
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elérnie kell — Többek közt a’ következő tettdol- 
got beszélik róla: Midőn Peruban Callao erősséget 
frízét alatt tartá, hol példás bátorságnál allotta-ki 

ellenség’ ostromát ’s kínzó szükséget, míg végre 
élelemhitány miatt az őrserég minden macskát és 
patkányt a’ várban fölemésztett, egy napon hírül 
hozák neki, hogy katonái közül többen, é h s é g ’s 
elerőtlenülés által kényszerítve , összeesküttek , ’s 
czéljok: a’ várat az ellenségnek átadni ’s imígy vé
get vetni a’ nyomorúságnak. — R o d i l  másnap reg
gel összegyüjteté az egész őrsereget, ’s beszédet 
tarta hozzá, inellyben kinyilatkoztatta, hogy a’ várat 
az utolsó emberig fogja védeni; egyszersmind elha
tározott szándéka, mindazokat elbocsátani, kik az ost
romállapot’ mostohaságit tovább nem akarnák vi
selni, ’s így azok, kik a’ vár-feladásra hajlandók, 
bízvást lépjenek-elő. Az őrségnek több mint egy har
mad része csakhamar kibontakozott a’külön sorokbul. 
Rodil parancsoló nekik, hogy tegyék-le a’ fegyvert, 
’s hü katonáival szemközt álljanak sorba. Ez meg
történt. „Fiaim! — szóla most övéihöz, harsány han
gon Rodil, — előttünk az ellenség! — tüzet!“ —- ’S a’ 
vezér’ parancsa nyomban teljesült; a’pártosak egyfőig 
agyonlövettek. R o d i l  azután nyugottan visszatért 
a’ báslyaboltokba, meglevén győződve, hogy sere
gében egy áruló sincs.

M U L A T T A T O K »  T Á R A .

A’ p á r v i a d a l .  Londonban, néhány év elő tt, 
egy nyúlszivű uracs pisztolyra idézett bizonyos lor
dot, mivel ez, szeszélyes beszédével, amannak gyá
vaságát valamelly társaságban gúnyolta. A’ lord mu
latságot akarván magának ’s barátinak szerezni, a’ 
kihívást elfogadta azon föltétellel, hogy ő jelöli-ki 
a’ harczhelyet; „azonban — imezt tévé hozzá — az első 
lövést Önnek engedem.“ Másnap kilencz órakor este, 
mikép meghatározva volt, az uracs megjelent a’lord
nál. „Itt van a’ két pisztoly — mondá annak belép- 
tekor a’ lord — válaszszon ’s álljon ezen asztal’ 
másik végére, hogy közel legyünk egymáshoz, sö
tétben fogunk lőni, azért jól czélozzon. “ Ezután a’ 
lord az égő gyertyát eloltá ’s „ ezen szóra: h á r o m  

mondá — lőjön az úr. — Egy — kettő — há
rom ! “ Az uracs lőtt „El van hibázva — kiálta a’ lord 
— most rajtam a’ sor. “ Ezt halván az uracs, hirte
len az asztal alá rejté magát. Ezen perczben egy 
inas égőgyertyát tartva kezében, illy szókkal:,, itt 
a’ vendégek “ benyitotta az ajiót. A’ lord asztal alatt 
szemlélvén az uracsot „mi a’ mennykő! — mondá 
nagy kaczajjal — hova húzta magát az úr? — jő
jön hamar elő, ’s ne szégyelje magát, hisz én  is  
o tt v o l t a  m. “

A’ k é t é r t e l m ű  s z ó. X. tanító, irományai által 
külföldön híressé lön. Egykor különös, igen élénk 
részvételt gerjeszte bizonyos tárgy, mellyet egy 
kibocsátott hirdetésben g r a t i s ígért előadni. A’ hall
gatók száma nagy lön ; de alig kezdé előadását, mi
dőn minden jelenlevőnek nevét feljegyezte ’s a’ félév’ 
végén illető tanítási díját kérte. A’ diákság meghá
borodott ezért, ’s ígéretére hivatkozott, hogy t. i. 
g r a t i s  fogja tartani előadásit. „Úgy van uraim! — 
mondá a’ tanító — csak értsük-meg egymást. G r a 

t i s  (dativ. plur.) itt annyit tesz, mint h á l á d  at o- 
s o k n a k ,  azaz ollyaknak, kik tehetségűkhez ké
pest nekem honoráriumot adnak.“ — És így mi
vel egyik törvényszabály szerint mindenki öusza- 
vainak legjobb magyarázója, diák uraiméknak, kik 
ezen latin szót nem értették, a’ tanító’ magyarázatát 
el kelle fogadniuk, ’s a’ kívánt díjt megadatok-

Melanchton különösen kedveié a’ chirornantiát, 
vagy is azon mesterséget, melly szerint a’ kéz’vo- 
nalaiból szokás jósolgatni az emberek’ sorsát. Történt, 
hogy bizonyos urat, kinek sok gyermeke volt, meg
látogatott, ’s midőn a’ legkisebbnek kezét gon
dos íigyelemmel szemlélgetné, mondá: „Ezen gyer
mek nagy theologus lesz.“ „ Elhinném — viszonzá 
az atya — ha leányka nem volna.“ — Es Melanch
ton megszűnt tovább jósolni.

Egy szolgálat-nélküli inas, elménezsége által 
vélte magát bizonyos uraságnál ajánlhatni. Réjelen- 
tetvén, az uraság elibe bocsátaték. „Hozzá vagy e 
szokva a’ korán - keléshez ? “ — kérdé az uraság. 
„Igen i s ! — feleié az inas •— ha korán lefekszem.“ 
„ De este még is sokáig fen maradhatsz ? “ — „ Igen is ! 
ha délelőtt későn kelek-fel. “ — „Van e jó természeted, 
azaz, nem félsz-e hidegtől, fagytól ?“ — „Épen nem, ha 
kályha mellett ülök.“ — „Jól van, azonnal hivatlak, mi
helyt ur r a  lesz szükségem.“

V á c z r ú l  E ..i. 
A L A P M O N D Á S O K .

Az okos mondásokat ’s könyveket megbírálni 
könnyű: de okosat mondani és írni, — már ez nehéz.

Ki magát e’világontökéletes boldognak mondja,én 
ugyanazt tökéletes bolondnak vallom.

Ki nagyobb czímet ad, mint illik, az másokkal 
bolondot fiz, magát pedig lealacsonyítja.

Ki mindig önmagánál fölebbvalókkal akar tár- 
salkodni, az vagy soha sem társalkodik, vagy magát 
rabbá tette.

Ki vénségében lett szentté, azt többnyire a’ 
bűn hagyta-el, ’s nem ő a’ bűnt.

T a i. Á N Y

L ak 'm  minden vízbe’,
Csak nem a’ Dunában ,

K evernek csirizbe  ,
’S van minden csizmában ;

B ír velem a’ csizmadia ,
’S varga még sem , csak a’ fia.

S — ó G — r.
A’ 27dik számú rcjteltszó: Üstök.

I g a z í t á s o k .  T ársalkodónk’ múlt szám ában , többek 
közt a ’ 1 9 7 . lap. 1 szele t J 4 d. sorb, a lu lró l: iszonyú  h. olv. 
iszonyú. — A’ 2*1. szel. 12 sorb, e ’ h e ly e tt: sok misét.“ '■—  

csak- vissza ! térj igy olvasd: sok misét; csak vissza !“  — „  Térj 
’s a ^ t .  A’ ißd. sorb, sűrbben hely. olv. sűrűbben; ugyanitt a ’ 
veritek után nem kell pont (.) A’ igd . sorb, kiálta fele  hely. 
olv. felele. A’ 1 9 1. sorb. Llondirien he y. olv. kiálta Llondirien 
Ugyané’ szeletben az Anekdota czím kihagyatandó.

Szerkeszti H e l m e c z y  —  Nyomtatja B e i m e 1.
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J E G Y Z E T E K
D c b r c c z e n ’ j e l e n  á l l a p  ó l j á n a k ,  Cs* által kí>z.lött 

r ö v i d  r a j z  á r  a.

(Vége.)

Mit Rajzoló úr a’ kereskedésről terjeszt-eló, ’s 
jelesül mi a’ vásárnak a’ városba-hozatalát illeti : 
hogy ez mind épületi díszre, mind jövedelemre néz
ve a’ város’ belsőjét feltiinőleg emelni fogná, igaz; 
’s ez nincs az elöljáróság’ ’s érdemesb polgárság’ 
gondolkozáskörén túl, ’s e’ részben is lényeges ja
vításokat méltán reméllhetni. Czélirányos lett volna 
megemlíteni Debreczennek heti vásárját is , mellyet 
termények’ tekintetében másodiknak tarthatni, barom
eladásra nézve pedig elsőnek a’ hazában. Minden 
héten, — hétfőn és kedden, — sertés, szarvasmarha 
’s baromfi-dolgában ittolly élénk vásár tartatik, melly 
hasonlít más helyek’ országos vásárihoz. A’ po'gár- 
ság’ nagy része ezen kisebb-nemii kereskedéssel fog
lalatoskodik, ’s e’ részben igen nagy ügyességgel 
bír, ’s közmondássá vált a’ vidéken, ha valami czél- 
szerüleg van kikémelve: „debreczeni szemmel néz- 
te-meg.“

Mi a’ polgárok’ külső birtokát illeti, mezei tör
vények által van ez szabályozva, ’s a’ pusztai tanyá
kat eddig 16 nyilasnál többre nem terjeszthették e- 
gyes polgárok; de e g y  n y i l a s  koránsem 5—6 hold, 
mint Rajzoló úr állítja, hanem 9000 négyszeg-ölnyi 
terület, melly e’ szerint nyolez, 1100 öles mérnöki, 
holdnál több, ’s így egy tanyaföld 120 holdnál is na
gyobb. Ezen kivid van minden házas polgárnak 30szor 
annyi földe egy tagban, mint belső telke, mellyet 
szinte elkülönözve is folyvást művelhet. Van továbbá 
minden polgárnak joga az úgynevezett csere-kaszá
lókon 10 boglyas (de miilyen boglyás?) kaszálót sze
rezni; ’s adó-mennyiség szerint minden hat évben a’ 
város körül levő nagy legelőből a’ polgároknak kö
lesföldek osztatnak-ki, úgy hogy a’ legrendesebb u- 
ton egy egész gazdapolgár’ majorsági földe, kaszá
lója 200 holdat haladhat-meg, — ide nem értvén a’ 
rengeteg közlegelő’ használatát. A’ városnak kiosz
tásra még nagy földterületei vannak, mellyeket job
badán esztendei haszonbérben akármelly polgár bír
hat, 8 peng. forintot fizetvén egyegy nyilastól; ’s ha 
egy vagy más polgárnak tanya- illetménye még nem 
teljes-mértékű, akkor ezen úgynev ezett censuses föl
dekből minden időben vehet-által tanya-földet, azon 
kedvező feltétel alatt: hogy nyilasának árát, melly 
100 pengő forintban van megállapítva, több év alatt 
apródonkint fizetheti-le a’ köz pénztárba, — a’ meg 
nem váltott területtől rendes kamatot vagy censust 
fizetvén.

Jelenleg az elöljáróság, a’ fenséges Kamara’ hely- 
benhagytával, a’város’ belső gazdaságában nevezetes 
javításokat eszküzlött, mellyek’ következésiben , mint 
hallatszik, a’ város’ majorságához tartozó földterü
letek a’ polgárság közt ki fognak osztatni. Hallat
szik a’ vitatás alatt lev ő tárgyakról, hogy az elöljá
róság azon földterületekre nézve, mellyek máig sem 
heltek-el, a’ birtoki szabályt tágítani akarja, t. i. hogy

magmaradván az eddigi szabály a’ már kiosztott ta
nyákra nézve, a’ censusos ’s a’ t. földekből, kinek 
tetszik,, szabad legyen 20 nyilasnyi területet még 
vásárolni. — Van a’ városnak egy egész ’s két fél 
alföldi helységén kívül mintegy 40,000 holdas erdő
je , melly jó művelés alatt tartatik, ’s belőle évenkint 
minden polgár adója’ mennyiségéhöz képest annyi 
fát kap, melly felülhaladja adója’ értekét, ’s tűzifa’ 
dolgában is biztosítva van. Ezekhez járul a’ szabad 
bor- ’s pályinkamérési jog.

A’ debreczeni polgár ennyi jótéteménynyel él
hetvén, sorsa valóban nem megvetésre méltó; ’s 
igen bölcsen tévé az elöljáróság, hogy polgárai’ jól
létét biztosítani akarván, a’ polgári diplomát nem 
szórja vigyázatlanul; mert hogy sok haszonleső in
kább azért tolakodik-be, hogy a’ határ’ gazdagságá
ban , mint a’ polgári czím’ díszében részesüljön, ez 
tapasztalt dolog. Azonban kit a’ sors oda honosíta, 
’s érdemes a’ figyelemre, szívesen részesítik azon 
áldásokban, mellyeket a’ Gondviselés Debreczen’ szá
mára kimért.

Mit Rajzoló úr a’ polgárság’ charakteréről ’s 
házi szokásiról mond, ítéletem szerint az igen ko- 
páran ’s meddőn van előadva. Részemről a’ követ
kezőket jegyzem -m eg: Sehol a’könnyű fegyvereség
re mutató hiúságnak kisebb mértékben divatozását 
nem tapasztalhatni, mint Debreczenben; itt minden 
zugolyban találkozik tehetős ember, ’s a’ középszerű 
jóllét ’s gazdagság, úgyszólván, el van áradva a’ pol
gárság’ többségén ; ’s midőn másutt a’ sok hegyke, 
orrfintorgató, velőtlen ember közt unalom gyötri az 
érett okos férfit, itt arról ez mitsemtud. Ezen földmi- 
velő nép’ külső alkatában eredeti erő (Urkraft) mu
tatkozik. Házi szokásaikra buzgón-vállasosak; ruhá- 
zaljok jobbféle szövetekből készült, egyszersmind 
nemzeti; ők takarékosak, jól élnek, de nem fényű
zők ; a’ házi tiszta ’s egyszerű erkölcsek valóban se
hol sem divatoznak annyira elterjedve a’ polgárság 
közt, mint itt, ’s ezt én legdiszlőbb charaktervo- 
násnak gondolom. Valamint a’ hajdani zivatarok közt a’ 
dehreczeni polgárság vérével szolgált a’hazának ’s ez 
által köz tiszteletet érdemlett, úgy a’ jelen idők’ sze- 
lidebb szakában közhasznú intézetek’ gyámolítására 
szólítatván-fel, bálra nem vonult soha, ’s szívesen ál
dozott a’ közjóra abból, mit takarékossága által ösz- 
szegyüjtött. A’ collegium’ építtetésekor, a’ szükség’ 
idején az ifjúság’fölsegélésével ’s a’ t. ’s a’ t. való- 
sítá ezt a’ polgárság mindenkor. Továbbá tapasztal
hatni a’ polgárságnak, elöljárói iránt viseltető pél
dás tiszteletét’s engedelm ességét.—

Meg nem foghatom, mikép javasolhatja Rajzoló 
úr a’ debreczeni polgárság’ sikeresb mivelődésére 
nézve: a’ pompásan élő nemességnek oda gyülekvését 
’s a’ fényűzésnek élénkebb divatba jövetét. T b a e r  
és M i d 1 e t o n az angol földmivelő népben dicsére
tes charaktervonásnak mondják, hogy az értelmes- 
séghen ugyan előhalad, de a’ régi tiszta erkölcsök 
hez ’s egyszerű házi szokásokhoz ’s öltözkedési mód
hoz szorosan ragaszkodik; C a n n i  n g  pedig egy ne
vezetes beszédében azt állítá a’ parliamentben, hogy
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Anglia’ fő védoszlopát a’ tiszta erkölcsűkhez ’s régi 
nemzeti szokásokhoz ragaszkodó földmivel« neposz- 
tálv képezi. Véleményem szerint boldog lesz Debre- 
czen addig, míg elöljárósága, foérdekeit el nem té
vesztve, azoknak biztosítását minél nagyobb erővel 
munkálja; boldogok lesznek polgárai addig, míg a 
pompázás ’s hiú fényűzés’ maszlagétól el nem szédít
hetnek ; míg az értelmi kifejlésben ugyan előrehalad
nak, de szokásaikra nézve a tiszta erkölcsiséget, 
egyszerű házi-életet ’s ruházati módot követendik. A’ 
pompázásnak, fényűzésnek erkölcsi romlottság ’s a’ 
szükségnek ezer meg ezer neme szoktak vándortár
sai lenni, ’s reá az elaljasított maradék átkozva em
lékezik. Valóban nemzeti erőnk is nem a’ pompázó 
osztályban él, hanem a’ szilárdabb charakterű, ’s 
nemzeti érdekeket ’s szokásokat szemügygyel-tartó 
földbirtokosak ’s füldmivelők’ tömegében. — A’ debre- 
czeni polgárság az esztendő’ nagyobb részét kis ta
nyáján munka közt megelégedve tölti, a’ mezei élet’ 
gyönyöreit élvezve; ő inkább pihenni jő a’ városba, 
mint magát mulatni; ’s ez oka, hogy itt plíy kevesen 
vágynak látogatni a’ köz mulató-helyeket, ’s hogy 
nap’ lenyugtaután csend uralkodik az utczákon, melly 
csendet énerkölcsi tekintetben inkóbbíönségesnek,mint
gúnyos elménczkedésre méltónak találok. Egyébiránt 
hogy a’ város’ nagyerdei fürdője csak kocsisok’ ’sa ’ t. 
sétahelye volna, tagadom. Az itteni épületeket in
kább jó ízlés szerint készülteknek mondhatni; ’s no
ha a’ fen-ériutett ok miatt kevesebb a’látogatók’ száma, 
de azért még sem idegenek itt az úri mulatók. Bá- 
joló ezen kies tájék Pünküst’ másod napján, mellyen 
a’ polgárság minden évben, úgy szólv án, nép-ünnepet 
tart Ekkor boldog és boldogtalan kifelé törekszik, el
látva válogatotlabb étkekkel ’s italokkal, ’s a’ t., zöld
fák’ hús árnyékában gyöpre telepedve vendégeske
dik; az előbbkelők is ekkor kikocsiznak a’ tájékra, 
’s vigalom közt foly-le a’ vallásos, népszerű ünnep, 
’s örömtelve, sőt mondhatom jól is lakva, tér-vissza 
mindenki hajlékába.

Ezekből gondolom eléggé látszik, hogy a’ Cs* 
által közlött rajzolatban Debreczen’ jelen állapotját 
fel nem találhatjuk, ’s bár külfény? tekintetében ke
vés történik itt: de azon érdekben, melly Debreczen 
előtt legfőbb, előhaladás ’s munkásság divatozik; ’s 
eljövend az idő: midőn a’ mostankor’ kényesebb kí
vánaténak oltárára is kedvesebb illatú áldozatok fog
nak tétetni. Igaz, hogy épületek’, mulatóintézetek’ 
’s t. eff. tárgyában Debreczen némelly más királyi va
rasokhoz képest még hátra van, mert — mint lát
tuk — erejét ’s figyelmét más fontosabb dolgokra 
kénytelen fordítani: de bátran állíthatom, hogy valódi 
jóllét’ ’s házi boldogság’ tekintetében talán egy ma
gyar városi közönség sem haladja-felül.

MIRE VAN FŐ SZÜKSÉGE A’ STÁTUSNAK  

m o s t ,  mi d ő n  az é s z  h a l a d ,  a’ b o l d o g s á g  
p e d i g  hanyat l i k?

A király életére törekedett A 1 i b a u dnak ügye 
forogván itélőszék előtt, e’ kérdést tévé az itélők’ e- 
gyike: „ Ug y a n  mi  l e h e t  a n n a k  o ka ,  h o g y  
m o s t  o 11 y g y a k r a n ,  ’s o i l y  b o r z a s z t ó  v é t 
s é g e k e t  k ö v e t n e  k-e 1 ? “ Milly váratlan kérdés 
ez egy franczíától! — E’ kérdés mind a’ jelenlevők

nek, mind a hírlapíróknak, mind pedig másoknak is 
tárgyul szolgált az elmélkedésre; és szült is különb- 
félê  véleményt; némellyek azt mondák, hogy kevés 
az iskola; mások, hogy az iskolák tökéletlenek; de 
mindnyájan az iskolákat vádolák; lehet e itt keresni 
annak okát, ’s ha nem, hol lehet,— lássuk mi is.

Más kárán tanul az okos; némelly nemzetek már 
ott állanak, hova mi talán század’ múltával is alig 
érhetünk; ők, minthogy maguk törték-meg az utat, 
könnyen eltévedhettek, ’s mint a’ tapasztalás mutat
ja, el is tévedtek; mi az azok által eszközlött jót for
dítsuk hasznunkra, de tévedésiket kerüljük. Ne 
halaszszuk pedig e’ dolgot más időre, m e r t  a’ v e- 
s z é l y  s ü r g e t ,  ’s ha elejét nem álljuk, akkor vesz- 
szük csak észre, midőn a’ baj már gyógyithatlannálett. 
Ha magam volnék e lső , ki illy intő sőt esdeklő ész
revételeket bocsátok-közre, Dunának vetvén csekély 
mellemet, folytának ha nem is ellenkező, legalább a’ 
jelentől igen különböző irányt törekedném adni; de 
szerencsére már mások is, és pedig több jeget tör
tek előttem. Mondom tehát;

1) A z i s k o l á k , h a  l e g s z á m o  s b a k  ’s l e g 
j o b b a k  i s, n e m k é p e s e k a z e m b e r t  o 11 y a n- 
ná t e n n i ,  m i i l y e n n e k  l e n n i e  ke l l .  Nemcsak 
azt, mire szükségünk van, mivel istenünknek, mivel 
minmagunknak, ember- ’s egyéb teremtménytársa- 
inknak tartozunk, kell t u d n u n k :  hanem j ó k n a k  
i s  k e l l  l e n n ü n k ,  azaz; nemcsak értelem, hanem 
akarat, szándék és szivképen is, mennyire lehet, tö
kéleteseknek kell lennünk, hogy magunk megelé
gedettek, boldogak, másokra nézve pedig boldogí
tók, azaz j ó p o l g á r o k  lehessünk. — Ki szép ész 
szel ’s bő tudománynyal bír, de szándéka rósz, az ret
tentő másokra nézve, és pedig annál rettentőbb, men
nél nagyobb e’kettő között az aránytalanság, mennél 
nagyobb az ész’ műveltsége, ’s mennél alábbvaló a’ 
szív. — A’ szív pedig ha j ó , bármiilyen legyen az 
ész , boldogítja az mind tulajdonosát, mind pedig 
ennek egész körét; csakhogy ez azon arányban tör
ténik , mellyben az ész’ isméretei állnak; mennél na
gyobb jószívű emberben az ész, annál boldogítóbb 
ő azokra nézve, kikkel él. — Az ész maga szív nél
kül csak rosszat, ez ész nélkül csak jót; ellenke
zőt pedig másik rész nélkül mindkettő csak vé
letlenül eszközölhet. — Már pedig vegyük fontolat- 
ra: mi történik, ’s mi történhetik az iskolában? ol
vasni, Írni, számolgatni kisebbekben; föld-, nép-, 
természetleirást, nyelveket nagyobbakban tanulhat
ni; mindezek nemde csak az észt gazdagítják, ’s a’ 
szívet érintetlenül hagyják. Igaz ugyan, hogy val
lás, azaz: hit ’s erkölcstudomány is tanttatik ott, de 
ezek felülmúlják a’ kisebb gyermekek’ fogékonysá
gát , ’s a5 mit értenek is, feledékenységbe megy , ha 
mindennapi életben gyakorlásba nem hozatik, és ha ta
pasztalásból, mint valóban igaz és jó, élénken el nem 
ismertetik. Már pedig hány óráig társalkodók a’ gyer
mek tanitójival? hányig ellenben másokkal, kik éle
tére valóban hatnak, ’s a’ csekély csirát, melly is
kolában a’ j ó ’s igaz iránt a’gyermek’ szivében kezdő
dött, százszor elfojthatják? Tehát azokra is, kik foly
tatják az iskolákat, a’ tanító kevéssé hathat szívér- 
deklőleg, mennyivel kevésbbé azokra, kik kiskoruk
ban, mihelyt olvasni, írni és talán számolni tudnak, a- 
zokból kimaradnak? ’s igy magok ész és szokás áh
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tál megerősült, jó elvek nélkül még- csupa utánozásra 
hajlandók, feleik közé veg-yiünek, itt kétségkívül az 
iskolában tanult jót elfelejtendők, a’ látott rosszatpe- 
dig azzal együtt, mellyet honn találnak, megtartják. —  
A’ tanító mint kormányzó ’s a’ törvénynek követelője 
hat itt tanítványaira, mi annyi között inkább tőle-tar- 
tás mint szeretet által eshetik-meg; ez pedig az e- 
rénynek— a’ szeretet’ magzatjának—nem volt soha,nem 
is lesz szüléje ; és igy legfeljebb a’ behatás, mellyet 
gyermekre a* tanítónak külseje te sz , marad még fen 
az emlékezetben, mi maga i s , ha a’ tanítók gyakran 
változnak, elenyészik. Mit tehet hát a’ legjobb ta
nító is növendékinek moralitására, ha más körülmé
nyek közösen nem segítik (igyekezetét? Ide járul 
még az is, hogy hivatalos órákban sem lehet a’ ta
nító mindenkor és mindenhol tanitványival; mivel pe
dig lehetlen csak gondolni i s , hogy sok között rosz- 
szak is ne legyenek, ezek példájokkal olly roszakra 
bírhatják az ártatlanokat, mellyekről azelőtt mit- 
sem tudtak. —

De talán csak puszta elmefuttatás ez, ’s a’ tapasz
talás a’ dolgot egészen máskép adja-elő? oh épen 
nem! ’s hogy erről meggyőződjünk, tekintsük a’nem
zeteket, mellyeknél az iskolák legnagyobb virágzás
ban vannak. Valljon minő ezeknél a’ megelégedés
re, bátorságra’s boldogságra czélzó morálnak álla
podja? — Hírlapjaink’ egyike f. évi jan. 4, miután el
beszélte a’ király’életére történt már ötödik merényt, 
ekép szóló levelét közli egy párisinak: „Francziaor- 
szágbau majd mindenfelé naponkint fordulnak-elő e- 
setek, meliyek bizonyítják, milly szakadozottak a’ 
status’ rendét összetartó eddigi kötelek. Mi szomorú 
dolog a’ legtulságosb vigyázati szabályokhoz folya
modásra kényszerítve lenni! A’ tüileriák’ mostani ő- 
riztetése csakugyan ijesztő. A’ palota’ közepén pa
vilion alatt egy zászlóalj katonaság őrködik éjenkiut, 
a’ király’ szobája melletti teremben pedig folyvást 15 
ember van ébren, kik a’ legkisebb zörrenésre kéznél 
vannakj’s ezenkívül még több osztály katonaság vigyáz, 
jár kel a’ tüileriakertben ’s királyivár’ közelében, ke
mény töltésű fegyverekkel. — E’ mellett — ’s ez a’ 
l e g  v a l ó b b  — naponkint szaporodnak a’ rablások 
’s betörések a’ magányos házaknál. Minden képze
letet meghaladó szemtelenséggelíizik a’ tolvajok mes
terségüket, és pedig nemcsak éjjel, hanem estve, 
sőt világos nappal i s .“ A’ csínosodásnak, melly 
csak külön és köz jóra czélozhat, ’s melly a’ mon
dott országban fő lépcsőre jöttnek mondatik, ha nincs 
más haszna, mint a’ mondott, köszönjük azt ’s ke
rüljük, vagy ha az iskolák segíthetnének az erköl- 
csiség’ romlásán , ugyan hol történhetnék ez meg 
inkább, mint Galliában, hol számosb és remekebb 
iskolák már nem is lehetnek, mint jelenleg vannak. 
— Angliáról hasonlót mondhatnánk, ha azok, kik 
nyilványos lapokba jutnak, dúsak lévén, nem eré
nyük hanem kincseik által megelégíilt állapotba he
lyeztetve , nagyobb számuak nem volnának azoknál, 
kik indulataik’ szélvészének a’szegénység miatt nem 
engedhetnek annyira, hogy gonoszságuk’ hire hoz
zánk elhasson. Hogy azonban itt a’ megelégületlen- 
ségnek talán fő széke van, bizonyítják a’ számos 
öngyilkolás, és száműzés, s itt inkább a’ szoros 
szerkezetű rendőrséglőli félelem, mint jó szándék 
fékezi a’sokaságot. Spanyolország s Portugáliáról hall

gatok, mert kiki tudja, hogy ezek jelenleg a’ bol
dogtalanságnak fő fokán állnak, ámbár itt is az is
kolák nem rósz karban állottak. — Éjszakameriká- 
nak jobb ugyan számos iskolája mellett sorsa, de 
nem is bízza egyedül ezekre magát, hanem más hasz
nos intézetekhez is lát, s kevés népe lévén, bőven 
elláthatja polgárinak szükségeit, ’s igy önkint ele
nyészik a’ szenvedélyek’ kitörésének alkalma. __

így  tehát mind a’ józan fontolgatás mind pe
dig a’ tapasztalás bizonyítja, hogy az iskolák nem 
elégségesek az akaratnak művelésére, még azoknál 
sem , kik azokba járnak, ’s igy még más eszközökre 
is van szükség, meliyek azt, mit az iskolák nem 
tehetnek, megtegyék: — főkép nálunk, hol az iskolák’ 
száma kevés, a’ tanítókat gyakran nem fizetik, nem 
jutalmazzák, nem lelkesítik, mint illenék. Hát azok
ról mit mondjunk, kiket a’ szülék vagy szegénység
ből vagy tudatlanságból magok tartóztatnak-vissza 
az iskolától ? ’s igy az ember magára hagyatik, szük
ségei naponkint szaporodnak, szenvedélyei nagyobbul- 
nak, őmaga telhetlenebbé ’s nagyobbra-vágyóvá lesz, 
’s a’ mindezeket fékezni képes vallás’befolyása gyen
gül. Ébredjünk-fel, vegyük elejét a’ bámulásig ára
dó rosznak; keressük-fel annak okait, távoztassuk- 
el ezeket, ’s a’ jelen bajt orvosoljuk; m e r t  kü
l ö n b e n  r e á n k  i s  b o r z a s z t ó  j ö v e n d ő  vár.  
Ide pedig némellyek a’ státus’részéről, ’s némellyek 
a’ szülékéről kivánlatnak. De ezekről máskor többet.

Dr. Ivanovics Andr.

C H A R I C L E A .
( Folytatás.)

Egy rémítő álom még hajnal előtt felriasztá Cha- 
rícleát. Úgy látszott neki, mintha egy dúrvatekinte- 
tü ember véres kézzel vájná-ki fél-szemét, de Thea- 
genesz’ és Knémon’ társaságában lelvén magát, visz- 
szatért lelkének nyugalma. Thermutisz még aludt; 
ők pedig hárman tanakodtak, mitevők legyenek? 
Knémon emlékezteté barátit, hogy a’ sziget egészen  
el van pusztítva, ’s abban semmi eledel nincs, ámbár 
a’ barlangban sok arany ’s másféle zsákmány rakás
ra van halmozva; — hogy tehát azt minélelőbb el 
kell hagyni, ’s az által azon veszélyt is elkerülni, 
melly őket érhetné, ha a’ széllyelszalasztott hara
miák, most már vezértől nem zaboláztatva, vissza
térnének, rejtett kincseiket elviendők. Főkép pedig 
szükségesnek látá, az állhatatlan ’s indulatos Ther 
mutisztól valami ürügy alatt megmenekedni, ki ezen 
kívül még gyanút is táplált ellenük Thisbe’ meggyil
koltatása miatt.

Azért, mihelyt Thermutisz fölébredett, ’s This- 
bét eltemették, Knémon igyekezett őt rábeszélni, 
hogy menjen keresni Thyamiszt, mint a’ ki úgy is 
a’ vidék’ minden titkos ösvényit ismeri. De Ther
mutisz határzottan megtagadd ezt, ha csak Knémon 
vele nem m egy; ’s nem lévén bátorságos ollyan em
berrel viaskodásba ereszkedni, Knémonuak enged
nie kellett. Azonban titkon megegyezett Theage- 
neszszel, hogy Chemmisz nevű faluban, mellynek 
fekvésével ’s az oda vezető utakkal megismérteté, 
mennél hamarébb összetalálkozzanak.

így ültek hajóra, ’s a’ tó’ túlsó partjához érve, 
Knémon Thermutiszszal útnak indult egy sűrű erdő
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felé. Azon ürügy alatt, hogy rosszul érzi magát, 
Kilómon néhányszor hátramaradt, de kis idő múlva 
mindig- elérte utitársát, ’s ez által minden gyanút 
dháríta magáról. Alkonyodéikor egy hegy tövéig 
érkeztek; az izmos Thermutisz előre fölment, Kne- 
mon pedig elgyengiiltségét okozván, lassú lépések
kel követé. De mihelyt a’ növekedő setétség enged
te ellenkező irányban a’ legnagyobb sebességgel 
futásnak eredt. Thermutisz a’ hegy’ tetején sokáig 
hasztalan várta eljövetét,’s most is Thisbe’ halálát ne
ki tulajdonítván, bosszút forralt. Végtére elaludt, — 
’s e’ világon legulólszor, mert álmában megmarta 
egy mérges kígyó, és bünteljes életének nem épen 
méltatlan véget vetett.

Knémon ellenben, miután a’ sűrű homály to
vábbi futását meggátlá , az éj’ hátrálevő részét nyu
galom nélkül tölté-el, ’s az óhajtva várt hajnal’ első 
sugárival útját folytatá Chemmisz felé. A’ Nílus’ 
partján egy tisztes aggastyán, hosszú ősz hajfürtéi
vel ’s szakájával, magára vonta figyelmét, ki görög 
szabású ruhában fel ’s alá járkált, ’s a’ mint látszott, 
bánatba merülve, nagy nyugtalansággal magával fen- 
liangon beszélgeie. Kilómon iidvözlé őt görög 
nyelven, ’s kérdé, ki legyen? „Megmondom, — fe
leié iinez szinte görögül — de nem itt, liánéin ott 
azon faluban, hol egy barátom’ házánál várnak reátn“ 
Elmentek hát együtt oda; a’ ház’ ura honn nem vala, 
de leánya őket nyájas szívességgel fogadá, ’s meg- 
vendéglé. Vacsora alatt Kilómon ismétlé kérdését. 
„Itt bolyongok, — feleié az öreg— mint egy csalo
gány, kinek magzatit, anyjok’ szemeláttára felfalá 
a’ sárkány. így fosztottak-ineg engem is e’ napok
ban istentelen rablók kedvesimtől, kiket nem ugyan 
a’ természet, de a’kölcsönös szeretet gyermekimmé 
tőn. Nem segíthetek rajtok, sőt azt sem tudom, hol 
vannak ; még sem tudok e’ helyről távozni. O Tliea- 
genesz! o Cliariclea! miilyen most a’ ti sorsotok?“ 
Ezt mondá mély sóhajtással , ’s könnyei bőven 
hullottak.

Képzelhetni Knémon’ meglepetését; nem is ké
sett a’ jó öreget vigasztalni. „Gyermekeid élnek, — 
úgymond, — ’s nem sokára megfogod őket látni. 
De jutalmúl e’ jó hírért mondd-meg nekem , kik ők, 
’s milly hazából valók?“ — „Megmondom szíve
sen, — viszonzá az öreg; — csak kár, hogy Nau- 
siclesz nincs itthon,hogy ő is hallhatná.“ — „Nausi- 
clesz? — kérdé Knémon uj meglepetéssel, — tehát ő 
házi gazdánk? ’S hol van ő m ost?“ — „Vadásza
ton, — feleié az öreg, — de nem vadállatokat ül
döz, hanem azon rablókat, kik e’ napokban, midőn 
Aegyptus felé evezett, egy szeretett szolgaleányát, 
Thisbét, fogták-el. Ezt ő Attikából hozta a’ végett, 
hogy azt Aethiopia’ királyának adja-el, ’s a’ mint 
reményű, jó áron; mert szép, elm és, jó lantos és é- 
nekes. Orondatesz, ki mint helytartó Aegyptusban 
a nagy király’ *) képét viseli, e’ vidék’ katonai kor
mányát Milraneszre bízta. Ezt Nausiclesz sok pénz
zel rá birá, hogy a rablók’ üldözésére induljon, 
mire magam is unszoltam Nausicleszt olly remény-

) így szokták a’ görögök a‘ perzsa királyt nevezni, kinek a’ 
kérdéses időszakban Aegyptus is hódolt.

ségben, hogy ez nttal gyermekim is visszanyeren- 
dik szabadságjokat. “

Knémon nem tartá tanácsosnak, az öreg előtt 
felfedezni azt, mit Thisbe’ szomorú sorsáról tudott. 
Azért inkább arra kérte, beszélné-el neki a’ maga 
történeteit. Es az öreg imígy kezdé:

(Folytatása következik.)

AZ EMBER’ MIVELŐDÉSÉRŐL.

Minden magát mivelő embernek , — vevén a’ 
mivelődést legkomolyabb, legszentebb értelemben 
— három elmulaszthatlan fő kötelessége van: í)  kö
telessége az erkölcsiség (moralitás), vagy is akarat
ját jóvá ’s tisztává tenni; mire ha szert tő i , békes
séget köte istennel. — 2) Kötelessége embernek: 
tanult mesterségét jól érteni’s tudni; mi ha megvan, 
békességben él önmagával, ’s az emberi társaság
gal. — 3) Kötelessége embernek egész éleiét u- 
gyancsak szorgalmas munkásságban tölteni; mert 
istennel, önmagával, az emberi társasággal csak igy 
lehet tartós békessége. Melly harmadik kötelesség
ből az iskolákra nézve ezen fontos igazság szár
mazik; Minden iskolának benső becse ’s rangja ak
kora, mekkora a’ tanulók közti értelmes tanítás, 
gondolkozás, magányos olvasás,— elannyira, hogy hol 
a’ tanítás tanultatássá válik, a’ közvisgálati ünnepé
lyesség pedig a’ könyv nélkül tanultak’ puszta föl
mondásában áll: ott az iskola nem egyéb, mint czif- 
ra koporsó. K u n  Hál .

A L A P M O N D Á S O K .

Az engedékeny ember hasonló a’ fenyűgeren- 
dálioz, melly igen nagy terheket elvisel, mert hajlik 
’s enged; — ellenben a’ makacsai! ellenszegülő ha
sonlít a’ tölgyfagerendához, melly sokszor önsúlya 
miatt is eltörik.

Ki szüntelen azt gyanítja, hogy mások őt gya- 
lázzák, az vagy sok becsületv eszélyen ment keresz
tül, vagy lélekisinérete nem tiszta.

Ki mindig egy hibát ’s egy vétket gyaláz, az 
többnyire azon egynek híjával van; — ’s ki szünte
len csak egy erényt dicsér, az többnyire csak ezen 
egygyel bír — ’s nála ez is nem erény, hanem vagy 
szokás, vagy természet.

Valamint igen nehéz (sőt lehetetlen) megismer
ni: ki a’ valódi s z e n t ,  — úgy ellenben könnyű 
megtudni: ki nem az. Komáromy István.

R E J T E T T S Z Ó .

Kettős végsőin: táncz’ ’s vigalom’ helye. Érez’ neme elsőm.
Hogyha egészt látod: jusson eszedbe halál!

Sz.  lg. Zalábu!.
A’ 28dik számú talány: I b e t ű :

Szerkeszti H e l m e  ez  y —  Nyomtatja B e i m e l .
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SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF BUDAI POLGÁR.

Sz. kir. Buda fővárosának polgármestere, főbírája ’s 
tanácsosai következő kalauz-iromány mellett kiildék- 
meg folyó april 12kén a’ * alá eredetileg rekesztett 
polgársági oklevelet Széchenyi István grófnak:

Méltóságos Gróf, császári királyi Aranykul
csos, — több Rendeknek V itéze, — Kegyes Úr! —

A’ nemzetek’ értéke ’s történeti élete mindig 
csak azon egyes férfiakban látható, — kik behatván 
a’ kornak szellemébe, az elszórtan szunnyadó erő
ket ébresztik, idomítják ’s összesítik, hogy kortár
saikat a’ haladás’ utján biztos foganattal vezethessék. 
Valamint a’ szív a’ keringésben levő vért magába 
szíja, ’s élesztőleg az egész testbe visszaküldi: — 
úgy ők is különben czéltalanul veszendő eszméket ’s 
erőket magokba fogadván, azokat alakító keblükből 
tisztultan ’s egyenlően az egész népre árasztják.

Illy férfiakat szült édes Hazánk is lefolyt élete’ 
virulóbb koraiban, ’s fényes tetteikkel egybeszőtt haj
dani dicsőségünket most is híven ápolja emlékeze
tünk; de sajnálván az igen korán elenyészett szép idő
ket, csak a’ múltakon merengénk bánatos tekintettel, 
szinte feledvén, hogy törekvésünk, atyáskodó mos
tani királyaink alatt, a’ dús jelenből szebb jövendőt 
teremthet; míg Mltgodhazánk’ borús látkörén várat
lan de hő kebellel ohajtottan ’s fogadottan fellünék ’s 
a’ szendergőket cselekvésre, tettre inté.

Kikut ítván sinylő társasági helyzetünk’ hiányait 
és hajait, a’ nagy munkához fogott: »kiirtani a’ rosz- 
szat gyökerestül.’ „Hitelt“ kívánt oltani a’ bizatlan- 
kodás’ törzsére, hogy vagyoninkat biztosítva, köz
tünk ismét bizodalmát gerjeszszen, ’s erkölcsinket a’ 
hasznos által észrevétlen nemesítse. — „V ilágot“ 
önte kebleinkbe : hogy érdekűiket megismervén, va
lósításukon egyesült erővel munkálkodjunk, ’s a’ tár
saságok’ üdvös rendszerével megbarátkozva gyámnok 
nélkül tehessük azt, mit külön ’s közjavunk sürget. 
Kimutató a’ „Pályát“ is , mellyen előtörnünk kell, 
hogy Honunk’ minden fia emberhez illő méltóságra 
emelődhessék, ’s míg önjaván munkál, az egész Ha
za’ boldogságát eszközölje.

Mint igaz Hazafi, nem eléglé Méltóságod a’ szép
nek, jónak ’s dicsőnek nagy reményű magvait honfi
társai’ rokon kebleikbe szélesen elhinteni, érezvén: 
hogy a’ Nemzet’ szabadsága, boldogsága az érlelem 
által kifejtett akarattól függ, mellyet foganat és 
kér képez, bátorít.

’S íme tettek követék a’ nemes szándékot, és 
részint már valósíták is az elmélet’ állításit. Fő táma
szát lelvén Méltóságod’ nagy lelkében, a’ magyar tu
dományos Társaság’ rég óhajtóit létre kapott; — a’ 
lefolyt idők’ emésztő viharaiból megmentett legszebb 
kincsünket, a’ Nemzet’ nyelvét művelendő ’s a’ tudo
mányokat közlünk honosítandó. — Érteni tanulta már 
most mindenki, milly szükséges: hogy a’ nép önnön 
sajátságiban fenálljon, mert különben homály föden- 
di tanilóji’ , hősei’ ’s tetteinek ragyogását, ’s idegen 
nyelvhez simulván, nyavalygó növényként úszik en
nek árnyai alatt, ’s végre süllyed. —

A’ közeledés és elmesurlás számilhatlan hasz
nait reánk is árasztandó, Méltóságod a’ hon’ míveltebb 
fiait társas körökbe gyüjté , hogy erkölcsinket, szo- 
kásinkat szelídítve, velünk a’ polgárisodás’ gyümöl
cseit m egízeltesse; — a’ vélemények’ viszonos tusáji 
állal az egyesek’ erejét ébreszsze, nevelje; — ’s a’ 
külön erényeknek a’ Hazafiságban közanyát adhasson.

Dunánk, — országunk’ , ’s tekintvén a’ jövendői 
— Európának e’ király-folyama — eddig csak veszély* 
lyel ijeszté elemekkel küzdeni még nem tudó népűn 
két. Méltóságod’ gondossága áldássá változtatta, ’s 
míg egyfelől makacs hullámait gőzösök alá simítván 
az iparnak engedelmes szolgájává telte, másfelől ter
mészetrakta sziklarekeszeit óriási erővel ostromolván, 
a’ kelet’ kapuját nekünk ’s az egész nyugatnak fel- 
tárandja; melly érdemét még fensőbb fokra emeli 
Méltóságod’ azon nyilvánlevő szándéka, melly sze
rint honosinknak egy állóbíd iránti vágyait, — mint hisz- 
szi'ik, — létesítni fogja; mert valamint eddig szilárd 
akaratja gátot nem ismért, úgy meg vagyunk győ
ződve, hogy a’ netaláni nehézségek erejét csak edzeni 
’s öregbitni képesek.

E zen , és számtalan más érdeminek mindegyike 
elegendő egy halandót dicsőíteni; összeségíik túl
haladja keblünk’ — noha forró — hálaadhatását. — 
Róma, az ó világnak’ fejdelme, borostyánnal ékesité 
férfiai’ érdemteljes homlokát, szobrokkal örökíté ma- 
lasztos telteiket; — ’s diadalíveket emelt a’ társaság 
jóltevőji’ emlékére; — ősz Budánk’, Arpádink’ hajdani 
lakhelyének polgársága hő szeretetének, — mellyet 
hálaérzettel magzatai’ gyönge szíveibe folyaszt, ’s 
becses örökségül hagy, — csak szerény adományát 
nyújthatja Hazánk’ azon nagy fiának, ki megtörvén ar 
szívek’ jeg ét, ’s az elméket földerítvén, legelső és 
bátran magyarázta a’ polgári Rend’ érzeményeit és 
vágyait; ki önkénytesen lelépvén mentesített mag.is 
helyzetéről, kezet nyújt honunk’ nemtelen, de nemes 
cselekvényű osztályának, jogait méltányolja, ’s ótal- 
mazza ott, hol szűkölködni látja.

Hálánk, tiszteletünk, ’s rokonérzetünk’némi je 
léü l, fogadja-el Méltóságod kegyesen ajándékink’ leg- 
becsesbikét, az ide csatolt Polgárlevelet, ’s engedje, 
hogy a’ minden magyar szívben honosultat, e’ fölött 
még alkotmányos utón is miénkké tehessük; ohajtá- 
sink’ legszebbike teljesítve lesz , ha Méltóságod kö
rünkbe áll, e’ szerény jutalomnak nem külső becsét, 
hanem mélyebben fekvő belértékét méltatván.

Egyébiránt magunkat szíves jóvoltiba ajánlván, 
megkülönböztető tisztelettel maradunk. Killt szabad 
k. Buda fővárosában I837ik év Böjt máshava’ 3ik nap
ján tartatott tanácsülésünkből. Méltóságodnak kész 
szolgáji ’s a ’t.

Szabad kir. Buda fő városának polgármestere, fő
bírája, ’s tanácsa, úgy szinte az eskiitt polgárság’e- 
gyeteme e’jelen oklevél’tartalmában tudomásra adjuk 
mind azoknak a’kiket illet: hogy midőn mi az alulirt 
évben és napon hivatalunknál fogva tanácsteremünk- 
ben összegyülénk, ’s együtt valónk, koronás Fejedel-

J
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műnk hív szolgálata’ ’s a' városi közönség’ javának 
miképeni előmozdítását tanácskozásba veendők: kü
lönös figyelembe vevén Sárvári Felsővidéki gróf 
Széchenyi István ő méltóságának, cs.̂  kir. aranykul- 
csos’, ’s több bel- és külföldi rend’ vitéze’ törvé
nyes K irá ly u n k  iránti tántorítliatlan hűségét, a’ Haza’s
n; polgári Rend’ közérdekei’ ügyében tett számos és 
kitűnő érdemeit; valamint az irói pályán mutatott je
les ismereteit és bő tapasztalást; a’ gazdaság, ke
reskedés, ipar, és ezekkel járó közboldogság’ előmoz
dításában bebizonyított fáraszthatlan munkásságát; nem 
különben a’ társas csinosodás, polgárisodás és nem
zeti életünk’ kifejésében kitüntetett férfias és sikeres 
törekvéseit; úgy honunk’ serdülő intézeteire nagylel- 
küleg ’s önzés nélkül szánt tetemes áldozatait; — 
szóval: mind azon polgári erényei’ ’s hazaíiui sok dí
szes érdemeinek öszvegét, mellyek által elhunyt 
őseitől örökségül ráhagyott nevét enyészhetlen uj fény
nyel körzé, ’s önlétét dicsőité; — ugyanezen — Rendünk’ 
erős védnökének— Sárvári Felsővidéki gróf Széche
nyi István ő mltgának, véghezvitt szép tetteinek jutal
mául, 's vállalásainak ösztönéül a’ Polgári Jogot aján- 
landónak ítéljük és határoztuk; valamint azt ezennel 
ajánljuk, megadjuk ’s átengedjük hálánk, tiszteletünk 
’s rokonérzetünk’ maradandó szerény jeléül; tehetsé
get adván ennek soraiban : hogy mindennemű szabad
ságokkal, jogokkal, engedményekkel, szabaditékokkal, 
’s mentességekkel, mellyekben hajdan dicsőségesen or
szágiéit királyink hűségünk, munkásságunk’s a’köz
jóért ontott vérünk’ dijául bennünket kegyelmesen ré
szesíteni ’s megerősíteni méltóztattak, ’s mellyek ho
ni törvényink’ kedvezéseiből most is fenállanak; —■ 
Társkép szabadon élhessen; akarván: hogy azokat 
egész kiterjedésükben leltleg elfogadja, gyakorolja és 
használja, a’ Főváros’ függő nagyobb czímjelével hi
telesen megerősített ezen Oklevél’ erejénél fogva. 
Költ sz. kir. Buda fővárosában. Ezernyolczszázhar- 
minczhetedik év’ Böjt máshavának 3dik napján tarta
tott tanácsülésünkből. S z a b .  kir.  B u d a  f ővár o*  
s a p o l g á r m e s t e r e ,  f ő b i r á j a ’s t a n á c s o s a i .

AZ UTAKRÓL, ANNAK IDEJÉBEN.
Tapasztalásból merített igazság: hogy művelt

ség földhöz ragadt szegénységben nem tenyészik ; 
mert jóllét mozdíthatja egyedül a’ műveltséget elő, 
valamint annak hijánya hátráltatja ezt. Azonban tud
juk, hogy a’ jóllétet mai világban nem egyedül eke 
és kasza szerzi; meg nem elégszünk, ha csak enni- 
’s innivalók’ bőségével bírunk, de vágyunk többre 
is, ha a’ kifejlett élet’ kellemiben részesülni akarunk. 
Tudjuk továbbá: hogy ezen enni ’s innivalónál több 
csak ipar ’s kereskedés után jöhet; már pedig tud
nunk kell azt is: hogy az ipar ’s kereskedés — tulaj
don czélhoz vezető segédeszközök ’s módok nél
kül — jutalmnzatlan erőködés ; és bár végig tekint
sük is a’ világot — nem találjuk máskép: hanem 
hogy mennél nagyobb fokon van valamellyik nemzet
nél a’ műveltség ’s jóllét, annál kifejlettebb ott az 
ipar s kereskedés, annál több segédeszközzel bír
nak az ipar s kereskedés előmozdítására, kifejlőd- 
hetésére ; szóval: csakottvirágozhatika’ nemzeti ipar 
s kereskedés, ottan tehát az ebből származó nemzeti 

jóllét s műveltség is, hol czélirányosan szabályozott 
folyók, csatornák, hol mennél több csinált ’s j ó ut 
találtatnak-

A’ folyók’ ’s csatornák’ szabályozásáról itt ér
tekezni nem czélom , egyedül az u t a k r ó l  kívánok 
hazai körülményinkhez képest a n n a k  i d e j é b e n  
felszólalni: mert ezek bennünket mindennap sohaj- 
toztatnak, nyűgöznek, a’ honi kereskedést ’s ipart 
akadályoztatják, ’s így a’ jobblétet, ’s műveltséget 
még csirájában elfojtják. De vasutakról sem fogok 
itt értekezni; mert mint tapasztaljuk ’s látjuk: ezek 
hazánkban minden kedvező uj törvényink mellett is 
— csak boldogabb időkre valók; hanem egyedül kö
zönséges csinált utakról szándékom egy pár szót 
mondani, mellyek jelen körülmény inkben az egész ha
zában mindenütt eszközöltethetek; ’s fogyatkozásuk 
legtöbb vidéken olly nagy ’s oily nyomasztó, hogy to
vábbi vitatást épen nem kíván, ’s kínos káros terhei! 
minden rendű és sorsú honfi foly vást viseli ’s érzi.

Igaz, nem mindenütt van hazánkban kő és ka
vics , mellyek a’ kemény-aljú utak’ készítésére leg- 
alkalmasb anyagok; de mennyi vidék ’s táj van ha
zánkban, hol mind kő mind kavics egész bőségben 
találtatik, ’s az utak még is csak olly karba helyez 
vék, mint valónak Árpád’ idejében?! Ugyanis itl 
szántóföldek között alig egy ölnyi szélességű ul 
viszen , melly két oldalról besövényezve, tövisezve, 
vagy árkocskákkal határozva van; amott meredek hegy
nek kell egy mély ’s keskeny utón egyenesen fel
vontatni, hol a’ kitérés szintúgy lehetlen, mint amott; 
hátra kell tehát egynek vontatni, ’s várni: mig az 
illy szoros utakon a’ továbbra haladt szemközt jövő 
utas végig mászhatik; szerencse, ha itt tartó, vagy 
istráng nem szakad ’s a’ szegény utas lovastul sze
kerestül izre-porrá nem zúzatik. — Majd tovább egy 
posványbán vagy ny irokban kerék-agyon akad-fel az 
utazó, honnan csak mások’ segedelmivel szabadul- 
hat-ki; majd ismét egy erdőben keresztiil-kasúl fák 
között tekergő utón a’ szekérnek vagy kocsinak fö
dele az alant elnyúlt galyakba akadván — törik-ösz- 
sze ; vagy egy meder - nélküli posványt alakító pa
takra jő , mellyen az egy lépésnyi s.zéles hidacska 
alig látszik-ki a’ vízből, ’s e’ mellett az még lyu
kas is ; — valóban szerencse’ fia , ki itt lólábtörés, 
vagy dágványba-dülés nélkül tovább mehet; — hál 
amott — egy mély árok’ szélén vezető keskeny u- 
ton kell élet ’s halál közt általutazni, mig végre egy 
sziklás ’s kövesutra jő az utas, hol kerekei össze
törvén, gyalog kénytelen a’ szomszéd faluba segély
ért menni. De ki győzné azon nyomorúságokat 
mind előszámlálni, mellyek a’ jámbor utast illy po
gány utakon egy mást váltva nyomon várják ? Illy u- 
takon valóban csak bűnösöket kellene büntetésül u- 
taztatni, — és szánakozásra méltó nép,  melly igv 
mindennap, ’s honában kínlódik; — oh miért nem jő-el 
mennélelőbb messiásuk, ki megszabadítaná őket! vagy 
talán ártana némellyek’ erszényének: ha ezen bol
dogtalan táj ama’ boldogabbal könnyen járható ut ál
tal kapcsolatba hozatnék,’s tulajdon termesztvényei- 
ket a’ szomszéd piaczon úgy nem adhatnák-el, mint 
most? — O háromszor boldogtalan rövidlátás, és 
öncsalódás ! —

Nem lehet azonban mondaifi: hogy hazánkban 
áltáljában mindenütt illy rósz utak volnának; mert 
van még is imitt amott több csinált és jó ut, kivált 
n é  melly fensőbb megyéinkben ; ’s ím e! é p e n  ezek 
szolgálhatnak például ’s tanúságul arra: hogy men-
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nyível szorgalmasbak, telietősbek ’s műveltebbek az 
itteni lakosak azokhoz képest , kik határjokbul ’s 
megyéjükből tavaszkor és őszszel, — midőn ér
keznének— a’ köldökig-érő sárból ki nemvergődhet
vén , minden kereset nélkül hon tespedni ’s nyomo
rogni szoktak; — nem akarok sem ezekre, sem a- 
zokra ujjal mutatni; tudják azok, kik itt is ott is 
megfordultak, milly jólléti ’s műveltségi különbség 
van mind ezek mind amazok között — daczára an
nak: hogy azok szigorúbb éghajlati, és soványabb 
keverékü földeiknek terméséből magából meg sem 
élhetnének, ’s még is egyedül kereskedési iparuk 
után jobban is élnek, többel is bírnak, simultabbakis, 
mint ezek : kik mind a’ mellett, hogy kegyesb ég 
hajlat alatt kövér jó földön laknak, még is nyomo
rognak, szegények, rongyosak, restek, és buták.

De térjünk a’ csinált rósz utakra is , minőket 
hazánkban sok helyen találhatni, ’s keressük-fel fo
gyatkozásaik’ okait — minden himezés hámozás nél
kül; — mert csakúgy lehet a’ betegséget orvosolni, 
ha annak okait valólag eltaláljuk ’s fölfedezzük. 
Ugyan is az utcsinálásnak közönséges kezeltetése illy 
helyeken következő szokott lenni. A’ nemes várme
gye elhatározza, hogy A-ló\ ZJ-ig kemény-aljú töl
tés legyen. Ennek kijelölésére megjelenik a’ kikül
döttség egy mérnökkel. Föltevén, hogy az uj út, úgy 
mint kell, kijelöltetik: de N  birtokos ellenmond, mert 
táblájából ’s rétjéből jo darab elesnék; O birtokos 
szinte ellenmond, mert egy pár jobbágya úrbéri 
szántóföldjét vesztené-el; P birtokos hasonlókép el
lenzi legszebb erdején keresztül a’ kijelölést. Mit 
tegyen tehát a’ küldöttség egyebet, mint az utat, 
több ellenmondást kikeriilőleg czéliránytálán helyén 
hagyni.—Ez azután kijelölés szerint így fölméretvén,az 
illető járásbeli, vagy talán félmegyebeli helységek kö
zölt is felosztatik, a’ kőhordás ’s a’ többi munka az illető 
szolgabíró állal megparancsoltatván — az egész ut- 
csinálás egyébiránt a’ megye’ utibiztosára (ki talán 
Hlyen munkát életében sem látott még — ’s így akár 
ért hozzá, akár nem) bizatik. — A’ rendelt idő
re kiparancsolt helységekből megjelenik most a’ 
tenger nép, t. i. apraja, véne mind, ki csak mo
zoghat, hemzsegnek is mint hangyák, ’s a’ mun
kában egymást akadályoztatják. A’ kiczövekelt ár
kokat e’ szerint két oldalról kiássák, a’ földet az 
útra hányják, imigy amúgy elterítik, ’s nyomba rak
ják rá a’ már készen-levő követ, t. i. ki millyet ho
zott — így az egyik kemény porphyrt, másik gyii- 
levényt (breccia), harmadik palakövet (schistus), ne
gyedik vegyes patakkövet, ötödik fövénykövet, és 
így tovább — ki miilyent könnyebben ’s közelebb 
kaphatott. Ezeket teli t amúgy parasztosan ösz- 
szerakván, frisen rá hordják a’ kavicsot, fövényét 
homokot, iszapot ’s a’ t., azt elterítgetik, ’s ime! 
egy pár nap alatt elkészül a’töltés — de bezzeg nincs 
is köszönet benne ! mert mindjárt őszszel jól általáz- 
ván, a’ kerekek már is a’ köveken zakognak; hát 
tavaszkor, midőn a’ léi’fagya fölenged? zakognak új
ra az egyenetlen anyagú, idomú ’s összeillesztésű  
kövezeten ; azaz : a magosabban álló , kemény-fajú 
körül az alantabban helyezett lágy kőre zökkenvén a’ 
kerék, azt összezúzza, hézagot csinál ’s ez által a’ 
többi kő enged , helyükből kimozdítatnak, ’s a’ nyá
ron ált mindenkitől dicsért töltés — most már jár-

hatlan , csupa lyuk, ’s oily rósz, hogy arról az utas, 
ha csak lehet, kitér, nehogy marháji lábaikat töm
jék , vagy kerekei szétomoljanak.

Az itt előre bocsájtott utcsinálás’ divatozó mód
jának hiv rajzából átláthatni tehát: hogy c z é l i r á 
ny o s r e n d s z e r  ’s s z ü k s é g e s  i s m é r e t  n é l 
kü l  b o l d o g u l n i  s e m m i b e n  s e m  l e h e t ;  és 
hogy s i e t v e  v é g z e t t  m u n k á n a k  j ó  s i k e r e  
l e n n i  r i t k á n  s z o k o t t .  Azonban miilyen rend
szerrel, milly ismeretek kívántainak arra : hogy állan
dó jó utakat lehessen készíteni, arróli nézetimet —  
mellyek ugyan semmi uj felfödözésből vagy titokból 
nem állók, ’s egyedül itthoni tapasztalásokból merit 
vék — e’ nyilványos, ’s legtöbb kézben forgó lapok 
által közönségessé tenni kívántam.

Az utcsinálásnak rendszere a’ helybeli körülmé* 
nyekhezképest sokfelé ágazó lévén, azt általányos 
szabályokra szorítani nem lehet; tehát a’különböző kö
rülményekhez képest különbözőleg is szükséges alkal
maztatni.—Egy igen derék’studós hazánkfia egykor azt 
irá : hogy az utat nem a’kerek alatt de fölötte kell csinál
ni, v. is az egész utat ’s utakat mind födél alá venni, ígér
te is az illető költség’ kiszámolását a’közönséggel köa- 
leni; — azonban ez elmaradt, ’s kétségkívül azért, 
mivel később általlátta ’s meggyőződött arról: hogv 
nézete nemcsak költségi tekintetben hibás, de e- 
gyébkép is czéliránytalan volt. l\ein födél kell tehát 
az útnak, de kemény alap, melly ha szorgalmasan 
és értelmesen alkatik, annak az eső kevesebbet árt
hat, mint használhat, valamint ezt hazánkban is—né- 
melly itt’s amott jól alkotott utaknak példáiból vilá
gosan láthatjuk ’s tapasztalhatjuk.

Igen sok függ az útnak tartósságára ’s jó tulaj
donságira nézve a’ c z é l  s z e r ű  k i j e l ö l é s t ő l .  U- 
gyan is ottan , hol út jelöltetik-ki, melly a’ kö
zönségnek századokig, sőt örök időkre szolgálhat — 
tekintetbe nem vétethetnek némi kis akadályok, vagy 
épen egy két pár személynek magányos érdekei, ha 
egyébiránt az útnak egyenes!), rövidebb ’s helyesb 
vezettetése azt megkívánja. Es ime ! épen itt az idő, 
itt az alkalom, midőn t. i. a z o r s z á g b a n  l e g  t öbb  
ö s s z í t é s i  h a t á r s z a b á l y o z á s o k  f o r d  u I nak
é i n:  hogy az utaknak legczélirányosb kijelölései 
egy alkalommal ’s egy munkával történjenek-meg; így 
tehát itt semmi akadálytól, semmi ellenmondástól 
félni nem k ell; — olt pedig, hol a’ határ már rendbe
szedve ’s elosztva van, kiegyenlítés kell; mert igaz
ságos : hogy a’ feljebb érdeklett N, 0  és P birtoko
sak csak magok ne szenvedjenek kárt; — de ha 
kárt szenvedni kell: szenvedjen elsőtől utolsóig min
den birtokos — birtokkulcs szerinti kiegyenlítéssel, 
mellyet a’ megye’ mérnöke elintézni tartozzék; ’s er
ről ennyi elég. —

Az ut-kijelölésben főleg arra kell ügyelni: hogy 
r ó n a  v. s í k  f ö l d ö n  az m i n é l  h o s s z  ab b e- 
g y e  n e s s é g b e n  v e z e t t e s s . é k ,  ha csak ezt tete
mes akadályok lehetienué nem teszik ; mert nemcsak 
azért, hogy az egyenes vonal minden más vonalnál 
legrövidebb, ’s így a’ czélhoz legközeh bb: hanem 
azért is, mivel tájékesítő és szem-gyönyörkődtető 
— mire mai világban szinte figyelemmel kell lenni. 
Ellenben a’ gírbegörbe utak nemcsak hogy több tért 
foglalnak, az utat szükségtelenül hosszítják, több 
szert és munkát kívánnak, de ezenfelül még tájrú-
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tJtók és szemetszurók is. Az egyenes vonali róna 
földön olt sem kell megtörni, hol az ut két hatar közt 
viszen; mert hisz’ ezt is kiegyenlíthetni másutt, 
hol ut nincsen ’s a’t.

Par t os  é s  h e g y e s  táj  ak on egészen el
lenkezőlegtörténik a’ kijelölés: mert a l e g r ö v i 
debb v o n a l a z  u t a s r a  n é z v e  l e g t o v á b b 
t a r t ó  ’s l e g t e r h e s e b b ,  — de l e g k ö l t s é g e 
s e b b  i s ;  u. m. melly a’ kavicsolást nem tarthatja, 
’s arról azt minden sebes eső lesöpri, a’ töltés’ árka
it mélyen kimossa, és így az mindannyiszori kavi 
csolást, nemkülönben az árok-kimosást ellenzőgátak’ 
kijavításait teszi szükségessé. Minthogy tehát partos 
és hegyes tájakon — ha mégis az utat partra vagy 
hegyre kikeriilhetlenül felvinni kell — az ut’ vezet- 
vénye nem az egyenes vonal által, hanem a’ l e g 
al á n t a b b i p o ú t t ó l  a’ l e g m a g a s a b b p o n t i g  
t a l á l t  e m e l k e d é s n e k  a n n y i r a  n y ú j t a n d ó  
t e r j e d é k e  á l t a l  h a t á r o z t a t i k - m e g ,  m e n 
ny i r e  az ut ’ t a r t ó s s á g a  ’s k ö n n y ü s  é g g  e 1 - 
j á r h a t ó s á g a  m e g k í v á n j a .  Ügy szinte ha az 
útnak az alsó ponttól felső pontig terjedő magassá
ga nagyobb, kisebbnek kell az ut’ emelkedésének 
lenni ’s ellenkezőleg; vagy i s : mennél nagyobb a’ 
magasság, annál hosszabbra fog az ut terjedni.

A’ partra vagy hegyre vezetendő ut’ emelheté- 
sére nézve azt kell megjegyezni; hogy két középere- 

jü ló, melly kis teherrel rakott szekérbe van fogva, olly 
utón, melly minden ölnél egyaránt egy hüvelyknyire 
emelkedik, folyvást ügetve mehet — valamint a’ róna 
utón; ugyanazon lovak hasonló teherrel, két hü- 
velyknyi emelkedésű utón — ha az, ezer ölre terjed 
— csak lépéssel felváltva ügethetnek; a’ bárom hü
vely knyi emelkedésű utón továbbá erőtetve ügethet
nek csak. de bátor lépésben folyvást mehetnek; négy 
hüvelyknyi emelkedésű utón már erősebben húznak, 
’s ha tovább tart, mégis izzadnak; az 5 — 6  hü
velyknyi ’s ezen-felüli emelkedésű utak már mere
dekek, ’s nem töltenivalók — mvel a’ kavicsolást 
nem tarthatják — kivevén ha azt a’ helybeli körül
mények elkerülhetlenné teszik, ’s legfeljebb is 50— 
60 ölre terjednek. Ekép az útnak különböző e- 
melkedhetésire nézve általányos szabályul szolgál
hat, p. o.
egy 1 0  ölnyi magas partra vezetendő ut, minden öl után

4 hüvelykre
2 0 ----------------------------- - 3 1 -
30 — _ _ _ _ _ _  3  _
40 _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . __
50 _ _ _ _ _ _  2 —
60 ’s több — __ __ __ __. 1 1 __

2

emeltethetik, mi szerint az illető magasságok e’ kö
vetkező ut-kiterjedéseket fogják kívánni, u. m.

1 0  öl. mag. 1 0 ° X 72" = 7 2 0 " : 4 " =  180 öl. utkiterj.
20 --------  20 X 72 = 1 4 4 0 : 3 ^ = 4 1 1 1  _  -
30 — -  30 X 72 =2170: 3 =  720 — —
40 — — 40 X 72 =2880: 2j =  1152 — —
rn » T - .T  X 7 i  = 3000: 2  =  1800 — —
0 0  s több 0 0  X 72 =4320: 1 ^ = 2 8 8 0  — ’s a’t.

(Vége következik.)

ALFÖLDI DAL.
T isza p a r to n  áll e g y  fűzfa ,
B arna leán y  ü l alatta  ,

K ön n yek  c s illo g n a k  sz em é b e n .
S z i v e  v é r z ik  k eb e léb en .

B arna leán y  ! m i k e se r ít ,
H o g y  s z e m e d  k ö n n y ek e t g ö rd ít?

T á n  a ’ v íz b e  h o lt  k e d v e se d  
*S e n n ek  h a lá lát k ö n n y ezed  ?

A h , b e  b o ld o g  em b er  len n ék  ,
H a il ly  s z e r e t ő t  b írhatnék  1 

P ir o s  a rczá t m eg csó k o ln á m ,
É s  b ú s s z iv é t  v ig a s z ta ln á m !

N em  s z ó l a» lá n y ,  c sa k  s ó h a j t ,  s í r ,
F á jd a lm iva l m ár a lig  b í r ;

V irá g it k ö n n yel ö n t ö z i ,
*S k o szo r ú b a  ím k ö tö z i.

Mi fak asztja  e ’ k ö n n y ek e t
S z e m e id b ő l , a ’ m e lly e k c t  

Is z ik  a ’ v ir á g k o sz o r ú ?
S z iv e d  m iért o lly  sz o m o rú  ?

„ N é z z  e ’ hantra ! s z ív e m ’ fe le
N y u g sz ik  i t t , ’s  öröm iin  v e le .

A ’ fö ld  zárja jé g -g y o m r á b a n ! “  —
Így  s ír t  a ’ lá n y ,  fájdalm ában.

Spefyho G á tp á r .

M U L A T T A T Ó  E G Y V E L E G .

„No ez sem érkezett későn az orrok’ osztályé 
ra“ ! suttogá a’ pisze egy biborcs-orrúnak háta mögött. 
Meghallá az orrnagy, ’s visszafordulván „ne bo- 
szankodjék azúr,  — rögtönzé hidegvérrel, — hisz’ e’- 
beli hiánya a’fülekben bőven ki van pótolva.“

„Eszeden járj, gazfi! “ szóla feddőleg T* ur 
csinytalankodó udvari bolondjához. „Hm!  nem min
den ember hordja eszét lába’ szárában,“ — dörtnögé 
imez.

P. úr mulatni akarván épen vacsora’ végire ér
kezett vendégét,.menj-el,—monda emberének, — X. és 
Y. urékhoz, ’s ha még fen volnának, hídd-ineg őket 
hozzám egy pár tourra.“ Megjött a’ küldöncz, ’s 
„tisztelik alássan — úgy mond — nem jöhe'nek, mert 
már alusznak.“

Vincze Jgnácz Polgárról.

R E J T E T T S Z Ó .

1 . . . . 6 -  N em  k o c s i ,  bár van k e r e k e .

4 5 6- Ö kör h u z z a  , bár nem  e k e .

1 2  5- T ested *  m inden  r é s z e  az .

4  1 2  3' T o r k o d ’ h ű t i , ha sz á r a z .

B o g á r  J á n o s ,

A ’ 29 dik szá m ú  r e j te t ls z ó  : C z  i n t e r e m.

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomatja B e i m e l .



T Ab S A U L O P Ó.
31. SKÚm P e s t ,  á p r i l i s ’ 19. 1§3?

A Z  U T A K R Ó L , A N N A K  ID E J É B E N .

(V é g e .)

A’ partos, és lápas tájakon vezetendő utak’ ki
jelölésében még- arra is kell ügyelni: hogy — a’ hol 
csak kikerülhetni — az itt egymást sáriin felváltó 
dombokon’s lápakon által ne vezettessék; mert nincs 
alkalmatlanabb ’s rútabb: mint — hol az ut lápakon, 
dombokon fe l’s le egymást váltogatva vezet. Ugyan
azért — hol azt a’ körülmények megengedik, ’s a’ 

z élt ól messze el nem tér, —  az utat inkább csekély 
anyarodásokkal a’ dombok’ tövébe, vagy oldaliba 

kell, mintsem derekain fölvezetni; különben pedig az illy 
lápakon az utat emelni, ’s a’ dombokat lehúzni szük
sé g , hogy az által — mennyire lehet — észrevehet- 
len lejtők alakuljanak; milly lápakon, természetes , 
hogy hidak kívántainak, mellyeket, — ha az ut ma
gasan töltetik-föl — nem fábul de köbül ’s mészszel 
kell építeni; a’ töltés’ két oldala pedig alulról fel, 
összehúzott keskenyiilésben gyöppel ’s fűzfa-galyak- 
kal elegyítendő, mellyek megfoganván, a’ töltésnek 
tartósságot fognak szerezni, ’s mintegy sorompokúl 
is szolgálatidnak.

A’ hegyekre vezetendő utak’kijelölésében vég
re feledni nem kell: hogy a’ mennyire csak lehet — 
az ut mindig a’ hegynek délkeleti oldalára vezettes
sék ; mert az éjszaknyugati oldalakon levő utakra a’ 
nap’ melege csak gyéren hathatván, azok többnyire ned
vesek szoktak lenni, kivált ott, hol az illy ut erdőn 
ált viszem Ugyanazért az erdőben vezetendő utak
nak két oldalirul— ott is, hol azok délkeleti oldalakon 
léteznek — a’ magasb fákat kivágatni szükséges, 
inennyire azok az utakra déltáji árnyékot vetnek, ’s 
így az útnak kiszáradhatását gátolják. Ennyit az ut- 
kijelölésről. —

Mi az utcsinálási k e z e l é s ’ szabályait illeti: 
— minthogy az útnak jó ’s rósz léte ettől leginkább 
függ — mielőtt ezekről szólanék, előre kell bocsá- 
tanom: hogy az utcsináláshoz értelmes kormányzó, 
utmivesek ’s munkások kívántainak. A’ k o r m á n y 
z ó  minden esetre csak m é r n ö k  lehet: ki az útnak 
irányát, szélességét ’s emelkedését czövekekkel ki
jelöli. Az ut m í v e s e k n e k  kő m í v e s  m e s t e r 
s é g e t  gyakorló embereknek kell lenniök; kik a’ 
mérnök által nekik megmagyarázott utasítás szerint 
az $gész kezelést tettlegesen intézik. A’ m u n k á 
s o k  végre — az utesinálásra kirendelt k ö z n é p :  
melly az utmivesek’ útmutatásai szerint dolgozik. Hol 
ez így nincs,’s az utcsinálás csak holmi tudatlanéin 
berekre bízatik: ott bizony jobb lenne mitsem kez
deni, mint czéliránytalanúl időt ’s munkát vesztve — 
utat rontani. — Ugyanazért igen czélszerü lenne: 
ha minden megyében az utcsináláshoz, bizonyos 
számú kőmi vés alkalmaztatnék, ’s ezek napi-dijai
kat a’ nemesi pénztárból húznák. —

Mindenek előtt az utcsinálás’ idejéről kell szó- 
lanom : mert a’ munka’ jó foganatjára ennek 
igen nagy befolyása van. Ugyanis olly időtájban, 
midőn a’ föld mélyen felázott, jó utat nem csinál 
hatni; de akkor sem, mikor a’ föld már rendkívül

száraz; legalkalmasb tehát akkor, midőn a’ föld’kér
ge már kiszáradt ugyan, de azon alul még van annyi 
nyersesége, hogy ragadatlanúl keményen összedő- 
möczköltethetik. Innen magából értetik: hogy olly 
tájakon, hol az utat semlyékes ’s vadvízes-helyeken 
kell csinálni, az oldal-árkokból kiásatott’s az útra ki
hányt föld, mielőtt az helyre elteríttetnék, félig ki
szikkadni hagyassék. E’ szerint tehát, a’ minden ke
mény, vagy természetes aljú utaknál — alkotásukra, 
nézve — szoros figyelmet érdemlő szabály, az ille
tő mezei munkák’akadálytalanságával párosulva fogja 
csak az utcsinálás’ legalkalmasb idejét meghatá
rozhatni.

Az ut’ s z é l e s s é g é t  a’ különböző körülmé- 
nyekhczképest kiilönbözőleg kell szabni. Ugyanis a’ 
fő-vezetvényeken levő o r s z á g u t a k  nagyobb, a’ 
járatlanabb helyeken való m e l l é k u t a k  pedig kisebb 
szélességet kívánnak. A’ külföldön — mint Francziaor- 
szágban— 14—15 öles utak is léteznek; ez azonban 
szükségtelen. Elég széles az ut,ha két pár szekér egy
másnak, egy helyenakadálytalanúl kitérhet, fmellyre 
hét ölnél több soha sem kell; — ha nyolcz .ölnyi': úgy 
már tág is ; és igy két oldalrul egyegy öles árokkal, 
a’ legtágabb ut’ szélessége minálunk összesen tiz öl 
lehet; egyébiránt a’ hat-öles ut sem s z űk— árkain 
kívül — ; kemény-aljú m e l l é k  u t a k n a k  pedig 
— árkait kivéve — elég 3—4 ölnyi szélesség. —

Igen hibás vélemény az: hogy m e n n é l  dóm-  
b o r ú b b  az ut ,  annál jobb ; én pedig régótaifigyel
mes tapasztalásom után úgy találtam: hogy a nná l  
r o s z a b b ;  mert részint alkalmatlan rajta az utazás, 
részint pedig a’ kavicsolást uem tartja. A’ jól fele
melt ’s jól alkotott egy eneshátú ut mindig jobb sőt tar- 
tósb is a’ domborúnál. Egyébiránt az útnak csekély 
lejtős-róna (planum inclinatum) idomot adni nem 
árt, melly azonban 8 ölnyi szélességű utón négy hü
velyknél több ne legyen.

Az országutak’ két o 1 da l - árka  felső szélesség
ben egy-öles, alsó szélességben pedig csak 2̂ - láb- 
nyi lehet; mellyek imígy rézsutosan négy lábnyi mély
ségre ásatván-le, belőlük minden öl után 120 köbláb 
földtömeg fog kikerülni, ’s azzal az egész ut négy 
hüvelykre emelkedni; ha tehát annak két szélérül 
2^ -+-2^ — 5 lábnyi térriil a’ 4 hüvelyknyire emelke
dett földet elveszszük, ’s az ut’ közepére rónalejtőbe 
huzatjuk, ezáltal az útnak észrevehetlen lejtősségé-t 
eléggé megszerezzük. Az oldalárkokból ekép az u- 
ton elterítendő föld — az úgy nevezett fadömöczkök- 
kel (sulykokkal) egyarányosan összevereték, hogy a’ 
rá rakatandó köveknek kemény alapjok legyen, ’s 
igy a’ kövek terhes szekerek alatt egyenetlenül a- 
lább ne szálljanak.

A’ p a r t o s  t á j a k o n  ’s h e g y o l d a l a k o n  
vezetendő utak’ árkai ezen feljebbi szabálytól egészen 
eltérnek. Mert a’ part’ derekán felvivő ut külön
ben is természetes emelkedéssel bírván, azt nemcsak 
nem szükséges az árkokból kiásatandó földdel még 
magasbra emelni, hanem inkább a’ legfelsőbb pon
ton — mennyire lehet — alább kell szállítani. En- 
nélfogvást az oldalárkokat itt mélységükre nézve—-
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aránylag elosztott fogyasztással szükséges fölfelé á- 
satni úgy, hogy a’ legfelső ponton az ut legfel
jebb a’ r̂eá jövő kő és kavics által emeltessék. E- 
gyébiránt nehogy a’ hosszabb vonalakon itt az ár
kok kimosassanak, ’s ezáltal az ut’ szélei omlado- 
zásnak induljanak: az illy árkokat, minden tiz ölre, 
legalább keresztbe, ’s félig földbe ásatandő két sor 
szoros kövezettel, vagy erős fonott gátacskákkal az 
esővíz’ rongálásitól kell eleve megóni ’s ótalmazni. 
Mi illeti a’ hegy’ oldalán vezetett útnak árkait: mint
hogy a’ hegyoldalon az útnak a’ nélkül is természetes 
lejtőssége van — egyedül annak belső, vagyis ré- 
zsutosan bevágott hegytöli szélén kell olly árok, 
mellyen a’ hegyről leszolgáló viz lefolyhasson; e’ 
czélra tehát 3 láb szélességű ’s egy láb mélységű 
árok mindenkor elég. Olly helyeken azonban, hol 
illy árok hosszabbra terjed, nehogy e’ szerint a’ 
mindig többre szaporodó viz az árokba nem férhet- 
vén-el, abból az útra kicsapjon, ’s azt elrongálja, szük
séges : megkivántató távulságokban — kivált ott, 
hol az útnak kanyarulása van, — ezen árkokból a’ 
vizet az utón keresztül ’s áltvezetni; mit legczélsze- 
rűhben intézhetni úgy: ha az árkot illy helyen rézsu- 
tosan ’s erősen elgátoljuk, ’s az utón keresztül 
lejtős öblösségben szinte rézsleges vízlefolyást szer
zünk; melly azonban kőmives kezeket kíván, ’s 
városi kövezetek’ módjára alkotandó. —- Az erdőkön 
kívül vezető utaknál végre: az árkokba mindkét ol- 
dalrul nem czéliránytalanul ültethetni f ű z f á t ,  melly 
mind az útnak, mind pedig az ut melletti földeknek, 
réteknek ótalmúl szolgáland ; kivált ha a’ fűzfák’ vesz- 
szőji annak idejében befonatnak, ’s évenkint rende
sen megnyesetnek; e’ czélra legalkalmasb a’homoki 
fűzfa (salix arenaria), mivel ez törpe-fajú, ’s mindenütt, 
még a’ sivatag homokban is, tenyészik. Olly tájakon 
azonban, hol faszükség uralkodik, minden tiz ölre 
ezüstfüzfát (s. alba)-mondoIa-füzfával (s. amygdalina) 
mellyek nagyra növekednek, és szükség’ esetében 
épületekre is használhatók, igen czélszerűleg’s fel
váltva elegyíthetni. Ez által nemcsak az érdeklett 
kétszeres haszon háramlik a’ lakosokra: de e’ mel
lett még a’ vidéket is diszesíti, ’s az utas’ szemét 
gyönyörködteti ’s a’ t.

Az ute’ szerint felárkoltatván, ’s földdel kellőleg 
fölemeltetvén, következik reá a’ kő  a l ap;  mellyre 
nézve a’ következő szabályokra kell ügyelni, t. i. 
hogy a’ l e g k e m é n y e b b  k ő n e m e k  ú t a l a p r a  
l e g a l k a l m a s b a k ,  hogy a’ közép-nagyságuak és 
szögletesek (polyedron-alakuak) jobbak mint a’ göm- 
hölyegek, de illyenek ismét jobbak mint a’ rétege
sek ’s laposak; végre, hogyc a’ kövek egyneműek 
vagy is egyenlő keménységüek legyenek. A’ követ 
tehát a’ körülményekhezképest lehetőleg így választ
ván : az ut’ szélén két oldalrul2£ legfölebb 3 lábnyi- 
ra egyenes vonalban olly árkocskák ásassanak, mel- 
lyekbe a’kiválasztandó legnagyobb köveket szoro
san egymás mellé félig beilleszthetni úgy, hogy 
ki ne dőljenek; ez meglevőn , e’ két sor kőtül kezdve 
az ut közepe felé intéztessék a’ kőrakás, mint a’ vá
rosi kövezetnél szokás, hogy t. i. egy kő a’ másik
nál feljebb vagy alább ne essék: az ut’ közepén 
végre összeérvén a’ kőalap , az — valamint a’ bolthaj
tásoknál utmüvesek állal szorosan ékeltessék-be, 
hogy feszes tartalma legyen. Továbbá, hol a’ föleb

bi szabályban érint élt kemény kövek vagy egyrész- 
ben vagy egészen hijányoznak, akkor a’ kemény kö
veket együtt egy vonalba, ’s néma’ lágyakkal össze
vegyítve, kell rakni; ugyanígy a’ lágyabbnemű köve 
két is mind együtt. A’ lapos ’s réteges kövek végre 
nem laposan fektetve, de felállítva rakassanak egy
más mellé; ugyanazért ezeket, ha nagyobb dara
bokból vagy lapokbul állók,— előbb apróbbakra ösz- 
sze kell törni. A’ kőalap tehát eltép letétetvén: a’ 
lerakott kövekközti hézagokat az utmüvesek e’ vég
re az utcsináláshoz kirendelt népből—-általuk kivá
lasztandó munkások’ segélyével szorgalmasan, ’s 
kőmives mesterség szerint, a p r ó k ö v e k k e l  ki
töltik a’ kövezel’ felső színéig úgy , mint a’ falat ki
tölteni ’s kiegyenlíteni szokás. És ezzel az ut’ kö
vezete vagy alapja elkészült.

Az egész munkának béfejezéseül végre követ
kezik a’k a v i c s o l á s .  Erre ritka helyen íigyelmez- 
nek hazánkban méltólag, pedig ettől függ az, hogy 
az ut sima, könnyen-járható , tartós és zakogtatós ne 
legyen; mert ha az ut egyenetlen föveny-apróságu ’s 
ökölnyi nagyságú kavicscsal vegyest hordatik-meg: 
azon a’ kerekek zokognak, az utastnyilalásig rázzák, 
’s mind a’ szekeret, mind az utat rontják; simán 
kell tehát a’kerekeknek forogniok, hogy az imént em
lített roszak kikerültessenek; ezt pedig máskép nem 
eszközölhetni, hanem csak azzal: hogy e g y  i d o 
mú ’s a n y a g ú  k a v i c s  t é r í t t e s s é k  e l  az ut  
ra. Ugyanazért, hol az utat folyóvízi kavicscsal 
szokták meghordani, ott a’ nagyobb kavics — vagy 
inkább kő—e’ czélra készítendő erős, hoszszúfogú vas- 
gereblyék által az útnak úgyis kövezetlenül maradt két 
szélére szorgalmasan huzassék-ki. Azonban, mi a’ 
kavicsolás’ vastagságát illeti: — minthogy ebből egy
esőre a’ kövezet közé is sok benyomúl — első 
évben legalább hat hüvelyknyire kívántatik; máso
dikban három hüvelyknyire, a’ kövezetkezőkben pedig 
— már többé egészen kavicsolni nem szükséges; 
hanem csak részenkint ott, hol az esővíz megállni 
szokott, vagy hol az már épen lekopott. Ugyana
zért e’ czélra igen jó szokás a’ külföldön — ’s ha
zánkban is néhol—az ut’szélein két oldalrul 5 —10 
ölnyi egyenlő távulságra gyepből alkotott tartókba 
kavicsot hordatni: honnan, bármikor szükség-eset
ben az üllepedés által v. egyébkint támadt gödröcskék 
megtöltethetnek ’s kiegyenlítethetnek. Azonban hogy 
a’ kavics egy-nemü vagy is anyagú legyen: szinte igen 
nagy figyelmet érdemel; enuélfogvást azt mindenfé
lével összekeverni ’starkázni nem kell; inkább vala
mivel tovább tartson a’ munka, mintsem hogy rosz- 
szúl végeztessék az; mert q u o d  c i t o  f i t ,  ma
l e  f i t ;  ellenben — s a t  c i t o ,  s i  b e n e .  Egyéb
iránt olly tájakon,hol folyóvízi kavics, fövény, vagy 
homok nincs, de pala és föveny, vagy más réteges 
és könnyen törhető kövek, vagy érczolvasztó kemen- 
czékbül kifolyó salakok léteznek : ezek vasbakókkal 
egyenlő darabokra zúzatván, szinte gereblyézve, a’ 
kavics’ hijányát kipólolandják, mellyek időjártával, 
a’ terhes szekerek’ kerekei alatt porrá fognak 
töretni. —

De hogy végre azon t á j é k o t  se feledjük, 
hol az útnak alapja, k ő f o g y a t k o z á s  mi at t ,  ki  
n e m r a k a t h a t i k  ámbár illy országos, ’s ö- 
rök időkig tartható czél, melly bőven kamatoz —
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érdemel egy kis áldozatot! addigis, míg ez min
denütt eszközöltethetnék, — a’ jelenleg jarliatlan ’s 
utasokat marháikkal együtt csigázó pogány utainkat 
csak az által is javíthatni: ha az ut a’ f e l j e b b  
l e i r t  mó d  s z e r i n t ,  de  n a g y o b b  d o mb o -  
r o d á s s a l  f o g  e m e l t e t n i ;  mi végre a’ mellék 
árkokat nyolcz lábnyi szélességre rézsutosan öt 
láb mélységre szükséges ásatni: mellyből a’ minden 
ölnélkikerülendő lfiőköblábnyi földtömeggel egy nyolcz 
őlny. szélességű ut, közeptájon mintegy kilencz hii- 
vely’knyire növekedő lejtőre magasulhat. Meg kell je
gyezni azonban: hogy az illy utakat csak szívós e- 
rős földön lehet két árok között magasbra emelni; 
ellenben a’ könnyű, homokkal vegyes földön, vagy 
épen tiszta homokban , a’ kiadott közönséges — azaz 
öt láb szélességű ’s három láb mélységű — árok’ 
fenekétől az ut’ közepére karéjitva alakittassék a’ 
domborodás, ú g y , hogy az mintegy két tekenő-lej- 
tősségü árok között emelkedjék-fel. Igaz kivált 
szívós  földön—annak idejében ez kátyúk nélkül nem 
le sz , — mint azt hazánk’ és korunk’ hőse is egy he
lyen megjegyzé, ’s a’ földtöltést szivacshoz hason
lító ; — de ha a’ bűnösnek 80 bot helyett 40 is ke
gyelem : úgy mi szinte szíves-örömest elfogadjuk a’ 
kisebb roszat az elviselhetlen gonosznak helyébe! 
— Egyébiránt pedig a’ kátyúkat minden évben, nem
csak irnígyamúgy, de emberül kell behúzogatni, ki
tölteni, szorgalmasan béveregetui ’s dömöczkölni: 
hogy az útnak idoma ’s tulajdonsága mindenkor e- 
gyenlőben tartassák, vagy ha az el van rontva, ismét 
visszaszereztessék. Úgy nem fogunk a’ mások’ , ki
vált szegény emberek’ , rétjeire, vetésire tetemes ká
rukkal a’ gonosz útból keresztül kasul kicsapongani, 
sem azok bennünket kergetni, megzálogolni, sarczolni 
’s a’ L — Adja isten , hogy buzgó hazafiságból ’s 
szivemből irt ezen soraim — a’ rósz utak’ daczára 
is— ezen tájakra elhassanak; ’s mind nekik, mind édes 
hazámnak használjanak! — írtam Csákányban, Aba- 
újban, martz. 25kén 1837.

Janik Ferencz.

A Z  É L E T ’ B E C S E  

T ö r e d é k  e g y  b r e t a g n e i  n e m e s ’ 
e m l é k i r a t i b ó l .

A’ szolga a’ terembe jött ’s jelenté, hogy a’ 
kocsi már készen áll. Anyám ’s húgaim ekkor az 
elválás’ gyötrő érzelmétől elfogódva, nyakamba bo
rultak: „Még van id ő— szólának hozzám— mondj- 
le az utazásról,’s maradj nálunk.“ — „Anyám!— mon
dák — nemesember vagyok; már húsz év röpült-el 
életem fölött; hirt nevet kell szereznem a’ hazában! 
törik szakad, én becsület-pályámat kivívom — vagy 
az udvarnál, vagy a’ hadseregnél.“ — „És ha ti* el- 
rnégysz Bemard, ini lesz majd szegény anyádból?“ 
— „Te szerencsés lészesz, egyszersmind fiadra 
büszke , ha szerencséjének hírét hallandod.“ — ,,’S 
ha valamelly csatában megölnek?“ — „Az mitsem 
tesz! Mi az élet, ha komoly gondolkozásunk’ tár
gyává teszszük? ki húsz esztendős ifjú nemes, mint 
én, az csak dicsőségről eszmél. ’S ha te néiú„y 
év múlva engem mint ezredest vagy generált a’ 
táborbul, vagy szép hivatallal felruházva Versailles- 
ból visszatérni látsz , ’s édes anyai szívedhez szo

rítasz---- “ — „No ’s mit akkor?“ — „Akkor nagy
tekintetem lesz e’ tájékon.“ — ,,’S akkor?“ — „Ak
kor mindenki süvegeim fog.“ — „’S akkor?“ — „Ak
kor nőmül veszem Henriettet; akkor férjhez adom 
kedves húgaimat, ’s mi akkor mindnyájan szép ősi 
jószágomon Bretagneban boldog napokat élendünk.“ 
— ,,’S valljon mi akadályoztat, hogy még ma kezdj 
e’ szándékod’ valósításához? Nem hagyott-e atyád 
nekünk szép vagyont ? Van é húsz mérföldre a’ kör
nyéken gazdagabb birtok ’s pompásabb kastély, 
mint la Hoche Bemard? Nem becsül e itt mindenki 
téged? nincs e a’ lakosok előtt tekinteted? Nehagyj- 
el minket, édes fiam! maradj szerető barátid’ ’s 
testvérid’ körében; maradj éleinedett anyádnál, kit 
visszajövetedkor talán ölelhetni sem fogsz többé; 
ne tékozolj-el hiú dicsőségért, ezer nemű gond és 
aggodalom közt egy életet, melly a' nélkül is olly 
rövid. Nézd, édes fiam, az élet milly szép! ’s a’ 
Bretagne’ virányira mosolygó nap milly fönséges!“

E’ szavaknál anyám ablakon által a’ gyönyörű 
parkra, a’ virágzó agg gesztenyefákra mutatott, ’s 
a’ hiines virágokra, mellyek’ színpompája a’ nap’ a- 
rany fényében csilloga. Az előteremben állott a’ ker
tész nejével és gyermekivel, kik szomorú arcz- 
czal ’s némán ezt látszáuak mondani: „Ne utazzók-el 
Ifjú úr! maradjon itt!“ — Idősb húgom Hortensia 
engem karjai közé zárt; ’s kis hugocskám Amália, 
ki a’ terem’ egyik szögében ült ’s Lafontaine’ egyik 
könyvének rézmetszvényeit nézegette, hozzám jött, 
’s a’ könyvet kezembe adá „Nézd bácsikám! — mon- 
dá sírva — iinholegy mese a’ két galambról, olvasd 
csak. “ —

Szilárd lelkem minden kísértéssel daczolt. „Húsz 
esztendős vagyok ’s nemesember —■ válaszolóm — 
pályára szólít a’ becsület’s dicsőség; hagyjatok men
nem!“ — Itt erővel kibontakozóm édes övéim’ karjai 
közül, ’s a’ hágcsókon alárobbanva az udvaron ter
mék. Épen kocsira készültem ülni, midőn fen a’ 
kastély’ erkélyén egy leányka jeleut-meg. Ez Hen
riette volt! O nem sírt; ő egy szót sem szólott; de 
arcza halovány vala ’s egész tetemben reszketett. 
Fejér zsebkendőjével, mellyet kezében tarta, istenhoz- 
zádot inte felém, ’s eszmélet nélkül omlott földre. 
Én hozzá futék, fölemeléin, karjaim közé záróm, ’s 
azután anyám’ ’s húgaim’ ápoló] gondjára bíztam őt, 
— ’s a’ nélkül hogy visszatekintsek többé, a’ kocsira 
pattanék. Ha még egyszer rá néztem volna, úgy 
utazási tervem dugába dűlt.

Néhány perez múlva már a’ nagy országúton 
valék. Huzamos ideig csak leánytestvérimről, Hen
riettéről, jó anyámról gondolkozóm, ’s azon csöndes 
házi szerencséről, mellyet honn hagyék; de mennél 
távolabb vonultak szemeim elől la Hoche Bernard’ 
tornyai, annál inkább gyöngültek e’ gondolatok; ’s 
nem sokára csak a’ becsület ’s dicsőség valának e- 
gyetlen álmaim. — Milly nagyszerű terveket gyártók! 
milly pompás légvárakat építék kocsimban! Gazdag
ság , becsület, méltóság, nép- ’s udvari kegy: mind 
ezt képzeletbenmegadám magamnak; én véleményem 
szerint mindent saját érdemim által szerzék-meg. 
Végre, mennél előbbre haladott kocsim, annál me
részebbek levének terveim is , ’s midőn estve a’ fo
gadóba érkezem, inárherczeg, pair, Francziaország 
kormányzója ’s marsalja valék. Szolgám, ki egész
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szerénységgel „Chevalier úr« névén szolila-meg, 
kiragadotl eze., áhrándimbél. A’ jovo s közelebb, na- 
pókban h a so n ló  álmák ringatok le kernel, mert uta
záson, sokáig tárta. A’ sedan, v.<lekre randáit.«, C 
herczeffhez, atyámnak ’s csaladunknak egy tisztelt 
réffi barátjához. Én őt meg akarám kérni, hogy vi- 
ffyen-el magával Párisba , hova május’ végén szán
dékozott utazni; továbbá, hogy az udv arnál Versailles- 
ban mutasson-he , ’s bugának, F* marquisnénak,egy 
bájos fiatal hölgynek, ki közönségesen Pompadour’ 
utódnéjának nevezteték, befolyása által munkáljon-ki 
,V vasas-ezrednél kapitányságot számomra.

Én alkonyaikor érkezém Sedanba, ’s mivel az 
Hiedelem tiltá, már illy későn pártfogóm’ palotájá
ba menésem’, látogatásomat jövő napra halasztám-el, 
’s azalatt Francziaország’ czimerénél szállottam-meg, 
a’ város’ legszebb h teljében, melly egyszersmind 
a’ katonatisztek’ rendes gyülhelyé; mert Sedan őr
ségiváros és védfalak környezik; minden utczának 
hadi alakja van, ’s még magok a’ polgárok is ka
tonai öntarlással bírnak, melly az idegennek azt lát
szik mondani: Mi a’ nagy Turenne’ polgártársai 
vagyunk.“

Én a’ vendégteremben vacsoráltam ’s tudako- 
zám : merre fekszik C*herczeg’ palotája. „Az utat 
mindenki meg fogja Önnek mutathatni — nyerém vá
laszul — ; e’ palotában halt-meg F ab é r t  marsai, 
a’ nagy bajnok“ — Most a’ fiatal katonatisztek közt 
F ab ér t marsai lön a’ beszédnek tárgya. Előhor- 
dák ütközeteit, hősi tetteit, ’s szóba hozák azon sze
rénységét is, mellyel ő a’ XI Vdik Lajostól neki nyúj
tott nemesi oklevelet ’s vitézi rendeket elfogadni vo
nakodott ; különös említés történt azon megfoghatat
lan szerencséről, melly őt köz vitézből francziaor- 
szági marsallá emelte; ezen szerencse még a’ mar
sai’ éltében is olly rendkívülinek tetszett, hogy a’ 
nép azt általányosan természetfölötti okoknak tulaj- 
donítá. Többek közt beszélték, bogy F a b é r t  gyön
ge ifjúságától fogva a’ bübájolás és varázslat’ mes
terségét űzte ’s hogy titkos szövetségbe lépett az 
ördöggel. Fogadósunk, ki ostoba volt, mint egy 
ehampagnei, ’s könnyenhivő, mint egy bretagnei 
paraszt, legkomolyabb arczczal erősíté előttünk: mi
képen sokan élő szemeikkel látták, hogy C*her- 
czeg’ palotájában, midőn F ab é r t  meghalt, egy fe
kete ember, kit senkisem ismére, a’ terembe nyo
mult, ’s a’ marsai’ lelkét, mellyet már az előtt meg
vásárlóit, magával elvitte; ’s hogy még most is má
jusban, mint a’ marsai’ halálának évszakán, estvén- 
kint egy kis világocskát láthatni, mellyet a’ fekete 
ember kezében hordoz. Ezen beszélgetés az asztali 
társaságot igen földerítő; mi egy palaczk champag- 
neit ürítőnk a fekete ember’ egészségére, ’s kértük, 
vegyen minket is ótalmába, ’s engedjen egykét üt
közetet nyernünk.

Másnap reggel idején megindultam C* herczeg’ 
palotájába, egy roppant, goth-aiakú épületbe, mel
lyet a mult-csti beszélgetésnél fogva különös kíván
csisággal ’s indulattal szemlélgeték. A’ szolga, ki
vel az épületben találkozám, kérdésemre azon vá
laszt adá̂ , hogy nem tudja: ha beszélhetni é most 
urával a’ herczeggel. Én kezébe adám névjegye

met; a’ szolga erre eltávozott, ’s engem magányo
san hagyott egy nagy teremben, melly nemzetségi 
föstvényekkel ’s vadász-eszközökkel vala ékesítve, 
’s némileg fegyveres csarnokhoz hasonlíta. — Én 
huzamos ideig várakozám, de senki sem jőve. T e
hát az én dicsőség- ’s becsületpályám előteremben- 
járkálással kezdődik, — gondolám magamban, ’s 
keblemet nyugtalanság szállá-ineg; már kétszer meg
számláltam a’ régi családképeket ’s pánczélokat, mi
dőn némi gyönge zörejt hallék. Az egy rosszul 
zárt ajtó vala, mellyet a’ szél megnyitott. Oda 
tekinték,’s mit láttam? egy csinos teremet, ellátva 
két nagy ablakkal ’s egy üveg-ajtóval, melly a’ 
fenséges parkba Svezetett; néhány lépést előre 
tevék — ’s ime újabb meglepő jelenés ajánlkozék sze
meimnek! Egy férfi — háttal azon ajtónak fordulva, 
mellyen bejövék — feküdt a’ pamlagon; ő felkelt, 
’s a’ nélkül hogy engem észre vegyen, gyorsan az 
ablakhoz ment. Könnyek reszkettek szemében; két
ségbeesés nyilatkozott Isötét arczvonalmiból, egy- 
ideig szoborkint mozdulatlan állott, fejét kezeire 
hajtva; azután nagy lépésekkel járdáit ide ’s tova a’ 
teremben. En most közel állék hozzá, szemei rám 
szegültek, ’s ő megijedt; én magam is , bánva sze
rénytelenségemet , hátra akartam vonulni, ’s ment
ségemül néhány érthetetlen szót rebegtem. „Kicso
da Ön ? ’s mit akar itt ? “ — kérdé erős hangon, 
egyszersmind karomnál ragadott. — „Én Chevalier 
Bemard de la Roche Bemard vagyok ’s Bretagne- 
ból jövök“ szólék. — „Ah tudom, tudom“ — mondá ő ’s 
karjaimba borúit; azután leültetett maga mellé, élénk 
részvéttel beszélt atyámról ’s egész nemzetségem
ről, ’s én nem kétkedém többé, hogy ő a’ palotá
nak ura.— „Engedelmet, Ön itt az úr?“ — kérdém 
halk szózattal. Ö fölegyenesült, ’s benső háboro- 
dással merően pillanta rám ’s imígy szólt: „Voltam, 
de nem vagyok többé;“ ’s midőn álmélkodásomat 
látná, monda: „E gy szót sem többé, ifjú ember; 
ne szakasszon engem félbe.“ — „De még is, Uram, 
én akaratom ellen tanúja valék Ön bánatának, Ön 
fájdalminak; ’s ha igaz tiszteletem ’s barátságom
azt némikép enyhíteni képes---- — „Igen,  igen ,
Önnek igaza van; nem mintha Ön sorsomat meg
változtathatná, de legalább hallgassa-meg utolsó a- 
karatomat, végső óhajtásomat; ez azon egyetlen 
szolgálat, mellyet Öntől várok.“

(Vége következik.)
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Az idegen az ajtót bélévé ’s újólag mellém flit. Éti 
megindult kebellel ’s reszketve várain szavait, mel
lvek,  valamint arcza, előttem egészen isméretlen ki
fejezéssel bírtak. — Homloka a’ balsorstól megjelölt
nek lólszék. Arcza halovány volt, fekete szemei 
villámokat löveltek, ’s szenvedések által zavaruk vo
nalinál néhanéha gúnyos, ijesztő mosolylyá torzul
tak. ,,A’ mit Önnek mondok most, az meg fogja el
méjét zavarni. Ön kétkedni fog ’s nem hiszi, — én 
néhanéha magam is kétkedem még, legalább akarnék 
kétkedni; de a’ meggyőző bizonyságok itt vannak, 
’s mindenben, a’ mi bennünket környékez, — a’ mi 
egész lételünkben még több titok is van, inellyék
nek alá kell magunkat vetni, a’ nélkül hogy halandó 
értelmünk azokat megfoghassa.“ — Itt egy pillanatig 
hallgatott, mintha gondolatit kívánná rendezni; azu
tán tenyerét végig húzta homlokán ’s imígy szó lt:

„Én e’ palotában születtem. Volt két idősb íi- 
testvérem, kik a’ nemzetség’ javait ’s becsülettiszt- 
ségeit örökségül valának nyerendők; magam csupán 
egy abbé-palástra tarthatók számot, ’s még is fel- 
lengző becsület-eszmék ’s hírnév-gondolatok forrong
tak fejemben ’s szivemet hangos dobogásra készték 
emberi csekélységem fölött szerencsétlennek érezve 
magam’ ’s dicsőség után lángolva, folyvást csak inó- 
dokrul ’s eszközökről álmodozám, mellyek által azt 
elérhetném, ’s e’ gondolat az élet’ minden öröme 
iránt érzéketlenné tőn. A’ jelenlét előttem holt vala, 
csak a’ jövendőben éltein , ’s e’ jövendő a’ legfeke
tébb színekben mutatkozék. Már harmincz év folyt
le életemből, ’s még semmi sem valók. Ugyanak
kor a’ fővárosban mindenfelől fiatal lángelmék kelet
keztek, kikről még a’ távolabb tartományokban is 
magasztalva szárnyalt a’hír. — A h — gondolám sok
szor magamban — vajha legalább a’ literalura’ me
zején szerezhetnék hírnevet! Hisz’ ez is dicsőség! 
— Bánatos merengésim’ meghittje egy agg szolga 
volt, — egy neger, ki már születésein előtt a’ palo
ta’ cselédnépéhöz tartozott; ő kérdésen kívül legré
gibb szolga volt a’ háznál, mert senki sem emléke
zik, mikor került ide; az emberek azt mondják, 
hogy ő ismérte Fabert marsait, ’s hogy halálán is je 
len volt.“ —

Elbeszélőin e’ pillanatban meglepetésemet lát
ván, megállapodott — ’s okát kérdezte. „Semmi, épen 
semmi“ mondám; de mind a’mellett is eszembe jutott 
a’ fekete ember, kiről mull estve Francziaország’ 
czimerénél a’fogadós említést tőn. C* úr imígy foly
tató beszédét: „Egy napon Jago’ jelenlétében (így 
nevezéka’ negert) annyira vitt a’kétségbeesés , hogy 
ezt mondám: „Tiz ével adnék hátralevő életemből, 
ha nevein Francziaország’ legelső iróji közt ragyog
hatna.“ — „„T iz évet? — szólt Jago hidegen — ez 
sok; itt csekély holmiért igen is drágán fizetnek. 
Ámde legyen ; Önnek életéből tiz évet leszámolok; 

-ne felejtse Ön ígéretét; — az enyimet én megtar

tó,,,.“ “ — Nem vagyok képes, Önnek szóval lefes
teni álmélkodásomat. Eleinte azt hívéin, hogy az 
öregség megzavarta Jago’ elméjét; mosolygva vo- 
níték vállat, ’s néhány nap múlva aztán elhagyám a’ 
palotát, ’s Párisba utaztam. — Itt csakhamar a’ lite- 
ratura’ hőseinek, a’ tudósak-’s Íróknak társaságába 
jövék. Példájuk felbáloríta; ’s egymás után több el
memüvet bocsáték-közre, mellyeknek kedvező hatá
sáról fölösleg volna itt sokat szólanom. Egész Pa
ris akará olvasni azokat, valamennyi hírlap magasz
talósokkal halmozta-el a’ szerzőt; az uj név, mellyet 
mint író fölvevék, híressé lön; ’s még csak tegnap
is , kedves ifjú barátom, csudáit Ön engem ....... “

Itt részemről az álmélatnak egy felkiáltása sza- 
kasztá félbe a’ beszédet. „Hogyan? — mondám — 
Ön tehát nem C* herczeg?“ — ,,„Nem“ “ — vála
szolt hidegen. — ’S most azt gondolám, hogy va- 
lamelly nagy-jelességü iró, talán Marmontel, talán 
Alembert vagy Voltaire áll előttem. — Az isméretlen 
férfi sóhajtott; a’ megvetésnek mosolya lebegett aja
kin ’s beszédét így folytató A’ literatori dicsőség, 
mellyet arattam, reám nézve csakhamar ingerét vesz
té , ’s lelkem’ hő szomját inár nem oltható. Magasb- 
ra törekvém ’s így szólék Jagohoz, ki engem Pá
risba kisért ’s többé oldalúm mellől nem távozott: 
„ E’ földön nincs valóságos dicsőség, kivevén azt, 
mellyet fegyver szerez. Mi magában egy iró, vagy 
költész ? Semmi; de egy nagy hadvezér’ sorsát mél
tán irigyelhetni; ha én a’ hadipályán hirtnevet sze
rezhetnék, hátralevő életemből másik tiz évet hagy
nék lerovatni.“ — „„Elfogadom a’ tiz évet — mon
da Jago — ne felejtse Ön Ígéretét.“ “

Míg az isméretlen a’ teremben nagy léptekkel 
körüljárt ’s hő szenvedéllyel beszédét folytató, ér
zékim megmerevültek; ki lehet valljon e z ? — kér- 
dém enmagamtól —talán Coigny? talán Richelieu? talán 
Szászország’ marsalja? — Az isméretlen most exaltatio- 
jábol a’ teljes elgyengültség’ állapoljába süllyedt; hoz
zám közeledők ’s mondá elsötétült arczczal:„Jagonak 
igaza volt; midőn később a’ tábori dicsőséget meg
írnám, ’s e’ világon az egyetlen reális és positiv jó 
után törekvém ; midőn életemből öt évet ígértem o- 
da pénzért ’s kincsekért, Jago még egyszer kész 
volt elfogadni ajánlásomat. Világi értékem ’s gaz
dagságom legmerészebb kivánatimat is felülmú
lók; igen is ifjú barátom, ma reggel még nagy erő- 
dalinak’ , roppant erdők’, pompás paloták’ birtokában 
valók, ma reggel még ez mind enyim volt; de a 
mint látom, Ön kétkedik az imént mondottak’ való
ságán, Ön mesének tartja azt, mit tőlem Jagorul 
hallott; azonban csak csak várakozzék Ön ki ssé,  
Jago maga el fog jőni, Ön saját élő szemeivel lás
sa őt me g . . . “ , .  , ,

Az isméretlen itt fölemelkedők, a fali-orara te- 
kinte, ’s az irtózat’ jeleivel halkan imígy szóla hoz
zám: „Ezen reggel, mingyárt viradatkor, olly erőt
lennek ’s lesujtottnak érzem magam’, hogy alig áll- 
haték lábaimra. Csöngetek komornokomnak. Jago 
megjelent. — „Hallod-e szolgám ! ugyan mi bajom
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lehet? — kérdezem — , én szörnyű bágyadt va
gyok« _„„Uram, ez igen természetes; az óra már
közeíget,,,, — „Micsoda óra?“ kérdezőin. — „„Hát 
nem képes Ön azt megfejteni? A’ végzet Önnek hat
van évet határozott. Ön harminczat már leélt, mi
dőn Önnek engedelmeskedni kezdek“ — „ Jago! — 
s z ó l é k  irtózva — komolyan beszélsz most énvelem?“
— „ „Úgy van, uram — válaszolt Jago — Ön a’ di
csőség’ öt évében élte’ huszonöt évét tékozlá-el. 
Ön ezen éveket nekem adá, azok enyimek, ’s azon 
napok, mcllyektől magát Ön megfosztó, most az én 
életemet fogják hosszabbítani““ — „Hogyan mondám
— ez é szolgálatidnak dija ?“ — „„Mások nekem még 
drágábban fizettek, p. o. Fabert marsai, ki szinte 
védenczem volt““ — „Hallgass, hallgass! nem igaz; 
ez lehetetlen!“ — „„Szép háladás; azonban intem, 
tartsa Ön készen magát; fél-óra múlva életkereke 
lefutott.““ — „Te megcsalsz engem.“ — „„Koránsem; 
hisz számoljon On maga; harminczöt évig Ön való
ságosan élt, huszonöt évet pedig elvesztett, ez mind
össze hatvan év; van ennél pontosabb számolás?““
— ’S itt távozni akart; — engem minden erőm e l
hagyott; alig valók képes szólani többé. — „Jago, 
Jago! — mondám rebegve — adj nekem legalább 
csak néhány órát még.“ — „„Nem lehet; hisz azt 
saját életemből kellene lehúznom; én pedig az élet’ 
becsét jobban ismérem, mint Ön. F’ világ bármi 
kincse sem képes csak két órát is megfizetni.““ —  
„No ’s — tehát mondám erőködve — vedd vissza azon 
javakat, mellyekért olly sokat áldoztam; csak négy 
órát engedj-meg, ’s én visszaadom neked pénzem’ 
gazdagságoin’,vissza mindent,mit korábban olly igen o- 
hajték“ — „„Legyen-ineg — válaszolt Jago — Ön 
mindig kegyes jó ur volt; nem akarok igen szigorú 
lenni; legyen-meg.““ — „Én érzém erőmet újulni, 
a’ halálos lankadtság elenyészett tagaimból, a’ vér 
ereimben ifjudan szőkéit, ’s most érezvén legelőször 
az élet’ igaz becsét, felkiálték; „Négy óra! — Ja-r 
go, ez igen kevés; még toldd meg négygyei, ’s lemon
dok Írói hathatatlanságomról, száradjonak-el a’ lite 
ratura’ mezején szerzett koszorúim,’s minden munkám, 
mellyek engem a’ világ előtt olly magas becsfokra 
emeltek , váljék semmivé.“ —-„„Négy órát adni ez
ért — viszonzá megvetőleg a* neger — ez sok ; de 
hagyján! Önnek ezen utolsó kérelmét sem tagadom* 
meg.““ — „Jago! Jago! — kiélték újra fel — még 
egy kérést a’ legesleg utolsót, ah ne tagadd-meg! a- 
jándékozd nekem az egész napot, ’s hadi tetteim , győ
zelmiül ’s minden legyen az emberek’ emlékezetéből 
kilörlesztve! — Jago, add nekem az egész napot!“ — 
„„Te jóságommal visszaélsz — felelt Jago — ’s én 
magamat megcsalatni hagyom; azonban engedek i- 
dőt napalkonyatig; de azután ne kívánj semmit töb
bé. Tehát ma estve ismét eljövök. “‘ — „ Ö eltávo
zott — szóla kétségbeesés’ hangján az isméretlen

sa  mai napreám nézve utolsó !“ — Azután a’ nyílt 
üvegajtóhoz lépett „Ah! — kiálta-fel — é n e ’ szép 
eget, e’ zöld pázsitot nem látom többé! engem a’ 
virágzó tavasz langy szellőji nem csókolnak többé. 
— Én esztelen! e’ javakat, mellveket isten mindnyá
junknak ad,’s mellyek iránt én oliy érzéketlen valék,’s 
mellyeknek boldogító fenségét csak most kezdem 
ismérni, — e’ javakat még huszonöt évig élvezhettem 
volna; s im! életein’ napjait eltékozlám, feládoztam

magam’ egy hiú agycsudának, fel gyümölcsléién dicső
ségnek, melly engem boldoggá nem teve, ’s melly 
még előttem halt-el. Ali, mit adnék most érette 
— folytató az isméretlen, ’s újával a’ parasztokra 
mutatott, kik a’ parkon keresztül vígan dalolva ’s fü- 
työrészve munkájukra ballagtak — mit adnék oda 
mindent, ha munkájukban, ha nyomoruságjokban osz
tozhatnánk de e’ földön nincs többé mit adnom, _
nincs többé mit reménylenein, — rám nézve min
den holt— még a’szerencsétlenség i s ! “

E’ pillanatban a’ napnak egy sugára az isméret
len’ arezára lövelt, ’s megvilágitá annak halovány, 
zavaros vonalmit; ő mintegy elmebódultan ragadá- 
meg- karomat’s igy szólott hozzám: “Nézze csak Ön 
e’ felséges szép napot, mind ezt el kell hagynom 
most. — O vajha még holnap vigadhatnék életadó
fényén!, — de reárn nézve többé nincs holnap!“ __
Ezt mondván, a’ parkba rohant, ’s mielőtt vissza- 
tartóztathatáin, egy folyosón eltűnt. — Megvallom, 
nem volt erőm, követni őt; — a’ pamlagra hanyatlóm 
vissza, megkábitva ’s lesújtva az által, a’ mit láttam 
’s hallottam. Fölemelkedőm, ’s a’ teremben körüljá- 
rék, hogy meggyőződjem, valljon álom e mind ez , 
vagy valóság. Ugyanezen pillanatban megnyílt az 
ajtó, ’s egy udvar-szolga imígy szólt hozzám: „Itt 
jő C* herczeg,az én kegyelmes uram.“

Egy körül belül hatvan éves, szilárd arczvonal- 
mú férfi lépett most a’ terembe , kezét nyujtá felém ,
’s nyájasan mondá: „Isten hozta Önt! Úgy e sokáig 
várakoztatám ? Nem valék honn; épen most jövök 
a’ városból, hol egyik testvéröcsémnek, C* grófnak, 
állapotja iránt az orvossal tanácskoztam.“ — „Talán 
veszélyben forog élete? kérdezőm. — „Áldassék isten,
veszélyben ugyan nem forog — felelt a’ h erczeg __
de ifjúságában a’ dicsőség’ , hírnév’ ’s becsület’ esz
méi képzeterejét túlfesziték, ’s egy igen súlyos be
tegség , mellyből csak minap gyógyult-fel ’s mellyel 
magára nézve halálosnak vélt, elméjét némileg meg
zavarta, ’s most folyvást azt hiszi, hogy már csak 
egy napig fog élni. Ez nála fixa idea.“ —

’S ezzel a’ csudálatos rejtvény fejtve vojt előt
tem! „Most ifjú ember — szólt a’ hg — meglássuk, 
mennyiben mozdíthatjuk-elő Ön szerencséjét. E’ In/ 
nap’ végén Versaillesba megyünk. B e fogom Önt az 
udvarnál mutatni.“ — „Megismérem jóságát, Her
czeg! ’s köszönöm.“ — „Hogyhogy? ’s Ön talán le
mondott volna az udvarról js  annak kegyeiről?“ __
„Úgy van, Uram.“ — „De Ön az én közbejárulásom 
által gyors előlépéseket teend, úgyhogy egykevés
állhatossággal ’s béketiiréssel tíz év alatt —. “ __
„Tiz eltékozlott év!“ — „No ’s válaszolt a’ herczeg 
álmélkodva — tehát drágán fizetik-é ezzel a’ dicső
séget, becsületet ’s gazdagságot? — Jőjön, ifjú em
ber, mi elmegyünk Versaillesba.“ — „Nem, Her
czeg! — viszonzám — én Bretagneba térek-vissza, 
’s Önt újólag kérem, fogadja-el tőlem ’s családomtól’ 
nemes szándékáért a’ köszönetét“ — „Ez nagy bal
gaság!“ mondá a’ herczeg; én pedig gondolám ma
gamban : „ez nagy okosság.“

Másnap reggel már utón valék, mint hazámba 
visszatérendő. Szivem röpdösett az őrömtől, midőn 
szép kastélyomat, midőn vadaskertem’ agg terepély 
fájit újra megpillantám! én húgaimat, anyámat, ba
rátimat szerencsémet viszont megtaláltam, ’s ez töb-
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hé el sem hagyott, mert nyolcz nap múlva már Hen
riette nőm vala, kinek karjai közt élvezem a’ házi é- 
let’ csöndes boldogságát.

U T A Z Á S I  L E V É L  T Ö R E D É K E K

(B e z e r é  <1 y L á s z l ó i u l . )

II.
M ü n c h e n ,  áprilisban 1836. Milly különös von

zalom köt hazánkhoz; mennyire mutatja physikai al
kotásunk azon sympathiát, melly tán egyenlő pará- 
nyokbul szerkesztett valónkban létez, csak akkor 
itélhetni-meg, ha a’ távozás’ arányiban tapasztaljuk 
növekedni vágyásinkat az után, honnan a’ tudnivágyás 
bennünket eltávoztatott. Valóban nem csekély vál
tozás, a’ részvevő rokon társaságot, inellynek kö
zepette mulatónk, idegen arczokkal, ’s a’ honiét’ 
nem kis kellemeit az utazás-szülte alkalmatlanságok
kal fölcserélni. Azonban e’ sorokbul korán se véld, 
hogy régi vágyom’ teljesülését, mellyet szüntelen olly 
hévvel ohajték, már is megbántam volna, mert az 
utazás egyéb élvezetei közt, minden nap újabban meg
győz arrul, hogy igaz alapon épült emberisméretet 
leginkább utazás közben szerezhetni. — Milly dicső , 
a’ távulság’ varázs-prysmáján át, a’ bajor nép’ szer
ződés által biztosított szabadsága, ’s mikép enyészik 
a’ színek’ ragyogó játéka, midőn a’ népet önkörében 
kívánja az el nem fogúit utas ismérni! Egyhéti rövid 
ittlétünk bő alkalmat nyujta kitanulnunk a’ nép’ charak- 
terét. A’mint a’ főbb ’s alacsonyabb társaságokat álfutók, 
láthattuk, hogy sokban itt sem áll jobb lábon a’ vi
lág, mint másutt — , azon különbséggel még is, hogy 
itta’ pénzszükség mindenütt igenigen érezhető; alig 
tudnék nevezni helyet, hol csekély pénzzel nagyobb 
szerepet lehetne játszani, mint itt; azért ki életgyö- 
nyörét fényűzésben, ’s nagyotmutatásban leli, bíz
vást jőjön Münchenbe, hol elég alkalma leend, ki
vonatait teljesíteni. — A’ városi lakosak’ egyik leg- 
tisztesb osztálya: a’ serfőzők, ezek egyszersmind 
a’ bajor nép’ egyik fő élvezetének alkotóji: mert va
lamint sok honfitársunk borára, búzájára ’s ökrére, 
úgy ezen ország’ népe sörére büszke; de mi azt 
még sem tudók megkedvelni, mert a’ számos ka- 
zánbul utczákra ömlő sűrű gőz már sok kellemetlen
séget szerze orrunknak; hanem inkább proselytás- 
kodván, borainknak kívántunk közöttük barátokat sze
rezni. ’S valóban szivreható ékesszólásunk’ sikeré
ben bizakodva, nem kétlem, hogy itteni ösmerő- 
sink közül néhány csak azért is el fog hazánkba u- 
tazni, hogy a’ somlai, tokaji ’s a ’ t. nektárral magát 
egyszer kétszer kénye ’s kedve szerint gyönyör
ködtesse. — Egyébiránt a’ társas élet itt igen kel
lemes, ’s a’ fensőbb körökbe juthatás nagyon kön
nyű. Még is társalkod óinknak egyik főbb gyönyörét 
hazánk’ némelly ittlakó leányival találkozás tévé. Hám 
nézve különösen meglepő öröm volt, midőn a’ szép 
St. M* grófné ajakin az é les magyar nemzeti szót 
hangzani haliám » annyival inkább, mivel ezen szép 
példány megyénk’ virágai közül jutott a’ külföldre, 
pedig ennek távoztával még nem pusztult-ki a’ kert! 
— A’ királyi herczegek igen barátságosak, ’s nálok 
bévezettetni szinte könnyű; mondják a’ koronaörö
kös különös vonzalommal viseltetik hazánk iránt. A’ 
sors álJja-meg őt jótékony országlással, hogy keb

lében szegény hazánk’ lakosi iránt nemes részvevő 
indulatot táplál! — Légy boldog.

III.
L o n d o n ,  júliusban, 1836. Midőn a’ világ’ csu- 

davárosábul intézem hozzád első soraim’, olly zavart 
halmozatban tolulnak-meg lelkem előtt a’ képek, hogy 
ezen óriási nagynak megpillantására fejem kábul ’s a- 
lig vagyok képes eszméimet, mellyeket veled kö
zölni kívánok, tisztán átgondolni ’s leírni. — Mió
ta a’ sivatag Bajorország’ fenyves erdőjit elhagytuk, 
’s a’ bortermő i\eckar-völgy’ kies vidékibe leszállot- 
tunk,növekedve szépült a’ természet, az illatozó virágos 
fák’ sorában csinosan mutatkozó lakások közt. A’jól mü
veit telkek díszes gyümölcsfákkal körülültetve, a’zölde- 
lő rétek csörgő patakokkal öntöztetve, örök kertté e- 
gyesültek. ’S illyeneken vive-keresztűl utunk, míg vég
re a’ hullámzó tenger’habjai a’világ’ csuda országába 
ringatának-által.Ambármegszoktam már a’fokonkint nö
vekedő müveltségetszemlélni’s a’csodálkozás szín tolly 
közönségessé vált előttem, mint a’ lélekzés: még 
is kimondhatta!» bámulás fogott-el, midőn London
nak zajgó utczájin először áthaladván, ügygyei baj
jal a’ Themse’ sűrű árboczerdőji közt szabadba ju- 
ték. Illy látványt csak Anglia mutathat. —• Eddig 
gyakran neheztelék, midőn a’nekünk furcsáknak tet
sző angolokat egészen hidegeknek láttam olly tárgyak 
mellett, mellyeket mi hő meglepetéssel vizsgáltunk, 
’s nagy elragadtatássalc sudáltunk: most azonban tu
dom menteni őket. Mert valamint a’ veszélynek sziin- 
teleni képe legyőzi a’ félelmet, és szokás által el
fásul az érzés iránta, úgy hiil-el szünteíeni látás u- 
tán azon tűz ’s meleg érzés is , mellyet a’ nagy
nak látása nemesb kebelben gyúlaszt; megmarad 
ugyan objectiv ereje, ’s tán subjeetiv sem hat ke- 
vésbbé, de a’ nyilatkozás veszti terjedtségét, mert 
mindennapivá válik. Itt Angliában minden nagy, min
den szép ’s kellemes, egyedül a’ climát vevén-ki, 
mellyben mindazáltal minden köd, füst, gőz mellett 
láthatólag gyarapszik John Bull, ’s ugyan pirosakra 
lelnek arczái, ’s ez különösen a’ szép nemnél; és 
mi talán leginkább csodálkozásra méltó : — annyi bájt, 
csöndes szépséget, elmésséget szerénységgel, nyá
jasságot méltósággal párosulva alig fogsz képzel
ni, mint itt a’ nőszemélyek’ minden osztályában ta
lálhatsz. — Azt mondja a’ hir, hogy a’ város már 
üres, de olly üres a z , hogy bár utczájit épen nem 
lehet keskenyeknek mondani, ’s összes számuk a’ 
30,000et felülmúlja, még is a’ szekerekkel-kerüldö- 
zés néha óranegyedekig gátolja a’ haladást. — 
A’ mi nálunk egyes számban epochát tesz, az itt 
nagy többes számban változik naponkint. így  nincs 
a’ Themse soha 20 — 30 gőz- ’s 3—400 tengeri- 
hajó nélkül. A’ verseny, lovak, ebek, kakasok ’s ha
jók között mindennapivá válván, léggolyók kezdenek 
a’ véghetlen felhőkben versenygeni. Épen tegnap 
szállott-föl két iszonyú nagyságú, egy-egy házas párt 
ragadván * föl egekbe, mindenik tulajdonos t. i. ne
jével tévé a’veszélyteljes utat. Fenséges látvány volt! 
az emelkedő szekérkébül a’ zászlók lobogtak, ’s em
ber, hajó, golyó végre fekete pontocskákká váltanak. 
Illy különösségek közt képzelheted, milly hamar mú
lik az idő, mellyet az angolok’ szívessége még in
kább elragadoz tőlünk. Valóban nem tudom, miben a-
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l a p í t j á k  Ítéletüket azon utazók, kik az angolokat ba- 
rátságtalan létről, szívetlen visszatartózkodásrol vá
dolják; mi ugyan ellenkezőt tapasztaltunk, ’s ha is- 
m erő sink’ száma nagyobbra nem terjed, csak ma
g u n k a t  okozhatjuk. Annyi igaz , hogy nem keresik 
olly igen az idegent, mint mi, kiknél az ritka tünemény; 
azonban egy ismérkedés elég arra, hogy nekünk iöbb 
társaságot megnyisson, mellyekben a’ legnagyobb ven
dégszeretet uralkodik. Hogy ezen vendégszeretet 
r61 némi fogalmad legyen, csak azt említem, hogy 
Wellington herezeg egy ebédjéhez a’ szőlőért 3,OüO 
pftot íizetelt: hogy Bucleigh hgnek egy reggelije, 
mellj esti 4 órátul másnap reggeli 8 óráig tarta, 
20,000 p.ftjába került,’s mi Ilyet ő gyakor ízben szók 
adni. Még ezen képek’ fölhozása mellett nem hall- 
gathatom-el, hogy van egy nyomorú néposztály, inelly 
éhséggel küzdve, ’s undok rongyokba burkolgatva, 
a’ város’ közepében ezen hatalmasok’ fénypalotáji e- 
lőtt fetreng, ’s meg kell vallanom, hogy több illy 
rendetlenség’ szemlélése lepi-meg gyakorta az ide
g en t; — azonban ezek azon óriási nagyságinellett, 
mellyet a’ nyilványos intézetekben, ’s közügyek’ 
viselésében bámulunk, elenyésznek.

Emlékezem , gyakorta hasonlitgattátok - össze 
hazánk’ polgári intézm ényeit Angolországéival, ’s osz
toztam néha többeknek azon neheztelésében, hogy 
Széchenyink, a’nagy hazafi, nemzeti büszkeségünk
kel ’s megrögzött hiedelminkkel olly kíméletlenül 
bánt, ’s képzelt tökélyeink helyett azt hangoztatá 
feleinkbe, hogy a’ müveit népek között tán minden
ben leghátrább vagyunk. Én gondolom, már ho
nunkban is meggyőződik a’ nagyobb rész a’ nemes 
férfi’ szavainak igazságárul, a’ tettleges élet lega
lább kezdi igazolni; azonban jer, nézz, ’s lásd más 
népek’ helyzetét, ’s a’ hazádra emlékezés keserű kön
nyeket idézend szemeidbe. Hálátlan volnék ugyan, 
ha meg nem vallanám , hogy hazánknak vannak olly 
kellemei, mellyeket föltalálni eddig nem valék ké
pes, s mellyek minden helynél becsesbbé teszik azt 
előttem, már azért i s ,  mivel hazám;— csak oda hat 
minden kívánságom, hogy ezen természeti kellemek- 
kel kapcsolnék - össze mindazon jótékony intézményt, 
’s finomítást, mellyek más műm éit nemzeteknek adják 
felettünk az elsőséget, ’s mellyeket alkotni nagy 
részben még is tőlünk függ, ’s mellyek által egye 
dűl nyerhetnők-meg azon fontosságot, mellyet ha
zánk érdemel. De !. . .  Légy boldog.

közli Hrubov$zky Zsigmond.

FO R R Á SV ÍZ-TA LÁ LH A T Á S’ MÓDJA.

Tégy jól mázolt (mázzal bevont) bögrébe porrá 
tört kénkövet, zöldiét (Grünspann) és fejér tömjént, 
mindenikbül 5 latot, född-bé ezt 5 lalnyi gyapjúval 
inérd-meg újra szigorún, 's ásd földbe száraz időben 
a kihányt földdel pedig temesd-be. Hagyd igy 24 
óráig; aztán ásd-ki. Ha vesztett nehézségéből: azon 
helyen nincs forrásvíz; ha pedig 2 latnyivál nehezebb : 
85 lábnyi; ha négygyel:50; ha hattal: 37 j ; ha nyolcz-

czal: 25; ha tízzel: 10 | lábnyi mélységre találhatsz 
forrásvizet.

MULATTATÓ EGYVELEG.

A’ nagy városból megjött ifjú X. dicsekvék: 
hogy egy hires tánczmulatságban s o 1 o-t lejtelt légyen; 
,,’s ugyan k i v e l “ ? kérdé tudvágygyal falusi barátja.

„Majd eszedre hozlak“ szól a’ kifakadt férj 
zsémbelő nejéhez. „Abból ugyan semmi sem lesz“ 
pattoga a’ hegyke.

„Ugyan hogy’ kölcsönözhetél olly nagy summát 
sógorodnak minden írás nélkül? hát ha hirtelen meg
halna?“ szól X. úr \ h o z ,  ’s jól meghúzta a’ kezé
ben tartott boros kancsót. — „Akkor tanú lesz, kitől 
a’ pénzt küldöttem“ mond imez.“ Igen , de hátha só
gorod azt mondaná : hogy pénzedet már megküldöt- 
te?“ okoskodék amaz.

Farsang volt, ’s N* helységben csapszékben 
dőzsölt a’ kupaktanács, midőn a’ kialudt mécsnek 
homálya ablakról szürkületet sejdítete; „Oszolj köz
ség , virad“ szóla valahogy akaratján kívül az órákat 
kiáltani mulasztott éji őr; a’ mint egy hatalmas kéz 
torkon ragadja, illy szavak közt: „ nem látod, hogy 
csak a’ hold világít ablakunkra“? — „Ho, ho! esküdt 
uram! — közbe vág pálczájával a’ bíró, — máskép 
kell azt megmutatni: kinek van igazsága; elmegyünk, 
’s megtudjuk, mennyi az idő? és a’ ki veszt, az ne
künk büntetésül még három pintet fizet. “ Tetszék  
az ítélet, azért is eltántorgának a’ közellevő tem
plomhoz , ’s lajtorját támasztván oldalához, lámpá
val megnézék a’ napórát.

É l n i  s i e s s !  Bizonyos együgyű falusi uracs 
a’ városba lovagolt, ’s huzamos ideig igen rósz, 
göröngyös utón kellett haladnia; végre egv kis, csak 
néhány lábnyi hosszú csinált útra érkezék. A’ jó 
egyenes töltött ut az uracsnak rendkívül megtetszett, 
’s rajta több mint tízszer lovagolt fel ’s alá. Egy 
ismerőse, ki véletlenül épen ekkor feléje jött, kér
dé tőle: mit jelentsen e’ fel ’s alá ügetés? — ,.Ej — 
válaszolt a’ falusi uracs — már elég sokáig gyötört 
a’ pogány rósz út, ’s tudom, hogy ezentúl ismét rósz 
utam le s z : ugyanazért használni akarom e’ kis jó 
töltéskét. “

R E J T E T T  SZÓ.

Sok diadalt aratott egykor halhatlan egészem ,
’S hármamként ragyogott harczkoszorúzta nevem. 

Vont végsőm’ tűzzápora közt forgottam örökké — 
Egy vad szikla’ fokán életem éjbe borúit.

F i d i c í n i s  J á n o s  

A' Sldik számú rojtettszó : Gábor .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .
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ÉRD EM E

E g e r  april 17kén 1837. Kedv es barátom !
Minél sebesebben baladnak napjaink, annyival in
kább közelít azon ünnep, mellynél városunk ba
bár örömtelibbet ugyan , de fényesbet bizonnyal 
több század óta nem ért; ’s ezen nap május’ 7ke 
leend, mikorra az itt ujdon - épült megyei főtem
plom’ fölszenteltetése van kitűzve; azon templomé, 
melly ba több világ-csudálta remekhez nem hason
lítható is: de ritka egyszerűséggel párosított tiszta 
architecturájára nézve bizonyságául szolgálhat szint
úgy építtető je’ jeles Ízlésének, mint dicsőségökre a’ 
körülte fáradozott művészeknek, hacsak ez utóbbiak’ 
érdemeit mind homályba nem döntendi a’ hírre ka
pott H i l d  név, melly fényes jutalom’méltó megnye
résére azonban némileg tán több személyes érdem 
kívántatik vala. Korán volna még most az ünnep’ fé
nyéről, különségeiről, vagy a’ megjelenendő vendé
gekről szólani; elég legyen ezennel emlitnem: hogy 
e’ jeles m ű, mellyhez hasonlót honunk nem mutat
hat, csak I831ben vétetvén munkába, e’ néhány év 
alatt elkészülhető, mit egyedül a’ mű-intézők’ ügyes
ségének és szorgalmának, főleg pedig magas tisz
teletű épitetője’ igyekezetének és személyes fárado
zásinak köszönhetni. E’ csekély tudósításommal, melly* 
nck nagyobb részét már a’ hirlapokbul is tudhatod, 
elvégezném levelemet, ha természeti ösztönöm, melly 
minden dolognak több oldalruli vizsgálatára kész
tet, jelenleg ismét különféle nézetre nem vezet 
vala, mellyeket — ismervén olvasási vágyódat — veled 
ezúttal is örömest közlök.

Nehezen van talán Európában olly ország, melly 
a’ felebaráti szeretetnek, emberi jótékonyságnak, 
szóval — a’ jólévőségnek jelenben több nyilványos 
példáit adná, mint kilencz század óta fenálló ős-ha
zánk; alig jelenik-m eg valamelly hírlap, mellyben 
ez vagy amaz nagylelkű honfinak a’köz- vagy egye
sek’ javára telt adakozásai ne említetnének. Öröm
mel olvassa ezeket minden hazat!, mert ez által ér
tesül: hogy vannak itt ott érző szivek honjában, 
kik szánakozással nézik embertársaik’ szigorú kö
rülményeit; ez által ébresztelik számos arra: hogy 
könyörülettel viseltessék a’ balsors által letiport ro
kontársa iránt. Azonban nem képes ez öröm elosz
latni fajdalmát a’ mélyebbre tekintő hazafinak, érez
vén honjának azon sanyarú helyzetét, mellyben ki
lencz század múlva is adakozásokra — alamizsnák
ra szorul, — és mi legkeservesebb — majd minden
ben. Szép ugyan könyörülő szívvel, ’s mintegy föl
döntúli nagylélekkel bírni! — szerencsés hon az, 
hol ezeket gyakorta feltalálhatni; azonban sokkal bol
dogabb az ollyan haza, hol ezekre szükség nincs, 
’s a nép körülményei ollyanok, hogy fogyatkozá
saikon saját erejük által könnyíthetnek; de — úgy 
látszik — hazánkban igen sok nem óhajtja ezt,  tán 
örülvén azon: hogy igy tágasb utat ’s alkalmat ta
lál a’jóltevőség’ gyakorlatára, melly nálunk számos

nak diszkoszorút font már homloka körül, ’s nevét 
örök fényben ragyogtatja.

A’ jótévőségnek vagy is adakozásnak mimfaz- 
által illy gyakori példáit általán két fajra osztályoz
hatni, t. i. közvetlen azaz egyenes, és közvetett a- 
dakozásokra. Az egyenes adakozásokat leginkább a’ 
patriarchai helyzetben levő kegyes földbirtokosak 
gyakorolják; ezeket az idő’ mostohasága, főleg a- 
zonban szigorú helyzet, mély tudatlanság és restség  
okozta Ínsége a’ jobbágyoknak eszközük. A’ köz
vetett adakozások’ körébe tartozik a’közjóra czélzó 
bármilly intézet’ alapítása; illynemü jótettek csak 
nagylelküek’ tulajdonai, kiket méltán mennyei érzés 
tölthet-el áldozataik’ ’s tetemes fáradozásaik’ sikeré
nek szemléletén. A’ hon’ áldásai nyugosznak egy
kor poraikon! — Midőn azonban e’ most érdeklett 
jótetteket illőleg méltatjuk, egy más — bár saját ne
mű ugyan — de a’ közvetett adakozások’ sorába 
méltán helyezhető, ’s a’ hazára nézve nem cseké
lyebb hasznú jótettről alig szoktunk emlékezni. E- 
zen sajátnemü jótettek’ sorába tartozik egri patr. 
érsekünk’ fenemlitett nagynemü, és szerencsésen 
végrehajtott vállalata, melly által hét évig egy pár 
száz embernek munkát ’s élelmet szerezvén félmil
liónál többet juttatott a’ nép közé, ’s e’ mellett ha
zánkat egy valóban díszes, és jeles — mondhatni 
talán classical — művel ajándékozta-meg. Nem említ
vén azon hatást, mellyet ezen épület soknak ízlésé
re tön , mennyi hasznot eszközlött még csak az ál
tal is, hogy az ezen mű körül fáradozottaknakalkalmat 
nyújtott gyakorlottabbakká ’s ügyesbekké válhatniok, 
’s e’ művészeti nemben bő tudományt,’s tapasztalást 
szerezniük. *— Igen sok azonban az illy tettet jóté
vőségnek nem tartja, mert — úgymond — megdol
goztak érte a’ szegény emberek; azok t. i., kik csak 
az ingyen-adományt nézik jótettnek, mit pedig gyak
ran rosztettnek lehetne inkább nevezni. Valljon te
hetni-e ép, egészséges emberrel mind önmagára, mind 
a’ hazára nézve jobbat, mint neki munkát adni, ’s 
azért illően megfizetni? — én úgy hiszem, csak e- 
gyedül ez képes a’ munkás embernek javát előmoz
dítani, mert illő élelmét megszerezhetvén szorgalom
ra buzdul, ’s ez által a’ hazának hasznos és igye
kező polgára leend. És bizonnyal sokkal jobb vol
na, ha mind azon adakozás és segedelm ezés, mel- 
lyek itt ott bármikén is történnek, mindenkor szor
galom - előinozditólag valamelly közhaszonra czélzó 
viszonszolgálattal köttetnének össze, kiválthazánkban, 
hol mindenütt annyi ’s oily sok a’ tennivaló. Az illy 
tettek véleményem szerint a’ leghasznosbak, nemcsak 
egyes emberek de a’köz — a’ haza’ jóllétére i s ; ezek 
envésztik a’ hon’ anyagi szükségeit, nevelik a’ mű
ipart, és szorgalmat ébresztve élelmet.nyújtanak a’ 
népnek. Hlyen nézetek vezérlik bizonnyal Irland’ lel
kes fiát is huzamos küzdésiben, midőn valódi se
gedelmet óhajt földiéinek,, ’s nem heuyeség - tápláló 
alamizsnái. Vajha nagylelkű hazánkfiainak is, bará
tom, az lenne jelszavok: S e m m i t  i n g y e n ;  de 

i f á r a d s á g é r t  bő j u t a l ma t .
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Van számos még" ollyan is, kik a feii-enntetthez 
hasonló tetteket csak egy-oldalu jótévőségnek tekin
tik; azok’részire t. i., kiknek közvetlen inunkat s elei
met szerez, — a’ városi mesterembereknek. Milly 
balg-a vélemény ez ! — Ugyan szorgalom- és ipartel
jes városink nem áldási e honi vidékinknek? 
nem mesterembereink pótolják e szükségeiket szom
széd helységekben termesztőinknek, kiknek leginkább 
csak héti vásárok adják-meg fáradságuk’ jutalmát?
__ Szegény városnak többnyire szegény vidéke is ;
’s minél költségesb ’s nagyobb munkák végeztetnek 
valamelly városban : annál nagyobb hasznot arat vi
déke. Valóban Buda-Pest’ vidékére egyik legnagyobb 
áldás volna jelenleg egy e’ két város közti állóhid’ 
létesiilése, kivált egy ollynemüé, (ha még most le
hetne) inellyért esendő minden munkabér nem vitetnék 
külföldre. A közmunkák kétszeresen használnak a’ 
honnak: gyarapítják anyagi gazdagságát, és eszköz
ük a’ nép’ jobb létét, pénzt juttatván kezeibe. Nincs 
a’honnak, nincs közjóllétnek roszabb ellensége, mint az, 
ki nagy summákat halomra gyüjtvén, pénzét haszon
talan heverteti; azért áldás azokra, kik akár ön szük
ségeikre, akár közhaszonra dolgoztatván tetemesb 
mennyiségeket osztanak-ki, a’ helyett, hogy pénzü
ket élre vervén, elvonják egyedüli czéljától.—-Nem 
lehet egy-oldalu tehát bármelíy hasonnemü jótévőség, 
mert haszna mindenkor közössé válik. — Három osz
tálya vagyon a’ polgári társaságnak: a’ földmivelő 
rész; továbbá a’inesterségüző; ’s végre az, méllyé’ 
két osztályba nem foglaltatik. E’ három közül e- 
gyik sem lehet boldog másika nélkül; és viszont 
nem lehet rósz léte bármellyik osztálynak is, a’ nél
kül hogy az a’ más két osztályra ne hasson, ha t. i. 
a’ közlerhekben aránylag mindenki részesül. —

Bármilly alakú jótétemény’ eszköze tehát csak 
hálát ’s köszönetét érdemel; azonban — fájdalom —  
ezeket többnyire csak a’ jövendőségtől reméllhetni; 
jelenben a’ nagyobb rész ritkán szokta illőleg mél
tatni a’ jótéteményeket, ’s igen számos bármennyit 
nem elégelvén, még többet kíván, akkor is , ha bár 
valaki ön terheltetésével is adakozni szíveskednék. 
Az illy emberek roszabbak a’ szemtelen koldusnál; 
mert ezek az embernek úja helyett nemcsak kezét, 
de egész karját kívánják; pedig a’ jótétemény bár- 
milly s mennyi is, aránylag mindenkor hálát érdemel; 
s még is milly ritkán nyerhetni ezt m eg ! Ugyan ba

rátom ! nem fájdalom e az, midőn egy magasb 
helyzetű tehetsége ’s körülményeihez képest ^igyek
szik alattvalóji’ javát eszközleni, még is hálátlansá
got s elégiiletlenséget tapasztal? — azonban a’nagy 
lélek ezzel nem gondol, mert nem jutáimért fárad, 
hanem alattvalóji’ jobblétét óhajtva folytatja jótévősé- 
gét. Illy nagy lélekkel dicsekhetünk mi egriek tisz
telt érsekünkben, ki a közjót előmozditólag jeles 
képgyűjteményét a hazának áldozó; ki a’ helybeli ns. 
káptalan ’s más jótévők’ hozzá-járultával egy a’ 
haza díszét neveíő, és saját tehetségét meghala
dó nagy müvet létesítve, számos egri alattvalóinak 
munkát s élelmet szerze; ki szerénv nyájasságával’s 
tettleges emberbaráti példáival mind a’ ns. káptalant *j

*) Az egri káptalan valóban nem csekély jót eszközle az n- 
tóbbi években az által, bogy egy tágas ’s hetvenezer fo
rintnál többe került vendégfogadót épittete az Egret lá
togató idegenek’ nem csekély kényelmükre.

mind annak egyes tagait már több-rendű jótévő áldo
zatra bírta; ki itteni lakása óta még soha nem szün- 
vén-m ega munkáltatástól, e’ város’ csinosbitására, 
szépítésére minden ügyekezettel törekszik, elenyészi- 
vén mindenütt a’ szemetet, mocskot ’s tisztátlanságol 
elannyira: hogy városunk* nagy része most egészen 
más alakban tünik-elő; kinek eszközlése, részint sa
ját költségei, részint segedelinezési által Egerben 
már több közhasznú intézet létesült, mellyek közül 
méltán említhetni az úgynevezett praeparandiát, rajz
intézetet , hangászat-’s énekiskolát; melly két u- 
tóhbithár a’ közönség több figyelemre méltatna ; —. 
ki a’ városi közönségnek, valamint a’ néhány év előtt 
létesült egri casinoi egyesületnek minden a’ közjóra, 
művelődésre és csinosbulásra vezető szándékit — men
nyire lehetséges—pártolni, előmozdítani, sőt némi rész
ben azokhoz segedelmezéssel is járulni sz ives; ki a- 
zon fenséges gondolatot — a’ soktól már dicséretes u- 
tánzásra méltatott tartalék-magtárok’ felállítatását sa
játjává tenni, ’s első buzga birtokaiban létesíteni — fel- 
állitatásukhoz segédkezekkel járulva; ki a’ megyei 
népnevelésre figyelemmel lévén, a’népiskolai ifiuság’ 
részére nagyszámú keresztyéntudományi könyveket 
sajtó-intézetében nyomatni, ’s azokat csekély áron
adatni rendelvén , maga részéről sokat ingyen kiosz
tat ; ki saját körében mindenre íigyelmezve, mi csak 
tehetségében áll, mindent eszközleni, ’s mindenhez 
segedelemmel járulni el nem mulaszt; ki kilencz év 
alatt Egerre nézve illy sokat, sőt még többet 
is tett, midőn előtte harinincz év fájdalmas tespedés- 
ben enyészett-el. Ezekből láthatod barátom, hogy érse
künk nem csak maga tesz, de mások által is (igyek
szik tétetni; mi — csekély véleményem szerint —  
legfőbb érdeme. Valljon nem ezen magas, és hó
ditó szellem é az, mit Széchenyi István grófban esu- 
dálunk? —  nem a’ jótévőséggel párosított fáradhatlan 
munkás és példaadó lélek e az, mit e’ köz tisztele
tű hazánkfiában magasztalunk, ’s mi bennünket mél
tó hálatiszteletre buzdít? — bizonnyal ha e’ nagy 
hazánkfiajeles adományin kívül egyebet nem tett vol
na, legföljebb egy adakozását magában foglaló tör- 
vényczikkely, és nem köztisztelet ’s milliók’ hálája 
lett volna jutalma. És e’ szerint úgy vélem — nem 
hibázok, ha Pyrkerünknek legfőbb érdemét nyájas 
leereszkedésében, fáradhatlan ügyekezetében, ’s mun
kás nagy lelkében helyezem. Tisztelet ’s ezrek’ ál
dása legyen jótévőségének koszorúja.

Azonban midőn mi örömmel várjuk az említett 
májusi ünnepet, több száz fájdalommal néz annak 
elibe, keservesen érezvén majdan a’ folytonos munka
hiányt, melly olly huzamos időig élelmet nyujta; de 
remélijük, hogy a’ tisztelt főpap találni fog ismét mó
dot, mi által szorgalmas alattvalóinak munkát ’s élel
met szerzend; ’s mint hallottam, vannak is már olly 
tervek munkában, mellyek nem csekély pénzt fognak 
majd ismét a’ nép közé juttatni. — Élj egészségben.

B ú t k a y
C H A R 1 C L E A .

( Folytatás.)
„Én vagyok ama’ Calasirisz, ki valaha Isis’ fre 

papja valék Memphiszben, ’s most bujdosóvá lettem. 
Titkos tudományom előre láttatá velem, hogy két 
fiam fegyverrel harczoland egymás ellen , ’s jól tud
ván , hogy a’ sors’ végzéseit előreláthatni ugyan, de



el nem kerülhetni, atyai szívem’ meg' akarám kímél
ni a’ szomorú látványtól, ’s azon ürügy alatt, hogy 
idősb fijamat, Thyamiszt, ki akkor Thébe’ városában 
nagy atyjánál mulatott, meg akarom látogatni, eltá
voztam Memphiszböl, ’s utamat Görögországba Del
phi felé vettem, hol a’ világtól feledve, Apollo’ tem
ploma mellett kívántam tölteni életem’ utolsó napjait. 
— Delphiben egyideig szerencsés napokat éltein az 
ott lakó, ’s Görögország’minden tartományiból szün
telen oda gyiilekvő tudósok’ társaságában, hol is 
majd én beszéltem nekik Aegyptus’ nevezetességeit, 
majd tólök tanultam hazájokéit. De legkedvesb ba
rátom Chariclesz volt, Apollo’ egyik papja, ki ma
ga is valaha, miután őt a’ sanyarú sors szeretett 
uőjétől ’s egyetlen leányától megfosztá, búfelejlés 
végett a’ Nílus’ zuhataginál járt. Ez nekem egyszer 
következő történetet beszélt, Aegyptusban mulatása’ 
idejéből: „„Midőn, úgymond, fájdalmam enyhülni 
kezde, ’s hazám’ szeretete ismét feléledt szivemben, 
Görögországba készültem visszatérni; ’s midőn egy
szer holmi indiai fűszereket, miket nálunk nem kap
hatni, vásárolnék, egy deli-termetii ’s kellemes-ábrá- 
zatu szerecsen ifjúra bukkanék, ki engem kéznél 
fogva, egy közel templomba vezetett, ’s így szólíta 
m eg: Láttalak holmi drága portékát vásárolni; nem 
vennéd e meg e’ drágaköveket ? Ezzel egy zacskóban 
megmutatott nagyszámú’s felszámíthattál! becsii gyön
gyöket, smaragd, hyaczinth, ’s más efféle drágakövet. 
Én felelém neki, nem vagyok elég gazdag, e’kövek 
közül csak egyet is megvehetni; de ő azt visszonzá:A- 
jándékúl adom neked mind, ha ezenfelül el akarsz fogad
ni még egy más ajándékot is, melly e’ köveknél még 
sokkal becsesb. Ezzel engem elvezetett lakába, ’s 
ott megmutatott nekem egy isteni szépségű leányzót, 
kit ő csak hét esztendősnek monda, de én valami
vel idősbnek tartám. Ezen leányt, úgymond, anyja 
mint csecsemőt té!eté-ki, e’ drágaköveket, ’s e’ 
széles írásjegyekkel hímzett övét adván melléje. Eu 
a’ mezőn megtaláltam az ártatlant, ’s ritka szépsé
gét őlmegbájoltatva,egypásztorcsaládra bíztam nevelte
té sé t; a’ kincset mindazáltal megtartóm, nehogy az 
által a’ gyermek’ élete veszélyeztessék. Midőn szép
sége , ’s csudálásra méltó elmetehetségei kifejlőd
ni kezdőnek, félvén a’ felfedezéstől, magamhoz vet
tem őt, ’s ím most ide hoztam, hová Aethiópia’ ki
rálya küldött követségbe Aegyptus’ helytartójához, 
a’ smaragdbányák iránt fenforgó visszálkodás’ elin
tézése végett. Itt kívánnék a’ leány’ további sorsá
ról rendelkezni; téged , mióta itt mulatsz, szemmel 
tartlak, ’s ismérem jámbor ’s erkölcsös életedet; 
reád, mint görögre, kívánnám őt bízni, ha felvállalod. 
Holnap keress-fel engem Isis’ templomában,ott a’leány- 
ka’ származásáról bővebb tudósítást nyerendesz. — 

Elragadtatva a’ leányka’ bájoló tekintetétől, —• 
folytató beszédét Chariclesz,— elvittem őt lakásom
ba ; ő pedig, bár mitsein érte görögül, még is liizel- 
gő leg , mint leány apjához, simult hozzám ’s én 
mindjárt eltökélém magamban, hogy korán elvesztett 
leányom’ helyébe őt gyermekemül fogadom: azért, 
nevem után Charicleának neveztem. — Más nap el- 
menék Isis’ teplomába, és sokáig hasztalan vártam 
a’ szerecsen követet; tudakozódtam a’ helytartó pa
lotájában, ’s ott nem csekély zavarodásomra tudtam 
m eg, hogy a’ durva helytartó’ parancsára , ki őt kü
lönben halállal fenyegető, még tegnap estve előtt

kénytelen volt elhagyni a’ várost. Hajóra ültem te
hát Charicleával ’s kincsével, ’s Delphibe hozóm 
őt, hol hihetlen könnyűséggel tanulta - meg a’ görög 
nyelvet s mind ragyogó szépségével, mind eszé
vel mindenkit csudálásra ragad. Legboldogabb atyának 
érezném magam, ha csak egy kívánságomnak enged
ni akarna, t. i. unokaöcsémhez férjhez menni. De ő 
a’ házasságtól egészen idegen, mint Diána’ papnéja 
csupán vadászatban gyönyörködik, ’s megrendíthet- 
leiiul erősíti, hogy mint szűz akar meghalni. Kérlek, 
segíts elérnem életem’ fő óhajtását, ’s beszéld őt 
ró, hogy ama’ szándékáról mondjon-íe.“ “

Eddig ért beszédével Chariclesz, midőn egy 
belépő hírnök jelenté, hogy Hypatának, Thesszália’ 
egyik fővárosának, követsége megérkezett, szokás 
szerint Neoptolémusnak, Achillesz’ fi jónak tiszteletére, 
az áldozatot megteendő. Kis idő múlva bévezette- 
ték a’ követség’ vezére, ki magát Achillesz’ véré
ből származottnak mondó; ’s valóban föllengező te
kintete ’sférjíias szépsége bizonyítani látszék, hogy 
istenasszonytól származott. — Megtétettek az áldo
zatra a’ rendelések. *) Theagenesz, (így nevezék 
a’ vezért) delczeg paripán büszkén lovaglott tár
sai előtt, ’s a’ néző sokaság’ szemeit kizárólag von
ta magára mindaddig, míg Chariclea, hófejér lovak
tól vont hintó» ülve, hosszú bíborszínű, ’s aranynyal 
hímzett ruhába öltözve, baljában ívet,jobbjában égő 
szövétneket tartva, Diána’ templomából kiindult. Ak
kor megvallották mindnyájan, hogy Theagenesz’ szép
sége felülhaladható. — Midőn pedig, úgy hozván 
magával az áldozati szertartás, T heagenesz, ki
nek kötelessége volt az oltáron felhalmozott fát meg- 
gyujtani, Chariclea’ kezéből elfogadó a’ neki nyúj
tott szövétneket, akkor mindketten megdöbbenve 
állottak, ’s mozdulatlanúl nézlek egymásra, mintha 
egymásért teremtett lelkeik most egymásra ismer
nének; akkor a’ szelíd öröm’ alig észrevehető mo
solya, az elpirulás, az azt hirtelen követő elhala- 
ványodás, előttem, ki szüntelen rójuk függesztém  
szemeim’ , elárulák szívük’titkát, mit az áldozat’pom
pájával foglalkozó Chariclesz észre nem vehetett. 
— Az áldozatnak vége lön', ’s a’ sokaság szétosz
lott. Chariclesz örömragyogó szemekkel kérdé tő
lem, mint tetszett nekem leánya? ’s elvezetett la
kába. De ágyon fekve, ’s könynedves szemekkel ta
lálók őt. Aggódva kérdezé Chariclesz, mi baja? 
Ő fejfájást ada okúi, ’s csendet kért. Egy hív szol
gálót hagyánk nála , ’s elmentünk Theagenesz’ ven
dégségére. O rajta is , bár mint igyekezett vendé
gi előtt nyájasnak ’s vidámnak látszatni, titkos so- 
hajtozásai, ’s gyakori gondolatokba-meríiltsége, e- 
léggé elárulák szíve’ állapotját. Miután pedig meg
tudta, hogy aegyptusi születésű vagyok, különös 
vonzalmat mutata irántam, ’s ünnepélyesen esdek- 
lék barátságomért. — A’ vendégség után hazatérék, 
’s lefeküvém. Mintegy éjféltájban, megjelent előttem 
álomban Apollo és Diána; amaz Theageneszt, ez 
Charicleát kéznél vezetve. „Ideje már, mondának, 
hogy hazádba térj-vissza; ezt kívánja a’Párkák’tör
vénye. E’ kedveltinket pedig vidd-el magaddal, sze
resd őket gyermekid gyanánt, ’s kisérd Aegyptus-

*) Itt az eredeti munkában következik az áldozati pompának 
körülményes leírása , melly bár magában is érdekes es 
költői szépségekkel gazdag, itt lerjedclinessége mntt 
h e ly t  n em  találhat.
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ból tovább is, ha és hová az isteneknek tetszem fog-.“ 
Felébredek, ’s álmélkodásba merülve, sokféle gon* 
dolattól háborgatva, álorn nélkül vártam be a’ haj
nalt. Hajnalkor kopogás hallatszék ajtómon, ’s íme! 
belépett Theagenesz. Ő is álom nélkül tölté az éj
szakát. Nem volt nehéz, a’ derék, erőteljes, ’s 
Ámor hatalmát érző, ifjútól kivenni szerelme’ 
vallomását. Megvigasztalám , ’s megígérem segítsé
gem’, ha tanácsom szerint fogna cselekedni.

Midőn így beszélgetőnk, Chariclesz’ hivata ma
gához. Mély szomorúságban találám őt. „Chariclea, 
úgymond, most is beteg; egész éjjel nem aludt; pe
dig holnap kellene neki az ifjak’ viadaljátékin jelen 
lenni, ’s a’ győztesnek a’ koszorút nyújtani. Kér
lek, ha tudományod képes őt meggyógyítni, ne ta- 
gadd-meg tőle segítséged’. •* Elvezetett aztán Cha- 
ricleához, ki megígérte, hogy magát gyógyításom
ra fogja bízni; ámbár kétkedő mosolygása azt lát
szott mondani, hogy mi betegségéhez mitsern ér
tünk. Más nap Chariclea, bár bágyadtan ’s halo- 
vány képpel, még is megjelent a’ játékoknál, ’s 
Theagenesz, szíve’ választottjának látásától lelke
sülve, legyőző versenytársát, ’s Chariclea’ szép ke
zéből elfogadván a’ pálmaágat, — kívülem senki más
tól nem láttatva, az első forró csókot nyomta ke
zére. — Azóta mindennap meglátogatóm Charicleát, 
’s lépcsőnkint akartam ő t ' szerelme’ megváltására 
vezetni. Otthon pedig azon tőréin fejemet, mint le
hessen őt, az istenek’ intése szerint, magammal el
vinni Aegyptusba. E’ végett szükségesnek látáni, 
származásáról tökéletes felvilágosítást venni. Kikér
tem tehát a’ titokteljes selyemövet Chariclesztől, a- 
zon ürügy alatt, hogy Chariclea’ gyógyulását hihe
tőleg valamelly bűbájos’ titkos munkálkodása gátolja, 
mellynek amaz isméretlen írásból tán végire járhat
ni. — Az övön, aethiopiai hetükkel, mellyek az 
aegyptusi papok’ szent irásvonalmihoz hasonlítnak, 
ezeket olvasám: „Perszína, Aethiopia’ királynéja, 
ezt írja névtelen leányának számára, hogy ha élet
ben megtartatik, ebből származását tanulhassa, ha 
pedig, mit ugyan soha meg ne tudjak! halál’ mar
talékává lesz, ezen irás fejezze-ki halálán siránko
zásom’. Házasságom’ tizedik évében, atyád’ távullé- 
tében téged szültelek, f e j é r  leányt, szerecsen nem
zet’ közepette. Hogy házasságtörésről ne vádoltas- 
sam, kénytelen vagyok, kitenni téged ártatlant, ’s 
atyáddal azt hitetni-el hogy mingyárt születésed ti
tán megholtál. *) Melléd teszem ezen irást legbe- 
csesb drágaköveimmel együtt; ezek közül, ha meg
tart az ég, főkép azon gyűrűt őrizd-meg varázs ere
je miatt, mellyre a’ király’ czimere van vésve, ’s 
mellyet ő nekem mint jegyesének ajándékozott. T isz
teld mindenkor az erényt, ’s légy méltó királyi szár
mazásodra !“ — Most előttem minden világos lön. Nem 
késtem, Charicleát tudósítani felfödözésemről, egy
szersmind arról, hogy magam is valaha Aethiopiában 
jártam, ’s atyja’ udvaránál, mint aegytusi tudomá
nyokba avatott, megkülönböztetéssel fogadtatom; 
hogy a’ királyné azt, mit jobbágyai közül senki előtt

*) Kinek, nem jut itt eszébe Tasso’ Clorindája? La Gerusa- 
ieiume liberata canto XII.

nyílványítani nem mert, előttem akkor, midőn hazaté
rendő valék, felfödözte, ’s arra kért, hogy ha uta
zásim alatt leányára akadnék, őt származásáról ér
tesítsem,’s anyai karjai közzé vezessem-vissza; melly 
esetre az egész történetet a’ király előtt is felfödö- 
zendő vala, olly reményben, hogy ő, a’ különben 
magzatiad, ’s nője’ sok évig bizonyított hűségéről 
nem kétkedhető, a’ megtalált leányt nyílt karokkal 
fogadandja.

Azon meglépést, mellyet ezen tudósítás Cha- 
ricleában szült, nem mulasztám-el arra használni, hogy 
szíve’ titkát tőle kicsikarjam. Elpirulva, hallgatva, 
tőlem elfordulva, utoljára azt rebegé a’ szép szűz; 
hogy igaz, mit előttem már rég tudvalevőnek állí- 
ték, hogy Theageneszt szereti. Megvallá azt is, 
hogy Chariclesz, kinek elfogódottsága azon vélemény
ben volt, hogy Chariclea az ő unokaöccsébe szerel
mes, őt minduntalan az azzal leendő összekelésre un
szolja, ’s hogy nagyon óhajt e’ szorongató állapotból 
szabadulni. Midőn tehát hallá tőlem, hogy T heage
nesz’ kész őt a’ világ’ akármelly részébe követni » —• 
mert szükségtelen megjegyezni, hogy Theagenesz- 
szel is majd minden nap értekeztem, ’s hogy min- 
denrül tudósítva volt, — akkor némi tétovázás után 
ő is reá állott, hogy magát vezérlésemre bízza.

Kiki átláthatja, miért nem tartók tanácsosnak, 
Charicleszt, ki hatalmas befolyásával tervünket tüs- 
tint megseinmítheté, titkunkba avatni. Módról kel- 
le tehát gondoskodni, mint kaphassuk-ki tőle Cha
riclea’ drágaköveit, ’s ő azokat, tanácsomra, maga 
hozta-el Charicleának, olly szín alatt, hogy unoka
öccse küldi neki jegyajándékul. Ez által kívánta a’ 
leányt megkeríteni, ki azonban egészen más terv
vel foglalkozott.

Miután egy tyruszi hajóssal, ki közel a’ város
hoz horgonyza, megegyeztem, hogy engem ’s kí
sérőimet Szicziliába vigyen, Theageneszt tudósítóm, 
hogy már minden kész. Egy zivataros éjben ő , azon 
thesszáliai ifjakkal, kik vele még Üelphiben mulattak, 
nagy robbajjal ütött Chariclesz’ házára, ’s Charicleát, 
ki előre tudósítva volt, kincseivel együtt elvitte. A’ 
thesszáliai ifjak már messze voltak a’ várostól, ’s ha
zájuk felé siettek, midőn a’ Chariclesz’ jajveszéklé- 
sitől álmukból felriasztott delphii lakosak utánok in
dultak. Theagenesz pedig Charicleával, az éjjeli ho
málytól fedve, lakásomhoz sietett, ’s lábaimhoz bo
rúivá segítségemért esdeklett. Chariclea’ megnyug
tatására, Theagenesz ünnepélyes esküvéssel fogadá, 
hogy addig, míg Chariclea vagy szüléit meg nem 
találja, vagy, ha ezt a’ sors nem engedné, őt szabad 
akaratjából férjének nem válasz'ja, szüzességét szen
tül fogja tisztelni. — Hajnalhasadtakor a’tyruszi hajón 
elevezénk Sziczilia felé.“

HEJ  T E T T S Z Ó .

Mii tehet egy asszony , péld »ját adta egészen.
Vég három v.sszán; borral ajánlja magát.

B o g á r  J á n o s.
A’ 82dik számú rejtettszó: N a p o l e o n .

Nyomtatja B e i me l .Szerkeszti H e l m e e z y  —
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B  0  R  D A L.

B o rt ide , bo rt kedves rózsára !
H a m ég m eg nem hültél h o z zá m ; 
B ortúl gyulád a’ szerelem  ,
B ortú l vidul bús kebelein.

Mig a’ kancsót töltve lá to m , 
mig m arad egy hű barátom : 

Addig mindig vígan é lek  
*S fél világgal nem cserélek .

Mind b o h ó , ki a’ bortúl fél 
’é» csak a’ szőke T iszának  é l :
Hisz* az Isten  bor-özönnel
Még egy kunyhót sem  törlö tt-el. —

Ha búbánat epeszt o lly k o r,
Felv id ít egy jó  ku lacs- b o r :
Iszom  — ’s a’ bú messzi széled ,
»S lelkem  újra  kedvre éled. —

I d e , kedves a ’ k ancsókkal.
’S  egypár gondot üzó c só k k a l,
Ügy sem  csókolsz többé s o h a ,
Ha elfed bús síru n k ’ m ohai —

Az é le t’ szép tavaszára  ,
H ideg ősz száll nem  sokára ; 
E lő lünk  m int egy pohár b o r ,  
E ltűn ik  a ’ szép v irág -kor.

Az ö rö m , melly itt ten y é sz ik , 
B úborékkint e len y ész ik ;
Kla vigadok ’s talán holnap 
S trom  fe le tt sü t-fe l a ’ nap. —

Isten  n e k i! bort iszom h á t , 
H asználom  a’ je len  ó rá t —
A z tá n , ha int a ’ k o p o rsó : 
á ó  é jszak á t, boros korsó!

Míg u tószor nem v irad  r á m , 
P lneze  lesz  az én palotám •:
O tt k eressen  a’ jó  h a lá l,
O tt bizonnyal otthon talál. —

Ha m eghalok , majd e lá sn a k ,
Mi gondja lesz a rra  m ásnak? — 
C sak te kedves, cziprus helyett 
S ző lő t ü ltess sirom  felett.

H add tudják-m eg , kik ott já rn ak  , 
Hantim  m iilyen borhőst z á rn a k ,
*S hadd m ondhassák a’ jám borok: 
I t t  nyugszik egy vitéz to rok !

L án y k a! majd ha sírom hoz j ö s z , 
Könnyek helyett borral ö n tö zz ; 
H id d : a ’ v iz tü l, kedves lé lek !
M ég a’ síron túl is félek.

M IRE VAN FÓ SZÜ K SÉG E A ’ ST A TU SN A K  

m o s t ,  m i d ő n  az  é s z  h a l a d ,  a’ b o l d o g s á g 1 
p e d i g  h a n y a t l i k .

(Folytatásul a ’ f. évi T ársalk o d ó ’ 2 9 d. szám ához.)

Pusztában, a szent magányban gondolom én 
magam , midőn e fontos, sőt legfontosb tárgyról el
mélkedem ; nem látok, nem hallok, nem érzek 
itt egyebet a’ valónál, azaz: igaznál ’s jónál: min
den személyről pedig, magamét sem vevén-ki, meg
feledkezem. —  Mennyire fájlalnám, ha szavaim is 
pusztában hangoznának-el! -------

II„ A’Status tartozikl é t r e h o z n i mindazt mi az 
embereket, főkép pedig a’ növendék polgárokat jók
ká teheti; e l t á  vo z t a  tni  ellenben, mi azok’ szívét 
’s eszét megronthatja, vagy roszra kényszerítheti.“

R e l i g i o  — az egyedül boldogító,— mint, ezt 
a’ názáreti mestertől vettük; minőre Socratesz, Ci
cero , Seneca ’s más díszei nemünknek nagy ész ’s 
tiszta szándék mellett szert tevének, ’s minőt Sa
lamon és Verulami Baco minden bölcselkedés’ gyü
mölcsének neveztek, tartozik mindenek előtt ’s fe
lett ide. — Ez a’ mindentudónak ’s itélendőnek hite, 
élő hite, ’s a’ lélekisméret által minden kötelesség i- 
ránt pontossá teszi az embert nemcsak ott, hol má
sok látják, vagy annak teljesítéséből haszon háram
lik , hanem titokban is , vagy hol annak teljesítése 
áldozatot kíván. Ez valamint minden tökély’ kutfe- 
jének ’s középpontjának vallja a’ mindenség’ urát, 
úgy minket aző hasonképeinek, kiknek lehessen is ,  
kelljen is tökéleteseknek lennünk, „minő a’ mi égi 
Atyánk“ kinek, semmi nem tetszhetik, ’s kihez sem 
mi nem juthat, mi nem szent. Ez parancsolja, hogy 
jóllehet mi mindnyájan egyenlők ’s egy anyagból 
készültek, egy életre, halálra ’s halhatlanságra ha- 
tározvák, egy atyának gyermekei ’s egymás közt 
testvérek vagyunk: mégis törvényeknek, elöljárók
nak kell lenni köztünk, ’s ezeknek mindenki szót 
fogadni tartozik, csak hogy az „engedelmességnek 
okokra épüli nek (obsequium rationabile) kell lenni“. 
Ez a’ törvényhozóknak komolyan mondja: „minden 
ujdontörvény, mellyet nem az atya plántált, ki fog 
irtatni.“ Az elöljáróknak: ,,a’ legszigorúbb ítélet a- 
zokon fog tartatni, kik kormányoznak“, a’ birtokosak
nak : „javaimat bíztam reátok, számot fogtok adni sá
fárkod ástokról; kinek több adatott, több is fog tőle 
kivántatni. “A’ Religiót tehát, melly józan tisztasá
gában csak jót eszközölhet, mellynek igája kelle
mes és terhe könnyű, tartsa szemei előtt a’ status; 
ez iránt a’ méltó tiszteletet, mindenkor és min
denütt nyilványitsa; ezzel mint eszközzel nemszent 
czélokra vissza ne éljen; azokat, kik a’ szentet em
beriség’ gyalázatjára káromolják, fenyítse; könyve
ket, mellyek ennek tanitmányit megtámadják, a’nél
kül hogy jobbat, nyugtatóbbat ’s boldogítóbbat adja
nak helyébe, — ált nem látván, hogy az, ki ember
társát az eddig bizonyosnak tartott ártatlan ’s bol
dogító hittől megfosztja, nem kevesebb mint gyil-Janó,
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de nem 
>bb, vá- 
i eszük 

annak,
kinek helytartója

2ik, mi a’ Statusnak figyelmére méltó, a’ nép* 
n e v e l é s ,  — a’ népé mondom, tehát nemcsak az ifjú
ságé, hanem a’ felnőtteké is , ’s nem egyedül test 
és ész, hanem szívképen is. Ide tartoznak minde
nekelőtt a’ t a n í t ó  i n t é z e t e k .  Ezek’ czélja lé
vén: az embert tudományra ’s ezáltal emberhez illő 
életre, bölcsre t. i. és boldogra, készíteni: mi nd  
az  és c s a k  az tanítás sék bennük, mi a’ mondott 
czélra vezet, azaz: mi s z ü k s é g e s  é s  h a s z n o s .  
Főfigyelem fordítassék a’ n é p i s k o l á k r a ;  ezek, 
hol nincsenek, hozassanak-be. Első osztály a’ v é d 
i n t é z e t  legyen, minő Pestbudán több van, ’s mi
nőket egy hazai egyesület gr. Festetics Leo’ előlü- 
lése alatt szaporítani, ’s maga költségin védtanitó- 
kat is képezni szándékozik Tolnán. Itt az alig jár
ni és szólni-tudó kisdedek, minden erőtetés nélkül 
’s mulatva, természeti tárgyakat ismerni, jó rendhez 
szokni, elmés és hasznos mondásokat magokéivá ten
ni tanulnak; mind e’ mellett pedig szüléiknek otthon 
nem alkalmatlankodnak. Bár minden község töre
kednék illyest állítani! — Második osztályban az ol
vasáson, Íráson és számvetésen kívül r e l i g i ó r a ;  
egészség-fentartás módjára d i á é t  é l i  cár  a, melly 
mindeddig, fájdalom! egészen feledékenységben ma
radt; honi törvényieknek őket illető részire, Histó
riára ’s Geographiára röviden; és T e c h n o l ó g i á 
r a  ’s főkép ennek legnevezetesb ágára, a’ mezei gaz
daságra, tanítassanak a’ gyermekek; sőt tanácsosb 
lenne e’ négy utolsó tárgynak különös harmadik osz
tályt rendelni, r— hogy éleibe lépvén, tanuljanak ma
gok gondolkozni, ’s áltlátván az ősi szokásoknak 
•okizbeni elégtelen sőt hiányos létét, nagyobb hasz
nát vehessék a’ földnek;®mi, ha nálunk lehető tö
kélyre vitetnék, mindennapi sz ükségin kivül fölösleg
re is segíthetné a’ mivelőt, ’s igy sok elégületlen- 
ségnek venne elejét. —

Alsóbb iskolákból— a’nemzetiekből,—nem előbb- 
mint t i z e d i k  év’ múltával, ’s csak azokat kellene 
följebb ereszteni, kik elég ész és szorgalommal bír
nak más magasb tudományok’ tanulására; mit az is 
kolának helybeli igazgatója, nálunk bölcsen a’ lelki- 
pásztor itéljen-meg. — Ha pedig valamelly szüle nem 
akarná gyermekét iskolába küldeni, a’ helybeli e- 
lőljáróság kényszerítse őt, ’s mindaddig járjon oda, 
mig azt az iskola elöljárói eléggé elkészültnek nem 
vallandják.

Mi a’ magasb iskolákat illeti, nincs mit mond 
junk, a’törvény hozó hatalom országos gyűlésben szán
dékozik e’ tárgyat tanácskozás alá venni, ’s ez elég. — 
Csak ezt akarjuk itt általányosan említeni: hogy a’taní
tók, minél följebb halad a’ gyermek, annál többet 
hassanak értelemre, kevesbet pedig emlékezetre, 
mert mit ér az életben a’ legdúsabb emlékező-tehet- 
ség  is , értelem ’s Ítélet nélkül? illy ember soha 
sem halad tovább a’ tanultnál. Továbbá a’ tanítók 
úgy fizettessenek, hogy fáradozasikból nemcsak él
hessenek, hanem hasznot is lássanak: ekkor pedig 
tiltassék-meg a’ mással, mint tanítással, foglalko

kos reá nézve, -  távoztassa a’ nép’ kezéből, 
a’ tanítókéból. Azokat válaszsza, vagy mi jc 
lasztatni engedje az egyházi kormány áltál,ki] 
^  re n é z v e  méltó képviseloji legyenek

zás. Kinek más hivatal a’ tanítóinál kedvesebb, ne 
vállalja ezt magára. —

Ezen intézetek jótétemény it azok élvezhetik csak, 
kik szüléik szárny ai alatt élhetni szerencsések; de van 
egy más neme polgártársinknak, mellynél szánako 
zásra méltóbbat nem ismérek,csak azért is,mert ön bűne 
nélkül szenved: — a’ t ö r v é n y t e l e n s z á r m a z a t ú  
g y e r m e k e k e t  értem. — Ha a’ polgári társaság 
a’ külön ’s közjogok’ sérthetetlenségét tüzte-ki czé- 
l ul , ’s mind ezt egész kiterjedésükben védni tar
tozik, menny iv 1 inkább tartozik védni polgárai’ életét, 
melly pártalan föltétel minden más jogok’ behatásá
ra ’s teljesítésére, Flső kötelesség e’ részben az 
lenne: g á t o l n i  a’ t ö r v é n y t e l e n  g y e r m e k e k ’ 
n e m z e t é s é t ;  de mivel ezt részint jelen körülmé
ny ink, részint pedig állati részünknek a’morális felett 
soknál meglevő uralkodása (gyarlóságnak nevezzük, ’s 
kelletinél többszőr mentegetjük) sok esetben lehet- 
lenné teszik, szoros tiszte a’ statusnak: a z o k ’ é l e 
t é r ő l  g o n d o s k o d n i .  — Követésreméltó példát 
mutat e tárgy ban Európának’s Amerikának majd min
den mivellebb országa, hol a’ talált-gyermekek’ föl
vételére ’s ápolására számos intézet (lelenczház 
(Findelhaus) díszük. — Ezekben minden törvénytelen, 
vagy igen szegény, vagy gonosz szülék’ gyermeke 
menedéket talál, neveltetik, tanitatik ’s élhetési 
módra segitetik; melly nemes kötelesség teljesitó 
se a’dicsőségen kívül, még számos, illy intézetből ki
került derék személylyel is jutalmazza az embersze
rető statust. Nálunk is volna illy lelenczházra szük
ség, valamint Polytechnicumra s. a’t.,d e  miből alapít
suk, ’s miből tartsuk-fen ezeket, hacsak nem kó- 
regetünk? — mindegyikünkre aránylag terhet vet
ni, ’s az ország’ egész jövedelmének egy részét ih 
lyekre szánni nem szép talán, nehogy ez által sokan kö
zülünk lealacsonyítassanak. —Inkább akarjuk a’ holtak’ 
lajstromában minden harmadik negyedik szám alatt 
olvasni: ,,Der Magd ihr Sohn N. an der A b z e h 
r u n g “ vagy „Der Magd ihre Tochter an der A b 
zehrung“. Hogy pedig e’lelenczházak czélirányosak le
gyenek, mint kelljen azokat elrendelni, nem szükség 
itt leírni; vannak,mint mondók, már eféle remek in
tézetek, vannak e tárgyról értekező jó könyvek is. 
— Hogy illy lelenczház legalább Budapesten alapul
jon, más forrás’hijányában álljunk-össze, adjunk éven- 
kint össze valamit, tegyük a’ pénzt gyümölcsözővé, 
’s állítsunk idővelczélirány os lelenczházat,mellyneklét- 
rejutását kétségkívül a’ ns városok is, mellyek éven- 
kint sok pénzt költenek illy szerencsétlenekre, több
nyire siker nélkül, ’s hazánk’ nagyai is segíteni fog
ják. így  mentjük-meg sok ember ’s polgártársunkat 
bizonyos veszélytől.

Valamint a’ lelenczházak a’gyámoltalan kisdede
ket, szintúgy p á r t o l n á  k a’ do l o  g i i á z  ak az  ü- 
g y ö k f o g y o t t  n a g y o k a t .  — Kétséget nem szen
ved, hogy azért viseli, v. legalább tartozik viselni min
den jó-erőben levő a’ status terheit, hogy agg vagy 
bűne nélkül szorult napjaiban legyen menedéke; nem
de ez czélja a’ társas életnek? ha tehát akár szük
ség ’s Ínség, akár pedig erőllenülés által arra jut 
valaki, hogy azt, mire szüksége van, honn nem talál
ja, mert nincs, mások’ segitségére szorul. K érege
tés illetlen, alkalmatlan, csüggesztő; köztartás o tt, 
hol még 4erő van, fölösleges, terhes, erkölcsrontó;

I
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a’ munka, csak a’ munka illő, — é* mind magának a’ 
dolgozónak, mind pedig dolgoztaidnak hasznos, fő
kép dologházban, hol mindenkornak ’s minden nem
nek adhatni munkát. — Csak az egy selyemtenyész
tést, a’ most annyira tökéletesülő, röviden véghez 
vihető, ’s oily dús hasznot hozó, de nálunk csak 
h o z h a t ó , selyemtenyésztést említem. Itt a’ gyer
mekek leveleket szedhetnek, nagyobbak levéllel fe
dett uj hálót fe l’s régit leszedvén étethetnek, az öre
gek selymet gombolyíthatnak, sőt fonhatják is télen 
annak szőrét; asztalosak ’s más kézművesek is talál
hatnak itt munkát; ’s igy ezen egy , eddig még alig 
szóba j'ött ága a’ köz-iparnak csekély költség mellett 
hánynak használna? az országnak pedig m e g g y ő 
z ő d é s e m  s z e r i n t  n e m  k e v e s b e t  mi n t  a’ 
g y a p j ú .  Illy intézetnek minden helységben lehetne 
’s kellene is lenni, mellyben minden más munka is 
eiővétethetnék a’ munkások’ tehetségihez képest. — 
Már pedig kihozhatja ezeket létre? A’ nép’ atyjai, földes 
uraságok és megyék; ezeket én egész hazám előtt 
a’ sínylődő emberiség’ nevében kérem: örökítsék illy 
intézetek— dologházak — által az emberiség’, ’s mi 
még több, az érdem’könyvében nevüket; mert ítéle
tem szerint nemesebb ’s érdemesb az, ki keresetet 
enged a’ szorultnak, mint az, ki neki kész garasokat 
ad, ha nem is elfordult arczczal. A’ rabok ’s foglyok
nál is ugyanezt lehetne követni, mint azt több ns. 
megye dicséretesen már teszi is; sok,  igen sok ha
szon háramlik innét, a’ tartást megkeresik, fogla
latoskodnak, használnak, és szereznek is valamit, 
mi által kiszabadultukkor megmenekedjenek az is
méi! rablás kénytelenségitöl.

Eddig azokról vala szó , miknek a’ statustól 
mint erkölcsiség’ fő eszközlőinek létre hozatását, 
kívánhatni; már most vizsgáljuk azokat, mellyeket 
mint az erkölcsiség’ fő akadályait, ha nem is végkép 
elhárítani, legalább lehetségig kisebbítni kellene. -— 
I d e  s z e á m i t j u k :  1) A’ t ö r v é n y s z e g é s ’ al 
k a l mi t .  Hogy a’ törvény a’ társaság’ lelke, melly 
által ez élesztetik ’s léntartatik ’s hogy né küle a* 
társaság nemcsak czélját — t. i. a’ külön és köz bol
dogságot — el nem érheti, de fen sem állhat, min
denki tudja. — Minél tökéletesb a’ törvény, azaz 
minél nagyobb ennek kiterjedése, minél világosb ’s 
határozottabb, ’s minél pontosabban teljesítetik: an
nál bizonyosabb a’ külön és közjónak elérhetése. Min
den tárgyról tehát c s a k  e g y  és f é l r e  n e m  ma
gyarázható törvénynek van helye, ’s ez alul senki 
sem vétethetik-ki. Melly népnél az ellenkező létez, 
az s o k á n e m á 11 h a t-f e n. 2) A z é r z é s t o m p í t ó ,  
’s i n d u l a t v a d í t ó  p é l d á k a t .  Ide tartoznak min
denek előtt némelly játékszini darabok. — Hogy a* 
játékszín — de a’ jól elrendelt játékszín — a’ legjóza- 
nabbtapasztulásnak, legtisztább erkölcsnek’s legnyájasb 
társalkodásnak legkevesb költségbe kerülő tanhelye, 
tudjuk és valljuk; dehogy itt bűnöket, vad indulatokat 
’s legártóbb elveket tanulhatni, ez is igaz, mellyektől 
én a’ tisztább lelkeket szivemből ovom. — Ember- 
gyülölés, elégületlenség, szertelen önszeretet, bosz- 
szúvágy, ön- és másokat gyilkolás ezek’ gyümölcsei, 
mellyeknek köz és külön jóra más, mint borzasztó, 
hatásuk nem lehet. — Igaz ugyan, hogy a’ roszat is 
tudni kell annak, ki m eggyőződésből’s öíi-elliatáro- 
zásból jó akar lenni, de hány képes közülünk öu-el-

határozásbul jó lenni? nemde többnyire félelemből, 
Hiedelemből, reményből, vagy mi legtöbbször esik- 
m eg , a z é r t  v a g y u n k  j ó k ,  m e r t  a’ r o s z a t  
n e m  t u d j u k ;  ezeknek tehát csak megtudni a’ ro
szat ’s abból kellemes sikert reméllhetni elég a’ rosz- 
szá-lételre. Sokan fognak itt sokat mondani, de helye
set é ? — Az elöljárók ’s tekintettel - bírók’ tettei is 
tartoznak ide, de ezt elég megpenditni. Végre

3) A’ n a g  y s z e g é n y s é g e t .  Hol ez nyom, 
hol az éleinek első szükségei is hiányzanak, hol az 
egész figyelmet untalan faggatja a’ „mit eszünk ma; 
mivel takaródzunk ; mint védelmezzük magunkat; 
mint háritjuk-el a’ nem érdemlett megvettetést s. t. 
e“, ott nemcsak a’ vállatatra ’s véghezvitelre megkiván- 
tató lélekerő enyészik el, hanem a’ kirúgástól, rab
lástól sőt pártütéstől is vagy igen jó , vagy csak el
nyomott lélek tarlhatja-vissza a’ kénytelent. — Mind
ezek’ eltávoztatására a’ házi gazdálkodás’ naponkénti 
javításán, ’s természeti jogok’ engedésén kívül, sen
kire több teher ne rovassek, mint mennyit elviselni 
képes ; a’ közterhek mindenek közt aránylag osztas
sanak- fel,több váll könnyebben viselendi azokat; igy 
lehet csak hasznos intézetekre is évenkint valamit 
fordítani, mi különben csak a’ nemzetet olly igen ala- 
csonyitó kéregetésből történhelik-meg. — Engedjünk 
a’ kor’ erejének jókor, nehogy később engedni kény- 
telenítessünk’s ez által tettünk minden szépségét ’s 
nemességét elveszítse, melly kénytelenség ezenfelül 
ritkán is szokott szép móddal megtörténni.

A’ Keli giót tehát maga tisztaságában ’s díszében 
fentartani, tanító intézeteket, főkép a’ népieket, javit- 
n i; lelencz -, dolog - ’s mííházakat állítani, egysze
rű de elég törvényeket szabni ’s azokat megtartani 
*s tartatni, játékszínekre ’s elöljárók’ tetteire vigyáz
ni ’s a’nép’ szegénységén mennyire lehet, segitni kell, 
ha nemcsak észhen, hanem boldoglétben is haladó 
polgárokat látni, ’s magunk is boldogulni akarunk.
— Mind ezt pedig eszközölheti, akarja is , fogja 
is eszközleni a’ törvényhozó hatalom ; továbbá a’ föl
desurak és megyék, kik mind ezt sok-oldalu javak’ 
forrásának ismerik. — Mit tehetnek, sőt tartoznak 
is tenni a’ szülék, hogy gyermekeik ollyanok legye
nek, minőknek lenniük kell, lássuk majd a’ Folytatásban.

Ivanovics András.
Orv. dr. Pestről.

N E M Z E T I  I P A R

Lányi Ferdinánd (lőcsei születésű) most Ba
lassa Anna báróné’ jószágin kasznár ’s építési fel
ügyelő Orlovében, (közel Vág-Beszterczéhez, Tren- 
csény vármegyében) az említett uraság’ számára, 
ön előadása szerint, ’s maga feliigyelése alatt, egy  
a’ pálinka-főzésre, legújabb Ízlés szerint, állított é- 
pülelben mesterséges gőz- pálinkaégetést létesített.
— Ezen készítményből azon haszon háramlik: hogy 
az első főzésnél egyenesen a’ malátából, melly egy 
faedénybe csöpögtetik-Ie, a’ nélkül hogy azt má
sodszori lecsöpögtetésnek kellene alá vetni, Beaum. 
után 18 — 3 5 , vagy Trail, után 45 — 85 fokú, olly 
tiszta ’s jó-izű lángszesz (boriéi) készíttetik, mel- 
lyet azonnal különféle, növényből készült pálinka ’s 
liqueur helyett használhatni. — A’ gőz-üstnek alko
tása ’s beillesztése olly sikeres, hogy abban 30— 35 
pozsonyi akó malátára, ’s 30 mérő burgonya’ kié-
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vetésére szükséges géz készíttethetik, — miből te
temes a’ fa- ’s idő- megkimélés. —• Ezen mozgony . 
Lányi urnák igazgatása alatt, múlt év, november 
kezdetétől szüntelen használtatván, altala minden nap,
azaz 10 óra a,att’ 30 lecsaPott Pozsony' mérő bur' 
ff0nya, és legfeljebb 2 mérő árpa vagy rozs-malá-
Sbul 2 és í  akó 26 fokú (Beamn. után) különös 
tisztaságú, ízű és színű pálinkát v. égetlbort, az 
előre bocsátott mód szerint, készíthetni. Azonban 
ha éjjel is szünet nélkül, azaz 20 óráig folyatnák 
a’ munkát, akkor 60 pozsonyi mérő burgonyákul, 
4 mérő malátával keverten, 7 akó 20 =  vagy 5 akó
2 6 __28 fokú lángszesz készíttetnék. — A’ 11° 3'
hosszúságú, 6° 3' szélességű téglával fedett épü
let 3 ölnyi magas alap-falával, beszámítván a’ napszá
mosak’ bérét ’s építési-anyagokat, összesen 5000 
pengő forintba kerül. Halljuk, hogy Lányi urtólmég 
e’ folyó évben „Tökéletesített ’s megjobbított ma
gyar pálinka-égető gőzkészitmény, szükséges táb
lák, rajzok,’s hazánkban divatozó mértékekhez al
kalmazott felszámítás! lajstrommal“ czimü munka, 
melly a’ nevezett készítménnyel! bánásról , jobb 
és sikeresb maláta-készitésről ’s a’ t. szóland, fog 
nyomtatásban megjelenni. Ezen, hiteles férjfiaktól be
küldött, tudósításhoz kapcsoljuk még Pollag Jakab
nak, a’ fennevezett uraság’ haszonbérlőjének’s égett- 
borkészitő-meslerének, ki az ujonan felállított gőz-  
pálinkakészitésnél Orlovéban m. e. december utoljá
ig  szolgált, Zsigmondházán f. e. január 6án költ bi
zonyítványát, mellyben az mondatik: lör) Ezen moz-

f  ony által, egyenesen a* malátából, Beaum. után,— 
0—35 fokú olly tisztaságú ’s mennyiségű szesz 

készíttetik, — miilyent ő az ezelőtt használt közön
séges égető szerekkel, kétszeri sőt háromszori lecsö- 
pögtetés után sem készíthetett. 2) a’ 18—20 fokú el
adandó égettbor olly tiszta , hogy annak színén , a’ 
kozmásodás’ sem m ijeiét nem láthatni; szabadon, 
l>o]t nélkül ’s mindig egyformán csöpög le az azt fel
fogó edénybe, úgy hogy a’ lecsepegtetés’ ideje a- 
latl semmi rézrozsda-felolvadást nem vehetni észre. 
3) Ezen készítményhez, a’ szesz-medencze miatt , 
igen kevés hidegvíz kívántatik. 4) Mivel a’ meg- 
kozmásodástól ’s áttöltéstől nem tarthatni, sűrű és 
iésztás malátát lehet csinálni. 5) Az égettbor’ elpá
rolgása félig csekélyebb, a’ lángszeszben való nye
reség pedig sokkal nagyobb, mint a’ közönséges 
égetésnél.

SAMARKAND ÉS HÍRES AKADÉMIÁJA.

Ha igaz, mit hiteles írók, p. o. Herbelot állíta
nak, hogy maczedoi Sándor épité Samarkandot: úgy 
ez egyetlen városa a’ földnek, melly három dőre gyil
kosnak köszöni hirét nevét. Mert Gengiz clian föl- 
dulta azt véres ostrom után, *s Timur, a’harmadik vi- 
lágpusztitó, fölépité ismét ’s lakhelyéül választó. A- 
zonban Timur végtelenül jobban viselte magát Sa
markand iránt, mint gyilkos testvére, virágzóvá tette 
azt ’s fölékesité szép kerttel ’s épületekkel, ezek 
közt egy pompás mecsettel 480. 7 rőfnyi magasságú 
vasoszlopokkal. Az arab felírások koránból vétetvék,

a’ kapu bronszból, ’« minden szögleten minaret vala. 
De nagyobb érdemet szerze a’ tudományok körül. Itt 
építette Ázsiának leghiresb főiskoláját, mellyet a’ 
mahomedánok gondosan látogatlak, ’s kivált a’ csilla
gászatban igen érdemesült. Timur’ unokája, a’ hires 
Ulug-b^g nagy summát költe csillagászati eszközök
re, inellyek közt egy, 180 romai lábnyi negyedlő 
(quadrans) vala ’s I473ban összegyiijté Ázsia’ leghi
resb csillagászit, kik meghatározók nemcsak a’ széles
séget és hosszaságot Samarkandtól, hanem elkészí
tek ama’ híres csillagászati abroszokat is , mellyek 
e’ mai napig becsesek. — A’ földirás is nyert sok 
hely-határozatot, mellyek amaz abroszokhoz való
nak csatolva ’s a’ hosszaság a’ kanáriai szigetektől 
számítatott. Azonban olly nagy volt e’ tatárok’ uralko
dási ’s pusztitási vágya, hogy e’ tudományos fejde
lem’ elfajult fia fölkelt saját atyja ellen , egy csatá
ban meggyőzte azt,fogolylyá tette ’s 1451ben meg 
ölette. De ezen szörny méltó jutalmát elnyeré; 6 
hónap múlva saját katonái megölték nyilakkal.

M A G Y A R R Á  K.

„Ne bántsa már kend szomszéd uram szegény 
párát“ szólt egy pór tőszomszédjához, ki hitvesét 
kegyetlenül gyomrozta. „De agyon verem“ kiáltó a’ 
boszús. „Miért?“ ,,’S mert — módom van benne“ 
lön a’ büszke felelet.

„Mi az a* puska?“ kérdé egy czigányhazajött 
katonafiától. „Hja dade!— szólt a’ barna hősfi, a’ 
puska gonosz szerszám, mert ha hátul sistereg, elől 
istennyila sem tartja-meg.“ tpolytáji.

X. helység’ vágószéke’ czímén , egy mé- 
szároslegény vala leábrázolva épen azon állásban, 
midőn az ökröt izmos fejszéjével homlokba üti; a’ 
kép körűi pedig ezen felírás vala olvasható: „Emié 
kezzél-meg ember, hogy meg kell halnod!“

„Ismeri ön a’ lovat ? — vegyen számomra 4 se
regély szürkét“ igy szólitá-meg tisztét egy földesmr 
Ismerem “ lön a’ válasz de a’ vásárlott 4 szürke 
mind hibás volt. Az uraság megboszankodván, kor
holja a’ tisztet, de ő menti magát, mondván: hogy 
ezek valóságos lovak, nem pedig ökrök vagy sza
marak.

REJTETTSZÓ.

Bármi csekély az egész: istennek gondja van arra;
Fű hármát rád méri, ha őt inegbántni merészled.
Jámborul élj ’s visszás vég hármát tőle veended.

Sz. lg. Zalábul.
A’ S3dik számú rejtettszó: Á d á in.

Szerkeszti H e l r o e c z y  —  Nyomtatja B e i m e l .
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HATÁRÖSSZ1TÉS ÉS SZABÁLYOZÁS 

érd ő s z i  t eki nt e t ben
Azt vélné az ember, hogy a’ mi e’ tárgyra néz

ve ujabbi törvényink’ értelmében— a’ táji, helyhez* 
te tési, ’s mineműségi körülményekhez képest csak 
e’ lapokban, felvilágosítási, utasítási ’s javaslati pót
latul — mondatott, annyira ki van merítve: hogy 
arról többet mondani alig lehetne; mert bizony mind 
az, mi a’ határösszités, ’s a’ majorsági birtok, ’s 
■úrbéri telkek’ egytagositása’ hasznairól, módjáról 
’s a ’ t. e’ lapokban megjelent, tulajdonkép olly igaz: 
hogy csak azoknak nem tetszhetik, kik orruknál 
tovább vagy nem látnak, vagy látni nem akarnak. 
Azonban s z é n é g e t ő n e k  t ő k é n  l é v é n  a’ s z e 
me :  mivel én a’ dicsért értekezésekben arra, mit 
kerestem ’s mi e’ tárgyra nézve oily fontos, olly 
érdekes, sót elkerüihetlenül szükséges, kielégítte- 
tésemre nem akadtam: hézagpótló függelékül kö
vetkező észrevételimet talán nem fölösleg ragasztom.

Minden kétségen túl van : hogy a’ majorsági 
kfil-birtokhoz nemcsak szántóföld, rét, szőlő, ’s 
gyeplegelő, hanem — és kivált, hol van — e r d ő  
is tartozik; ámbár tudjuk azt is: hogy e’ majorsági 
erdőbirtok hazánkban — általán értve — e r e d e t i  
b ű n é b ő l  még ki nem tisztult; — honnan szárma
zik: hogy hol törvényes rendbeszedés vagy régibb 
használatból a' jobbágyok’ állományához elkülönöz- 
ve csatolt erdők nem léteznek, ott a’ szokott tűzi, 
épületi ’s a ’t. faizáson kívül — mellyről itt értekez
ni nem czélom — a’ jobbágyok majd tulajdon tilos, 
majd a’ földesurasággal az egész erdőtestben kö
zös legelési használattal is birnak. Azonban legkö- 
zelébbi országgyűlésünk’ törvényhozóságának — bár 
világos szavakkal nem érdekelve, az egész úr
béri törvények’ értelméből mindazáltal — azon fel
fogott dicső elve kiviláglik eléggé: mellyel a’ ma
jorsági erdőbirtokot, ha nem mindjárt ’s egészen  
is , legalább egyrészben eredeti bűnéből, vagy is 
káros nyűgéből kiszabadítani törekedvén — az úr
b é r i  l e g e l ő k e t ,  a’ h a t á r o k '  t ö r v é n y s z a b á 
l y o s  r e n d b e h o z á s á v a l ,  az e r d ő t e s t e k- 
b ő 1 e g é s z e n  k i r e k e s z t e n i  k i v á n á. Úgy an - 
is a' 6dik iörvényczikk’ 3dik §ban a’ legelő-elkülö- 
nözésről lévén szó, e’ czélra erdő sehol sem emlit- 
tetik; — azon t. ez. 4dik §ban pedig — melly az 
úrbéri faizásról ’s makkoltatásról szó l— még világo
sabban nyilványittatik ez ki e’ szavakkal: „ E z e k e n  
k í v ü l  a’ j o b b á g y o k a t  s e m m i  e g y é b  k e d 
v e z é s  v a g y  h a s z o n  a’ ha tárj  o k ’ k ö r é b e n  
f e k v ő  u r a d a l m i  e r d ő k b ő l  ne m f o g  j a i 11 e t- 
n i “ — Mi illeti a’ 12dik t. ez. lödik §át, melly így 
szo l: „ A z  e r d ő k ’ g o n d v i s e l é s é r e  n é z v e  
f e n  ma r a d v á n  az I807d ik i 21di k t ö r v é n y -  
c z i k k e ly’ r e n d e l e t e  — a’ 1 e g  e 1 é s , ma kko l -  
t a t á s ,  ’s _ e g y é b  h a s z o n v é t e l e k ,  k i l k i t 
c s a k  a k i h a s í t o t t  er  do r é s z  be n  f o g n a k  
i 11 e t n i.“ E’ törvény egyedül a’ határbeli közös ha
szonvételekre n ézve, a’ közbirtokosak közt beho

zatandó arányságot érdekli; ’s csomóját az 1807diki 
felhozott törvény elég világosan kifejti.

Ez előrebocsátottakból tehát nydványos: hogy 
újabb törvény ink’ értelmüknél fogvást az e r d ő t e í t -  
b en  ú r b é r i  l e g e l ő  t e l j e s s é g g e l  n i n c s  
v a g y  l e n n i e  n e m k e l l ;  — a’ földesur pediff 
maga erdőrész-birtokában, csak úgy ’s ott legelteti 
bet. ha, s hol az, erdőgazdasági rendszeres elvei
vel nem ellenkezik, vagyis: ha az által növendék 
erdeje tőnkre nem tétetik; már lássa ő , vagy egy- 
némelly, hogy veszi legelési hasznát azon —- talán 
egy pár öl szélességű szalag-erdőbirtokban, melly 
illető aránysággal neki jutott vagy jutand; — ugyan
ezt értvén általában a’ faizási haszonvételről is. De 
hogy sok szót ne szaporítsak: elmellőzvén a’tágas 
gyeplegelőkkel ellátott határokat— mellyek úgysem  
tárgyai jelen soraimnak — egyedül olly határokról 
kívánok itt szólni, mellyekbeu a’ legelő nemcsak a’ 
birtokosak közt, hanem a’ jobbágyokkal is közös, hol 
t. i. vagy számba sem vehető, vagy épen semmi 
gyeplegelő nincs; és igy az egyedül az erdőben lé
tez. Számnevesen ugyan ezt sem érdeklem: mert 
a’ táji ’s egyéb körülmények’ sokféleségéhez képest 
értekezésem igen hosszúra terjedne;— általány os
ságban maradok tehát, ’s csak azt érintem, mi el- 
mellőzhetlenül ide tartozik.

Hazánk’ felsőbb megy éiben — hol az urbér sze
rint szabályozott határok kevesebb számuak, mint 
a’ szabályozatlanok — hemzseg már a’ sok összi- 
tési ’s elkülönzési munkálat; részint mert sok helyen
a’ tudatlan pór — mint 1831ben cholera’ idején __
hibás ábrándozásban vakoskodva nyakaskodik, ki- 
kirugdal, károkat teszen, következőleg a’ földesu- 
raságokat úrbéri állományaik’ minélelőbbi elkülöní
tésére, ’s azzali megzabolázására kény ti, részint mi
vel sok birtokos dicső ujlörvényink’ jótékony hatá
sáról meggyőződvén, annak minélelőbbi hasznait arat
ni kivánja. De valóban nem is számolhatni addig 
szomszédi békére, úr ’s jobbágyközti állandó bizo- 
dalomra: valamig az e n y i m és t i é d közt•örvénysze- 
res elválasztó határvonal nem eszközöltetik. Csak az a’ 
feladat: miképen eszközölhetni ezen elkíilönzést az 
úrbéri legelőre nézve olt, hol az egyedül ’s kizá
rólag csak az erdőtestben létez ? És im e! épen itt 
a’ kő, melly ben sokan botlanak, ’s melly bizony sok 
földesurnak nem kevés aggodalmat okoz; mertquot 
capita tot sensus — ez pedig édes hazánkban — 
tudjuk — Rogy igen sok ! — De lássuk tovább.

Az erdőlegelőre szorított testületek’ határai — 
vagy még eredeti rendetlenségükben, azaz szabá
lyozatlanságukban, vagy már úrbéri rendbeszedés,’s 
felsőbb megvizsgáláson is keresztülvitt bírói ítélet 
által szabályoztattak. A’ még eredeti rendetlenségök- 
ben vagyis szabályozatlanságukban létező határok 
ismét — vagy birnak mérnöki kéz ’s felszámolás il
lán — a’ m. teréziai urbér szerint törvényesen meg- 
állapittntolt telkek’ számán felüli irtvány-, vagy bár- 
rnikép nevezendő lölösleg földekkel ’s rétekkel an
nyira, hogy azokból az úrbéri legelő-illetőség is ki
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telhetik- vngv nem bírnak. Ha bírnak: ezen f ö l ö s -  
l e  ír úgy is előbb annak rendje ’s módja szerint el
intéz le Ivén — a’ 1 e g  e 1 o’ a l a pj a  már ott lesz, s 
azzal az erdő ezen káros nyűgtől azonnal felszaba
dul. Ha nembirnak: a’ régi urbérben feljegyzett tel
kek' száma leszen csökkentendő vagy leszállítandó, 
a n n y ir a  t. i., bogy az úrbéri legelő-illetőség is kitel
jék Mert nemcsak alkotmányunk eredeti szelleme
_ az uri birtok’ természetére nézve,— de az 183?
észt. lOdik törvényczikk 7dik §sza is — erről illy 
njabbi óvással gondosdodik: „I l l y  uj r e n d  b e s z e -  
d é s’ a l k a l m á v a l  k i j e 1 ö 1 e n d ő t e l k e k ’ m e n 
n y i s é g é t  a z o n  á 11 o m á n y’ f ö 1 d m é r ő i k i m é- 
r é s e  f o g j a  m e g h a t á r o z n i ,  m e l l y  az ur-  
b é r - b e  h o z a t a l ’ i d e j é b e n  t e l k i  i l l e t ő s é g 
kép a’ j o b b á g y o k  á 11 a 1 h a s z n á 11 a t o t t ; mi 
n é l f o g v a  ha az uj r e n <fb e s z e d é s’ a l k a l 
má v a l  azon e r e d e t i  l a j s t r o m o k r a  n é z v e ,  
m e l l y e k  a k k o r  a’ j o b b á g y o k ’ b e m o n d á s a  
s z e r i n t  k é s z í t t e t t e k ,  e z e n  b e m o n d á s ’ hi 
báj a’ f o l y t á b a n  f o g y a t k o z á s  tap a s z  t a l 
t a t n é k ,  az ú r b é r i  l a j s t r o m o k  a’ t e l k e k ’ 
s z á má n a k  l e s z á l l i t t a t á s á v a l  f o g n a k  me g -  
i g a z i i t a t n i ;  — — “ E’ megbecsülhetlen hasz
nú ’s mély belátással hozott uj törvényért valóban 
számtalan erdőbirtokos méltó hálát mondhat. — Mert 
a’ teréziai urbér a’ benfoglalt telkek’ számára nézve 
— mellyet azon időben vagy többit ve, vagy keves
bítve „gondolom, nemtudom, vagy nem akarom“ sze
rint vallottak-be — hibákkal teljes, mellynek csak 
magam is több példáit megnevezni képes lennék. 
Továbbá

A’ már törvényes rendszerrel szabályozva le
vő határban, hol a’ legelő szinte csak ’s egyedül 
az erdőtestben létez; hol az akár egy, akár más rész
ről elkfdönöztelni, ’s mind a’ majorsági, mind az úr
béri külső állományok egyegy tagban kihasíttatni kí
vántainak : a’ baj sokkal nagyobb, mint a’ fölebbi két 
esetben. Mert ugyanazon lOdik t. ez. Gdik §sza a’ 
birói ítélet által megállapítva levő telkek’ számát le- 
szállíttathatni ellenzi, világosan kinyilatkoztatván:
„ ------- h o g y a’ f e n e m l i t e t t  e s e t b e n  az e-
l ő b b e n i  r e n d b e s z e d é s ’ a l a p j a  é s  f ö l t é t e 
l e i  e g e  s z k i t é r j  e d é s ö k b é n m e g t a r t a n d ó k  
l e v e n ,  a’ j ob h a g y o k ’ t e l k i  á l l o m á n y i t  me n 
n y i s é g ü k r e  é s  m i n e m ü s é g ö k r e  n é z v e ,  t ö 
k é l e t e s  a n n y i t-é r ő b e n k e 11 k i h a s í t a n i  é s  
k i a d n i  ?“ Ez tehát nagy baj. Mert mi leszen már 
az illy határ erdejéből, melly különben is olly cse
kély kiterjedésű, hogy a’ mindennapi tűzifa- szüksé
get sem gyűzi, ha annakmég felét, vagy bármelly
részét is talán úrbéri legelőnek elnyirjúk?! pedig 
hány határ van illyen az egész országban9 S o k — 
igen sok! és Így ez messze kiterjedő szükségét ’s 
nyomorúságát következtetné a’ föld’ birtokosinak is — 
népének is: hadicsért ujtörvényinkben eziránt szin
te menedek s utalom nem találtatnék?! — Ugyanis 
azo„ 10,1,k t « .  10 §bí>i, foglaltatik ezen gonoszt 
magorvosol!,atoszer. melly Így « ó l :  „Az ú r b é r i  
r e  ti d b e s z e d  es  m e g i g ,  z 11 á s a , a n n a k  fo-
1 v a m a t j a a l a t t  ö r t í m  i - , .* , , i i • i - i  l e n t  s z á m o l á s  v a g y  ki- m é r e s b e l i  h i bá k  h e l v r ő l . « ,  - 6 * . ,• , , , „ i , _ t , e * y » e ti o z a s a, v a g  y i d <>
Jar .V.  r ■e " ‘ f ° f r>- »t l . o*á«ok mi a t t ,s z i n t e  u r b e r ,  m e g s z a b o t t  „ t ó n  t ö b b  i

b e n  is e s z k ö z ö l t e t h e t ő ,  ’s a z t  e g y e s  j o b 
b á g y o k ’ a l a p o s  p a n a s z á r a  is v é g r e  k e l l  
h a j t a n i ;  m e l l y  m e g  i g  a z i tá s b e 1 i p e r b e  u 
mi n d  a z o k  t a r t a s s a  na k-m e g  é s  t e l j e s í t -  
t e s s e n e k ,  m e l l y e k  a’ r e n  b e s z e d é s i  pör-  
re  n é z v e  r e n d e l t e t t e k ,  é s  m e g á l l a p í t t a t 
t a k . “ Itt ugyan némi kifogás tétethetnék ezen tör
vény’ értelmére nézve — mi szerint t. i. ez csak ki
sebb mérésbeli ’s kiszárnolási, vagy elfoglalási hi
bákat érdekelhetne; de ez bal magyarázat lenne: 
mert e’ törvény ál talányos fogy atkozásokról, ’s azok’ 
megigazíthatásáról sz ó l; már pedig természetes : hogy 
a’ tetemesb hibák még inkább kívánják az igazítást, 
mint a’ csekélyebbek; és itt épen az egész legelő’ 
fogyatkozása kíván igazítást, melly a’ rendbeszedés’ 
alkalmakor a’teréziai urbér után indulva,hol az illy lege
lőkre nézve az akkori körülményekhez képest közön
ségesen csak az jcgyezteték-fel, hogy: „ I n c o l a e  h i c 
l o c i  s u f f i c i e ú t i  p a s c u o  p r o v i s i  h a b e n t u r “
— ámbár egy talpalatnyi legelőjük sem volt; v. ha volt 
is: az, időjártával szántóföldeknek ’s réteknek foglal
tatott;— a’ lappangó hiba tehát további időkre is le
származott: midőn t. i. ennek már későbbi,’s az erdők’ 
további elpusztulhatását hatalmasan e'.lenző 1807diki 
21dik törv. czikk értelménél ’s erejénél fogva felfö- 
döztetni ’s elhárittatni kellett vala. Melly hiba azon
ban csak azon okból maradott továbbra is az erdő’ pusz
tulására, mert az illy rendbeszedéseknél — mint szük
séges lenne — dologhoz értő hiteles’s tamilt honi er- 
dőszök nem voltak — ’s nincsenek még most is. Es 
i gy,  ezek bizony mind i d őj á r tá v al t ö r t é n t  t e 
t e m e s  f o g y a t k o z á s o k ,  mellyek a’ rendbeszedés’ 
alkalmakor előre nem láttattak, következőleg törvé- 
vényes orvoslást kívánnak.

Ezek tehát többnyire a’ helybeli körülmények
től ’s a’ pörbe hozatandó okoktul függvén, a’ fölebb 
érintett esetben soha nem hiszem: hogy bírói ítélet 
által felsőbb megvizsgálással ’s helybenhagyással is 
•— eredeti hiba miatt— a’ mindennapi szükségre kü
lönben is elégtelen erdőnek egy része, úrbéri lege
lő-illetőségbe hasittassék ’s lerontatni engedtessék;
— kivevén : ha az erdőlest annyira bő ’s nagy ki
terjedésű, hogy e’ csonkolással sem a’ birtokos, sem 
a’ faizás’ használatával élő jobbágyság, sem egyéb 
már fenáiló műhelyek ’s a’ t. fafogyatkozástól nem tart
hatnak ; mert illy esetben — ha némileg az úri jog 
kis sérelmével lenne is — inter duo mala semper mi
nus eligendum erit, t. i. ut et capra et caules sal- 
ventur — a’ szükséges úrbéri legelő-iiletőséget a’ 
fölösleg erdőbül kihasíttatni legtanácsosabb leszen. 
Különben pedig erősen hiszem : hogy az előbbi hi
bás úrbéri szabályozás telekszám-csökkentéssel fog 
orvosoltatni; mert a’ törvények egybefüggök s kö
vetkezményesek, és oda soha sem czéloztak, nem 
is czéloznak, sem nem fognak: hogy a’ hiba még 
nagyobb hibával tetéztessék; ’s az által egész vi
dékekre, sőt az egész országra még nagyobb fa- 
szükséget — nyomorúságot áraszszanak. —

Egyébiránt itt csak azt kívánnám még minden 
birtokosnak, minden — úrbéri szabályozásban, ha- 
tárösszitésben munkálkodandó küldöttség’tagjának mé
lyen ’s foganatosán szivébe oltani: hogy ott is, hol 
talán most fölöslegnek tetsző erdők léteznek, hol az 
erdőtest’ csonkittatását a’birtokos, — homályos szem
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pontból tekintve — engedni hajlandó lenne, ott ki
vált , hol a’ vidék a’ lakosok’ nagy fölsegélésire, 
szükségére — mészkő, tégla ’s cserépagyag, hol 
hányák érczolvasztó műhelyek, fakészitményi műsze
rek ’s a’ t. ’s a ’t. léteznek vagy létezhetnének, hol 
azt a’ törvény nem kívánja, szóval: a’ hol nem kell 
’s káros: az erdőtesteket kímélni méltóztassanak! 
soha nem feledvén: hogy az erdő országos kincs, 
de azt se: hogy azt minden évben — mint szántóföl
dinket vagy réteinket— nem arathatjuk ’s kaszálhatjuk- 
le, hanem csak 20. 50. 100 év múlva; végre azt s e : hogy 
megfontolatlanhirlelenkedésből elkövetett hibánkat egy 
pár évvel helyre nem hozhatjuk, hanem csak egy jó 
sor esztendővel, — és azt sem mi: mert talán meg 
nem érjük — de mások! —

Mit e’ tárgyban itt mondottam, kérem : ne vegye 
senki dictatori hangoknak; mert mind hatáskörömet, 
mind értelmemet sokkal szorosb kot látok közt lenni tu
dom ’s vallom : hogy sem azokkal a’ talán józanabb 
vagy törvényesb véleményt ostroinlani merészked
ném; én i ’.t úgy Írtam csak, mint érzek ’s értem; 
ha hibázok: könyörgök n y i l v á n  útba igazíttani, ’s 
okokkal meggyőzeim arról, hogy hibázok; n y i l v á n  
mondom azért: mert velem együtt sokan — sőt ezren 
fognak megtéríttetni. Csákányban Abaujban martzius’ 
12kén 1837. Janik Ferettcz.

S A S  L Ő R I N C  Z» B O L D O G S Á G A .
(Bohózat. )

Hétfőn, kedden, szerdán robotba, csütörtökön fros- 
pontra,pénteken fuvarba;bizony alig marad az istenadta 
szombat ’s vasárnap’ nagyobb fele, az elme’ munká
jára— a’ korcsmában. Így eszmél, boszúsan sétálva 
két-ökrös és egylovas ekéje után L ó r i n  e z  gazda. 
Az ökrök a’ két sovány évre — ’s igy a’ földi dolgok’ 
múlandóságára emlékezteték, a’ ló pedig különféle 
hiányai állal a z — örökkévalóságra.

A’ szántás azon foglalatosságok közé tartozik, 
mellyek az értelmi függvények’ kifejlődésének töké
letes szabad tért engednek, munkálódásának tág me
zőt nyitnak: ’s ha a’ szántóvetők közt az érett, 
nagy ész és ítélet, a’ mélyen gondolkozó, ritkaság, 
azon csudálkozni nem kell, mert ezek olt sem terem
nek bőségben, hol többet trágyáznak, mintnálunk.— 
Lőrincz gazda a’ szabályban k ivétel; mert a’ termé
szet őt nagy ra teremté. Lavater, Gall és Spurtzheim 
szerint — kiknek rendszerei csalhatianok, — Lőrincz’ 
feje úgy volt alkotva, hogy arcza és koponyája mind 
azon jegyet meglepő egybehangzásban foglalták , mel
lyek a’ kétlábú állat’ legjelesb tulajdonit árulják-el, 
egyszóval: mellyek a’ teremtés’ legtökéletesb lényét 
bélyegzik. Ezt Lőrincz, az igaz nem tudta, de keb
lében horda azon inditóerőt, melly a’ kis emberi nem’ 
óriásait ellenállhatlanul ragadja rendeltetésükre. Lő
rincz gazda nagy raisonneur volt, ’s épen mivel 
tömérdek számú tehetségei egyenlő hatalommal mu
tatkoztak, nehéz volt egyik vagy másik jeles tulaj
donának bizonyos irányra jutnia; ’s igy szegény Lő
rincz élő ’s állandó csatatéré volt szünetlen egy
más hajában lóggó lelki hőseinek. Ideáji e szerint gyak
ran tekervényes utakon jártak, 's veszedelmes he
lyeken is vezették , de géniusza — minden nagy em
bernek van vezére, ’s ez a végzet— mindig meg
csípte gallérjánál ’s menté a hukkanástól Lőrinczet.

Kedvencz themáihoz tartoztak többek közt: 1) 
hogy az elmetehetség egyenlően van a’halandók közt
felosztva,’s hogy csak a’ több vagy kevesebb gya
korlat, de még inkább a’ történet teszik a’ csekély 
különbségeket. Meg kell jegyezni azonban itt, hogy 
Lőrincz elég szerény séggel birt, ezen axiómáját csak 
az övénél feljebbvaló fogalmakra alkalmazni; mert 
a’ nála gyöngébbeket, aránylóit és illő megvetés
sel tiporta. 2) Az ember mindent tud ’s tehet, a’ mit 
akar; ’s ellenállást az akaró nem ismér. Ezen alap
tét’ gyakorlatánál mutatá Lőrincz legerősb philoso- 
phiáját, mert mindazt, mire kényszerítetett, — ki nem- 
vevén az itt-amott reá rótt ütlegeket, — teljes és szabad 
akaratja’ sugárzásinak tulajdonitá. Több más illy e- 
rősségú álíitinányit Lőrincznek most elhallgatom ; 
történetei’ folytában hol egyik hol másikra ötleni 
fogunk. Bizonyos, hogy Sas Lőrincz eddigi helyze
tét, érdeme alatt lenni érezvén, szivéből megunta, 
’s eitökélé, hogy keble’ unszolásainak enged. Eladja 
nyakrafőre marháját — hála az uj törvénynek! — 
kunyhóját, földét, ’s dúdolva indul a’ főváros felé, 
mert a’ főváros a’genie’, — a’ nagy ember' lakhelye.

Mi hely ez bennünket felül a’ tömegen, kérdi enma- 
gától Lőrincz,’svillámként szökik fejéből: az é r t e 1 e m 
’s t u d o m á n y !  Nem sokat gondolt azzal Lőrincz: 
milly lelki tulajdonok, ’s milly módosításokban járul
hatnak, vagy szükségesek az értelem ’s tudomány
hoz,  hogy ollyas valami keriiJjön-ki, mi e’ szavak
kal ; j ó t é t, é r d e m,  b e c s ü l é s ,  t i s z t e 1 é s ’s a’t. 
némi érintésbe jöhessen; Lőrincz csak m ent,’s noha 
sem írni, sem olvasni nem tudott, bizonyos vált ab 
ban, hogy csekély idő múlva a’ literatúrai méltóságok 
közt első helyet foglaland. Úgy is lön : fáradhatván 
szorgalma de főkép veleszületett tehetségi által, 
iszonyú sebességgel ’s mintegy jálszólag szerzé-meg 
a’ legbecsesb ismereteket, mindenkinek csodálkozá
sára ’s örömére. A’ tudósak keresék társaságát, 
mert ragyogó tudománya ígéreteket tesz ; pártfogói 
támadnak, kik a’ felkelő napot ösztönzik. Lőrincz’ 
szive dobog, dobog egy ideig a’ szokatlan légben, 
de vágya elégítve nincs. „Mi nekem ez a’ setét kis 
kör? Tömjént ide, kényelmeket, fényt! Halhatatlan
ság ! báli; köszönöm; élni akarok ; pártfogottból párt
fogó.“ — Mondja,’s barátinak segélye által tisztvise
lővé leszen. A’ S a s  nevet nagy nemzetségek viselik; 
útja könnyű. Sas Lőrincz most tekint, úr, országgyűlési 
követ; elvei szigorúak : keblét nemzeti szellem tölti; 
beszéde hóditó; de az ut csuszainlós, ’s Lőrincz — 
hág, mert bukik. A’ fényesb’s jutalmasb hivatal majd 
elaltatja Lőrincz’ törekvésit: midőn a’ hatalmas és 
dúsgazdag gróf Sas Gyula, örököst nem hagyván, 
másvilágba költözött, keservesen válván-el kincsei
től. Előáll Lőrincz a’ szükséges bőrökkel, papírok
kal, ’s beül a’ pompás kastélyba. Csak hamar kö
vetkezik a’grófság. Uj élet mozgatja méltóságos gróf 
Sas Lőrincz ő nagyságát; az egész világ egy pohár 
champagnei. Főnek egymásután a’ lóversenyek, ca
sino , akadémia, gőzhajózás, vasút, budapestihíd, föld- 
rnivelő társaság, egy kis színház , ’s a’ kornak min
den gyümölcse futnak lótnák egymást hajtván: mint 
keringnek az árnyékképek a’ camera obseurában, 
vagy mint magok a’ versenyt-repülö britt lovak. Odább 
elébb Gróf Lőrincz! A’ szépnem sokkal elébbvaló 
a’ lovaknál, kegyeit keresni kell ’s megnyerni tudni! —
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Miffs gróf Sas Lőrinczet ő excellentziáját az udvar
nállegfölségesb kegyelemmel fogadják; minden ar- 
czon barátság. A’ miiidenség, aranyrózsa - világban 
mutatkozik Lőrincznek. Egy nagy hatalomhoz rend- 
kivüli küldöttre van szükség. Erre magas név, te
temes vagyon, fényes és kellemes személy, jeles 
fej kivántatnak; senkiben sem egyesülnek e’tulajdo
nok olly mértékkel, mint Lőrinczben, ki másnap négy 
posta-lovas üveghintójában ül, — messze földnek 
vevén útját. Ki nem tudja, milly kinálkozólag áll- 
nak-elő gondolataink a’ kocsiban, kivált ha utunk 
hosszas? ügy látszik, mintha ezeket akaratunk ellen 
rázná-ki belőlünk a’ kocsi, ’s kényszerítve vagyunk 
audentziát adni. Lőrincz is a’ physikai törvénynek 
engedett, ’s úgy lépteté-fel sorban gondolatait, mint
Napoleon mustrálta hadisergeit, vagy Shakspeare’ bo
szorkányai sétáltatják a’ kísérteteket. Helyén van itt 
említeni, hogy Lőrincz Napóleonnak nagy antago- 
nistája volt, noha azt, kivált ezelőtt, szerencséje’ 
kezdetén, példányul vette; de most, most gyakor
ta csak szánakozva tekinté, mert „Buonaparte,— 
így szól Lőrincz — már születése által is tetemes 
utat kiméit, mellyet nevelése méginkább kurtított,’s 
e’mellett szerencséje több volt mint e sz e ; de én , én , 
hol kezdém ’s mikor,’s mindent tulajdon erőmből?“ 
Természetes, hogy gondolatai’ sorában előállt a’ 
jelen, díszes küldetése, a nagy hatalom általi elfo
gadtatása, ’s ebből következő fényes jövendője. Milly 
jövendő! milly dicsőség! mint emelik Lőrincz’ szivét! 
Ah! —

Következett az elmúlt, ’s Lőrinczet gondolatjai 
alacsony kunyhójába varázsolák. Előlép a’ pór-ész ’s 
hasonlíigat. Oh melly gyűlöletes minden hasonlítás ! 
de halljuk, miként méregeti Lőrincz a’ contraszto- 
kat. Ezen hintó kevésbbé ráz, mint egykori szeke
rem, selyemvánkosai puhábbak amannak deszka-da
rabjánál ; az eső , hó, szél a’ tükörüvegen keresz
tül nem hatnak, — de; no’s hol itt a’ de? Igen, 
de a’ puhaság lágyít, gyengít; most a’ legkisebb 
légfuvat kellemetlen benyomást hoz testemre, — 
holott akkor a’ legerősb zivatarban fütyörészve ug- 
rám-le ülésemről, ’s lelki vigsággal önték gyom
romba egy pohár pályánkat. Ah ! most minden bámul
ja gazdag hintómaf, a’ sok gyermeknek nincs vége, 
a’koldusok seregesen tolongnak körülte , ’s komor
nyikom oda vet nekik valamit. Jobb irigyelteim, mint 
irigyleni; a’ csere nem rósz. Vár a’pompás reggeli; 
ebédre 20 tál étel; szakácsom, boraim Gallia’ növé
nyei, de—; ismét de ? de nem mindegy é egy tállal vagy 
huszszal jóllakni, ha a’ czél ugyan az? nem jobb a5 
csillámló eleven forrásvíz, a’ tízféle pezsgő, fejér, 
veres, mindennemű bornál ’s liqueurnél ? Igaz, hogy 
most indigestióim gyakoriak, — azelőtt nevét sem 
tudtam—; vérem’foly ása rendetlen, álmom nyugtalan, 
orvosra van szükségem ; de mi mind ez a’pompás asz
talhoz s vendégekbe^ hasonlítva? milly kecsek; miként 
forognak a’ czifra inasok kö. ültünk, milly grátziával 
eszünk iszunk, 's rágalmazzuk a’ távollevőket; oh 
delicieuse: a csere nem épen rósz! Palotám tágas; 
lt) szobám nyílik együvé; drága szőnyegeim—mindkül- 
löldi; selyem-ágyam’s bársony pamíagaiin; aranyozott 
botor; megbecsülhetlen képeim; — mesterművek;

a’ márványkandallóban tűz; mindenütt colossal-tük- 
rők; száz lámpából világ; és az estveli társaságok, 
játék, concertek, bálok; ah! oh !.... Amolt meglehetős 
nedves házikó, egy kamra benne, két ágy, egy böl
cső; csapófőld-padlat, egy asztal, egy pad; a’ kis 
ablakon alig fér-be a napsugár; a’ kályha egyszers
mind kemencze ’s tűzhely, mögötte kotlós tyúk; estve 
büdös mécs ég de nem világit; a’ társaság ? hm ! fe
leség , gyermekek ; jőnek bundás miczi, egy pár ma- 
lacz , meg egykét lyuk a’ kotlón kívül, kiki megleli ’s 
elfoglalja szokott helyét; nyugszunk, hortyogunk. Hol 
itt a’ de? A’ palota ’s házikó egyenlően védnek, őriz
nek az idő’változási ellen, nemde ? Mirevaló ollyannak 
16 tágas terem ki hat köb-láb térbenkönnyen elfér? az e- 
lefantnak is elég 5 köb-ölnyi üreg. Ezen csillagok ’s ke
resztek mindannyi érczdarab czifra szalagrul lógva; 
szépen hímezett rojtos kostök a’nadrág és szíja közt; 
gyémántos kócsagtoll: vagy egy csinos kis debreczeni 
pipácska a’ kucsma mellé tűzve ? No ’s de ne enye- 
legjünk ; hol itt a’de ? A’kuny hóban erő és egészség , 
nyugalom, jó tiszta lélek, megelégültség, szivbeli vi
dámság , ’s illy egykét aprólék: a’ palotában örök szomj 
’s vágy, betegség, büszkeség, irigység,’s a’henyének 
egy sereg atyjafia. Ijedve ugrik-fel Lőrincz kocsijában 
’s fejéhez kap. Nem, nem, felkiált, nem úgy van, 
nein igaz; a’ csere jó.

A’ belső ember, a’ lélek’ tulajdona, miként van 
ezzel? mellyik oldalon a’ boldogság? mi vezet,’s mel- 
lyikáll közelebb hozzá? Hiába rohannak vízözön gya
nánt Lőrincz’ gondolatai, ’s hajtják egymást, mint 
szélvész kergeti a’ fekete felhőket; mérlegének két 
serpenyűje mozdulatlan ; bármit vegyen egy ikből ’s 
tegyen a’másikba, az egyensúly fen áll. Mint a’ vég 
telenség’ jegye, a’ kör, minden pontjában egyenlő- 
görbiiletű, ’s magába visszafordul: úgy keringett 
Lőrincz elméje ellenállhatlan erőtől kényszerítve a’ 
— chaoszban. Lőrincz hevölve van, szíve’ két kam
rája kettőztetett sebességgel önti tartalmát, ’s har- 
sog-ki az ablakon: „hajts, hajts postillio ! sebesen, 
sebesen, repülj!“ ’s visszaesik bádgyadtan ván
kosára.

(Vége következik.)

A L A P M O N D Á S O K .

Van a’ világon egy igenigen szép anya; de va
lahányszor szül, mindig a’ legrútabb magzatot hozza 
világra: — ezen anya az i g a z s á g ;  szülöttje 
pedig a’ g y ű  lö  Is é g  (veritas ódium parit).

A’ természet-vizsgálónak egyik legnagyobb hi
bája az , hogy nem lát — orránál tovább.

Komáromy István.
R E J T E T T S Z Ó .

1 . . . .  6- Ég , de nem süt, nem fűt, nem fóz.
1 2  3- Eledelt ront, mint léget gőz.

3 4 5 6- Kérdés , mcÜyre számmal felelsz.
1 4 5. Nép vagyok, éjszakon föllelsz.
3 2 5- Ebben minden honfi, tag.
5 4 1- A* szélvészben ingatag.

B o g á r  J á n o s .
A’ S4dik számú rejtettszó : V e r é b .

Szerkeszti H e l m e  ez y. — Nyomtatja B e i m e L
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SZÉCHENYI ISTVÁN GR. VÁLASZA, 

Bu'DA VÁROSÁHOZ.

K("»vetkező, egész terjedelmében saját kézirata so
raival értesité Széchenyi István gr. Buda városát 
hálájárul budai polgárrá választatása miatt:

Nemes Városi T anács, Érdemes Választott 
Község, Igen tisztelt Polgár-Társaim! — E’ folyó 
év’ Hl ás hava’ harmadikén tartott tanácsülésükből hoz
zám intézett nagybecsű levelüket, az ahhoz mellé
kelt polgárlevéllel együtt, mellyel engem megaján
dékozni méltóztattak, e’ folyó hónap’ tizenkettedikén 
volt szerencsém küldötteik által kezemhez venni. 
Szokták mondani „Hol telve a’ szív, áradoz a’ száj.“ 
En épen ellenkezőt érzek most, midőn e’ m egtisz
teltetésemért köszönet-tételre fogom fel toliamat. U- 
gyan is a’ Nemes Tanács, ’s Érdemes Választott 
Község’ azon nyilatkozásiban, mellyek noha legtisz
tább szándékú, de a’ Hon iránti kötelességhez ké
pest még is felette parányi ügyekezetim’ méltány
lásában, érdememet aránytalanul meghaladólag, kü
lönböztetnek ki, egy részről a’ forrón szeretett Ha
za’javát és díszét szomjazó olly hő buzgalmat,más rész
ről csekély személyem iránt annyi szívességet, an
nyi hazafiúi rokonszenvet találok, mellyek áltál ger
jesztett öröm- ’s hálaérzelmim’ kifejezése nincs ha
talmamban. Nem is keresek azért bő szavakat, Ne
mes Tanács, és Érdemes Választott Község ! hanem- 
csak röviden engedjék, kérem, ezennel kijelentenem, 
miképen büszkén nevezem magamat ősz Buda’ pol
gárának, ’s Honíitársim’ illy bizodalmát, mellynél 
szebb jutalmat nem ismerek, inkább tettel iparko
dom tehetségem szerint meghálálni; ki saját tiszta 
szándékomban, ’s a’ félrenemértők’ ítéletében bíz
va, balmagyarázat vagy egyoldalúság által háborít
hattál!, ezentúl is éltem’ végpillarfátáig lenni meg 
nem szünök, valamint édes közhazánknak, drága a- 
nyaföldünknek, úgy Budai igen tisztelt Polgártár- 
simnak Pest, April’ lOkán 1837. leghűbb szolgája 
Gróf Széchenyi István m. k.

KRESZNERICS FERENCZ’ VÁLASZA
Gróf S z é c h e n y i  F e r e n c z ’ azon levelére, mellyel e z ,  
a’ Nemzeti-könyvtár» mutatóját (tartalomjegyzékét) neki 5 da

rabban megkiildé.

Nagyméltóságú Gróf, kegyelmes Uram! Vet
tem, Kegyelrnességed’ jóvoltából, a’ nemzeti-könyv
tárnak öt darabra telő, kettős mutatóját. Ezt ’s a’ 
hozzá-kapcsolt drága levelet háladó szívvel ’s külö
nös köszönettel vettem. Milly eredeti gondolat ez ! 
minő különösség a’ maga nemében! Hazánk’ tudo
mányos kincseit, több magyar század’ elmebéli ipar- 
kodásit egybegyűjteni, ezeket a’ Hazának ajándékoz
ni, a’ mutatóban a tudós világgal közleni ’s meg
menteni minden történhető veszélytől! — Minden 
ha«ai tudós, hasznát fogja venni köyvtárodnak, nem
csak az, ki közelebb láthatja, hanem minden mesz-

szelévő is, kinek kezébe, jóvoltodbul, eljutand e’ 
mutató; sőt még az utolsó időkben élő maradék is: 
mindenik emlékezetedet fogja áldani. — Halhatatlan 
Férfi! Meggyőzted ezen szerencsés gondolattal győz
hetetlen Mátyás királyunkat; mert valóban sokkal 
szenvedhetőbb volna az ő hires könyvtárának elvesz 
te , ha mutatóját birnók ’s tudnék: mi volt ott,’s mi 
veszett-el. Győzödelmeskedtél te a’ veszendőségen 
is. Megtörted hatalmát a’ mindent megemésztő idő
nek , ’s kegyetlen kezeiből könyvtárodat kiragadtad. 
Érje bár ezután akármelly veszély, rabolja-el egy 
második Szolimán , vagy a’ régiségnek emésztő fo
ga esse-meg (megbocsáss, hogy illyen irtóztató tör- 
ténhetőségre emlékeztetlek): mutatóid, mellyek a’ 
tudós világban el lesznek széllyedve, ujjal fogják 
mutatni könyvtárod’ kincseit, és annak minden könyvét 
néven nevezni. Annak haszna soha semmivé nem 
lehet. — Mint bokrosulnak pedig már is jelenlevő 
hasznai! A’ büszke külföldi, csak nemrég is, tűr
hetetlen gőggel nézett- alá megvetett nemzetünkre , 
nem lévén a’ durvaságnak, a’ vadságnak olly ne
me, mellyet kíméletlenül reá nem fogott; és sok 
gyáva tudatlan hazafi (ha még is hazafinak szabad 
azt neveznem, ki tulajdon fészkét rutítani nem átal- 
lotta), sok gyáva tudatlan hazafi, mondám, majma 
a’ külföldinek, szentségtörő ajakéval rebesgette azt 
vissza, mit a’ külföldi büszkeség reá fogott. De te 
példás Hazafi! ezen könyvtárod’ felállításával, mel 
lyet példátlan buzgósággal édes Hazánknak ajándé
koztál, szégyenbe hoztad a’ büszkét, szégyenbe a’ 
gyávát. A’ büszke leereszté dölyfös dagályát; föl
kel már érdemes nemzetünk előtt, és annak a’ töb
bi tudós nemzet között helyet enged. A’ gyáva szé- 
gyenli tudatlanságát; és, kivetkőzvén a’ szajkói in- 
dulatbul, nemesebb gondolkozásra fakad; becsülni 
tanulja érdemes őseit, becsülni szeretetre méltó ha
záját ; és már nem a’ külföldi agg-regét hangozza 
vissza. —

Mint tűnik szembe kegyelmes Gróf! ezen haza
fi áldozatod ? miut pirulnak-el a’ megveszett szivek ? 
mint gyulád, mint gyarapodik a’ tiszta hazafiuság a’ 
jó lelkekben? mint szaporodnak a’ számos áldozatok 
a’ haza’ oltárán? Látom már emelkedni azon pom
pás épületet Pest’ közepén, mellyben a’ nemzeti gyüj 
teménynek minden neme, díszes helyekre kirakva, 
tündökleni fog; a’ zsibongó tudós sokaságot kö
rülöttük ; a’ nemes vetélkedést, buzgóságot a’ magya
rázatban ; az oda tolongó külföldnek bámulását; nem
zeti egünknek derültebb fényét, mint megannyi bő
ven fakadó gyümölcsit, o nagy Hazafi! a’ te intéze
tednek.

Az idő, melly mindent tök^etességre hoz, bő 
vebben ki fogja mutatni boldog következéseit dicső 
tetteidnek; ’s a’ késő maradék, melly nálunk még 
igazabban Ítél, azoknak érdemeit magasztalni fogja. 
Vegyed, néminemű jeléül háladó tiszteletemnek, Ho- 
rátz’ ezen énekét, mellyet, magmagyarázva, nagy 
nevednek szentelek, Vegyed jó néven ’s azon érte-
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fonOR (CRISPUS) SAM'SZTIUSHOÍ.
Nálad a’ Tőidnek kebelébe» zárva 
Tartatott kincsnek becse nincs Salusti!
Fénye vesz pénznek; hacsak óva-kőltve

Nem kopik újjá.
Fog soká nálunk Proculejns éln i,
Véreit, mint jó atya, úgy szeretvén.
Fenmarad híres neve már örökre

Szárnya-szegetlen.
A’ kívánságot zabolázva győzni 
Többet ér, mint ha Lybiát, ha Gadest 
»S dupla Carthagót hatalomba tudnád

Venni magadnak.
Vízi kórságot nehezíti még a’
Több ivás ; meg sem szűnik a» betegség ,
Míg okát testben leli, míg erekben

Nedve szivárog.
Nincs Phraatcsznek helye boldogok k özt;
Tiltja a» virtus, ha király is újra:
’S ezzel az , a’ nép» buta véleményét

Füstnek ereszti.
A’ királyságot, koronát, borostyánt 
Annak Ítélvén, ki előttelévő 
Kincseit másnak soha sem tekinti

Kancsali szemmel. 
H o r a t z .  L. II. o d e  2-

Élj boldogúl nagy mólt. Gróf! hazánk’ örömére , 
javára, és

A’ magyar néptől hamar el ne távozz’ :
Itt örülj inkább sok időre köztünk.
Menni vétkünkért ne siess; sokára

Térj az egekbe. 
H o r a t z .  L. I. ode 2-

Költ Szombathelyen, Nagy-Asszonyunk’ fogan
tatása* napján 1807. K r e s s n e r i c s  F e r e n c z  mk. 
a’Mathesis kir. oktatója, szombathelyi megyebeli pap.

Közli S z i l  a s  y  J á n o s ,  
egyetemi tanító ’s a’ m. t. társaság’ r. tagja.

S A S  L Ő R I N C  Z» B O L D O G S Á G A .
(Vége.)

Szelidebb érzelmekbe ringatá Lőrinezet literatúrai 
időszaka,mellvet mostgondolatai tükörgyanánt tártának 
elibe. Az emlékezés egykori pályájára, kellemes volt. 
Már az ismeretek’ megszerzése is kecseket nyújt, 
a mint neveli értelmünket, éleszti ’s erősiti elmén
ket, oszlatván a sötétséget, inkábbinkább tünteti 
a világot. NI illy boldogító érzelem, ismérni a’ ter
mészet’ titkait, teremtvényit, ’s ezek’ müveit! Le
leplezve áll előttünk a mimlenség; bámuló szemünk 
látja a’ múltat, olvas a’ jövendőben. Gyönyörű hiva
tás : oktatni, hasonlóinkkal közleni értelmünket, e-

lemmel, mint én adom; de még is illő előbb a* men
nyei lantot, Horáízként, megszólítanom :

Dísze P h o e b u szn a k , k i le s z e n d e r íte d  
Z e u sz t  i s ,  oh k ed v e lt  k o b o z! én reám  te  

ftd es en y h ítő  s z e r e in ,  é g i  k in csein
N é z z - I c ,  ne v e s s - m e g .

H o r á tz. L. I. o d e  82-

melni a* lelkeket lelkünk* sugalási által! Ah! mint 
bánom, hogy nem maradtam akkori éltemnél. Nem
bánom— szökik-fel Lőrincz, — egy cseppet sem bá
nom. Mi végre , mit tudunk ? Az a’ hálátlan közönség; 
ismeri é az , tud ja é, vagy akarja é ismérni, érteni a’ 
nagy észt? senki sem próféta, ezenfelül honában. 
— Amaz örökkévaló küzdés a’ hír, név, tekintet 
*s haszon közt, mire ezen csiklandozás ? Olvas , gon
dol , munkál, í r : kinek ’s miért ? a’ tanító kéri mindenna
pi kenyerét, mint más koldus; az író? no az iró azt 
nem kapja-meg mindennap. Ezenkívül mind, mind, 
miként állnak vagy inkább feküsznek a’ többi közt? 
nemde mint valami szükséges baj inkább, mint 
felesleg jó ? O h, most is forr vérem , ha azon kis 
gróf Hegyszáli jut eszembe, ki négyszemközt ke
zemet szorongató, de ha egy harmadik belépett, 
többé nem ismert. Félre ezen szégyenitő emlékkel, 
örvendek,hogy leráztam nyakamról; jer ide te szép 
időszak , melly alatt nemzetem’ dicsőségéért küzdöt
tem. Milly hajoló érzelem: milliók’ ügyét védeni,ja- 
vokat munkálni? Lőrincz itt pirulni kezd ’s nyugta
lankodik, de okát vagy gondolatait nem mondá- ki 
szokott nyiltsziviiséggel. igen , de miért nem lehet 
a’ különböző hasznokat egyeztetni — folytatja soli- 
loquiumát— nemde hiú törekvés a’ vizellen-uszás ? 
’s a’ mi fődolog, mire adatott a’ halhatlan ész, ha 
nem használatra? Lőrincz’ józan pór-esze itt leié 
határát, ’s el is süllyedt. Miilynemű foglald helyét, 
az egek tudják. A’ legrégibb idők’ bölcsei mégis me
rek már, hogy az emberben két ellenes elv szünet
len küzd; igen hihető, hogy Lőrinczben egyike 
tökéletesen meggyőzé ’s tönkretevé a’másikat, mert 
most igen-igen okos kezde lenni, csakhogy okos
kodásai bűzösek lettek; mi ismét term észetes, mert 
tűzokádó nincs kénkő nélkül.

A’ nép, a’ nép,  a’ töm eg,— igy kezd elmél
kedni Lőrincz nagy- kiterjedésű mértékben ; — mi 
nekem a’pórnép? Nem azért léptem közüleki, hogy 
most kezdjem czirógatni; lássa, mikép eszmél-föl, ’s 
lábol-ki; ha nem is bír tulajdonimmal, elég anyagot 
öntött bele a’ jótékony természet, vegye hasznát; 
tapasztalásból tífdom.mit csinál az úgynevezett gaz
d a , — kár a’ nevezetért, mert ügyetlenebből sehol 
sem áll — dolgozzék csak kissé többet, művelje job
ban földét, válaszsza figyelmesebben, mit elvet és 
termeszt, a’ helyett, hogy korcsmákban dorbé- 
zol, verekedik, ki-kirándul a’ csárdára ’s ott tűz 
mellett iszik,pipázik,henyél; fordítson csak félannyi 
gondot barmára,mint mennyit gyomrára veszteget, ’s a’ 
következés kitörli szemeiből a’ csipát. Mit akar ezen 
sereg iskolaporos tudákos? tanuljon, munkúlőd- 
jék ’s koplaljon, igy megfelel hivatásának. Minerva 
hírét sem hallotta a’ gastronomiának. Ah, a’ tiszt
viselők ’s előkelők’ armadája! Jó ; ezek a’ valóságos 
bölcsek,a’ természet nekik nyitá-meg szentkönyvét, 
’s benne pápaszem nélkül is olvasnak. Előttem, igy 
szól Lőrincz, mindig nevetséges volt ollyan, ki az 
étkekkel rakott asztaltól éhesen kelt-föl. Nemde a’ 
farkasok mindenkor szerették a’ bárányhust? így 
feddődzék egyideig Lőrincz , a’ társas-lét’ egyik he- 
lyezetét sem kímélvén, ’s epéje folyt, mint a’sebes Kö
rös.—Ti,ti aristokraták—felkiált végre, öklétmozgat- 
ván—, titeket gyúrlak portja ; ti, a’ történet’ kétes te- 
remtvényei, éreztetem veletek a’szellem’ fensőbbsé-
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gét! Ah, mint súg fiilemben a’ rettentő, borzasztó 
sz ó : p a r v e n u !  (felmászott, felhurczolt). Oh Azuri
na! kegyetlen herczegkisasszony, mikép juta rózsa- 
ajakidra a’ förtelmes mereg ? Parvenu! szörnyek’ 
szörnye!ne marczangold keblem’ többé. A’ spanyol 
ínquisitio’ legréinitőbb kínzásai csupa símogatások 
hozzád képest; Prometheus csak vígan szökdécselő ba
kancsos hozzám képest! Jaj neked büszke o: rú szép, 
jaj nektek nagyok; a’ Sas’ körmeit érezni fogjátok 1 
Félni lehetett, hogy Lőrincz’ paroxismusa roszra 
fordul; de a’ kocsi épen a’ roppant fővárosba ért. 
A’ küldött magához jött, eltelvén hivatala’ fontossá
gával. Itt végtelen nagy mező nyílt Lőrincz’ ügyes
ségének ,^  egész erejére szükség volt, hogy a’ sima 
földön lábra kaphasson, ’s fen állhasson. Meg is 
mutatá itt a’hihetlennek ’s csudálatosnak lehetőségé'; 
gyakorlatba vévé a’ diplomatia’ minden csinyját. Ku
rírjai szünetlenül utón voltak; számos ügy viselője 
mindenről tudósitá, mi az udvarnál ’s a’ többi ha
talmasság’ képviselőjinél történt; az ujságlevelek in- 
tésit várták ’s czikkelyikkel dicséretét kiirlölék; a’ 
fényes ebédek ’s táncz - mulatságok, mellyeket Lő- 
híucz egymás után adott, nem maradtak siker nél
kül. Lőrincz feneketlen erszényből merített. Nem is 
tagadhatni, hogy a’ fontos és nehéz feladást egye
dül csak Lőrincz’ személye ’s ügyessége oldhaták- 
meg; de dicsőül is végezé munkáját, ’s a’ legfényesb 
következés koronázta fáradozásig

Magán kívül örömében, Lőrincz inkább repül 
mint kocsiz hazafelé; aranyok szállnak a’ posta- 
kocsisok’ kalapjába. Megérkezik: a’ királyhoz siet 
örömhírrel, magával vivén a’ megbecsülhetlen ok
leveleket. Az ősz fejdelem’ arczára az öröm ifjú
ságot varázsol, midőn Lőrincz’ küldetésének szeren
csés következményét megérti. Legjelesb rendjének 
gyémánlos nagykeresztét adja Lőrincz’ nyakába, ’s a* 
herczeget mint kedves atyjafiát megöleli. Lőrincz’ 
lábai ingadoznak, ’s ő a’ kilenczedikégben véli ma
gát. Legvakmerőbb kivánatai ’s ohajlási egyszerre 
teljesülvék, ő vágyainak legfőbb pontját elérte. „Ha 
leányom volna, kedves herczeg — így szól a’ ke
gyelmes fejdelem, — örömmel fogadnálak vömül, 
mert tetted’ meghálálni alig tudom; de válaszsz na- 
gyaim’ leányi közül, ’s ipád leszek.“ — Saskövi hg 
Sas Lőrincz Rajnár Lambert Tivadar ő magassá
ga, bámulást gerjesztő méltósággal lépett-fö l, 
’s a’ szivek elibe repültek; lediilt az utolsó közfal, 
melly eddig Lőrinczet az emberi nem’ egyik ritka 
speciesétől elválasztó: most a’ thrónokhoz olly sza
badon közelíthet, mint lépdegelt egykor János-gaz- 
da’ borházába. Milly boldogság! — Amor; ki nem 
ismeri e’ csintalan gyerkőczöt? Amor, szalmaszál
lal ő hgsége’ orrát megpiszkálta,’s Lőrincz kimond- 
hatlanul szerelmes lön; de milly szerelmes? ezt 
senki sem képzelheti, ki maga közel nem állott a’ 
— bódultsághoz. Nem volt nyugta ő magasságának; 
nem aludt, nem evett, nem ivott, egyszóval: csu
pa „nem“ -bői állott, mert azt sem tudta m ég, 
kinek dedicálja emésztő sohajtásit? Azurina, a’ sár
ga-orrú Azurina, jutott eszébe ; ’s íme ! ollyaji az ember, 
hogy a’ legellenkezőbb, legellenségesb szenvedélye
ket egyeztetni tudja, ha hiúsága int. Lőrinczet p. o. 
semmi élő vagy nem- élő teremtvény olly éles-ele
venen nem serié, több nem kinzá ’s gyötré, mint é-

pen Azurina hgkisasszony, kit most feleségűi aka- 
ra venni. Ám magyarázza- meg ezt nekem, a’ ki tudja ; 
én azt hiszem, hogy nem szerelem bírta Lőrinczet 
e’ választásra, hanem boszuállás : legjobban tudta ő, 
milly örömek várják hitvesét, ha ezt megbecsülhet
len személyével bünteti-ineg az ég. Mint az em
beri természetet én ismerem, százban fogadok egy 
*11 ‘U, hogy Lőrincz hg megkéri Azurina hgkisasz- 
szonyt; de ismét ezerben fogadok fél ellen, hogy 
Azurina hgkisasszony azon oldalát fordítja Lőrincz ur- 
finak, mellyen az egyszerűbb geometriai idomok ta
lálkoznak. Azonban a’ fogadásnak helye nincs, — 
’s bizonyosan Lőrincz bg’ lelki békessége miatt 
nincs, — mert Azurina már férjhez ment, ’s mi, 
a’ kapufa előtt hőkölünk. — Egy szabad lépést sem 
tehet Lőrincz hg; a’ földteke csupa háló, de a’szép 
madár magasan repül ’s kosarat nem ismér. Csak 
hgné lehet Lőrincz’ hitvese; a’ többi szoknyás te
remtvény előtte — pipacs. — Nern sokára Lőrincz 
hg nyilatkozik, ’s az ország’ első nagyánakherczeg 
szülöttjét nyeri-el. Hat hét múlva az esküvés. Ug
rándozik Lőrincz hg mint ügyes verbungos, ’s ked
velt nótáit sorban fiityörészi. Készül a’ nagy ün
nepre; meghívó-levelek küldetnek országszerte, ró
zsaszín-papirosra, aranybetiikkel nyomtatva. Szolgái’ 
számát duplázza, triplázza, ’s uj livréebe dugja ő- 
kelmöket, miilyent még emberi szem nem csudáit. 
Hajók, gőzszekerek, ballonok, lovagok, gyalogok 
úsznak, repülnek, futnak a’ világ’ minden részire, 
összehordani mindazt, mi — enni ’s innivaló. Fel
séges hiútok épülnek, ezüst-’s aranyműveseknek 
soha még annyi dolguk nem volt; ékszer-árusok nem I» - 
remthetének elég gyémántot elő, ’s azon gondolat
ra vetemedtek, hogy ő hgsége tán palotája’ tetej. t 
rakatja-bé; koránsem ! ő csizmája” s hitvesének czi- 
pe-talpait rakatja-ki, mert azt akarja tiporni, mi 
a’ természetben l e g d r á g á b b ;  mi l e g b e c s e s b ,  
azt már rég sárba gyúrta.

Csődülnek az üdvezlők, köszöntők, ’s elmondják 
mézes ajakkal, mit elmondani szokás; belőirül az 
efféle nem jő. Örvend titkon Lőrincz, látván: miként 
hódúinak neki ollyanok, kik kevés éve lő it csakvál- 
laikon keresztül méltaták ő magasságát tekintetre , 
’s a’ mosolygó arczokat mosolygással fizeti. Derék 
találmány a’ mosolygás, gondolja magában Lőrincz, 
mi jól áll a’ különben mitsem-mondó álarczon; mi
kép takarja-el a’ legdühösb indulatokat? Éljen fölfe
dezője! Nem hiszem azonban — gondolkozik halkan 
tovább Lőrincz — hogy e’mesterséget csak a’ nagyvi
lágban űzik, noha azt a’ diplomatiától elválazthat- 
lannak véljük: némellyek becses erénynek tartják, 
mert szenvedelem-korlátozást ’s magunkoni erőtve- 
vést keresnek benne; mások azt állítják , hogy a’ róka 
ugyanazon physiognomiátmutatja, valahányszor szőlőt 
eszik. Én megvallom — mond Lőrincz — gyakorlat 
által juték a’ szokáshoz, mert jó iskolám volt, ’s egy 
kis fortély által mások is könnyen hozzá jutnak, mint 
p. o. a’ mindennemű tánczos, elkezdvén a’ veresfrak- 
kos kutyáknál, a’ medvéken, a’ kötélentánczoló ma
jomember ’s embermajmokon keresztül a’ legügyesb 
ballet-tánczosig. Igaz, hogy azon esetekben az egy
kori physikai Sphinx, a’ natura abhorret vacuum, 
magyarul: ,,a’ koplalás viszen legrövidebb utón a’ kö
vetkezésre“, mi nálam segéd-nem, mert teli hassal is
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indok oily képet csapni, milljen épen kell. Eljött 
az ünnepélyes, a’ nyugtalansággal várt nap, — az össze
i l lé s ’ napja. Lőrincz hg csupa öröm; minden pórusa 
boldogságot lehel; rebegve várja az élet’ legfőbb ke- 
cseit bájoló nője’ karjai közt. A’ krónikában nem talál
ni nyomára, mennyiben vett részt az ég Lőrincz hg’ 
boldogságában, de több mint hihető, hogy e’ napon a’ 
nap sokkal fényesebben ragyogott.’s néhány—legszem
betűnőbb—pecsétjét kölni vízzel kitisztította ’s foltjait 
szebben oda varta selyem czérnával; a’ benső planéták, 
Mercur, Mars és Vénusz keringet tánczoltak; a’ külsők, 
mint már kissé meglett ’s komoly fráterek, Jupiter, 
Saturnus és Uranus a’ contra-táncznál feljebbinenni 
nem mertek, ’s már itt is szegény vén Uranus a’har
madik menetnél orrára bukott; jött egy pár cométa 
is, 999,999 ezer millió mérföldet tevén, Lőrincz hg 
tiszteletére,’s mivel csak későn vették hírét az örven
detes napnak, egyikük, sietségében, farkát v. üstö
két is hon felejté.

A’ főváros’ utczáin nagy volt a’ zaj: ezer meg 
ezer hintó; gyors futók a’ lovak előtt, — o irigy
ségre gerjesztő lovak, ti nein vagytok lealacsonyít
va! — dobosak, trombitások minden szögleten hír
lik a’ nevezetes napot; a’ lakosak megállnak, ’s ha 
máskor egymást nyakon is vernék, most nyájasan 
beszélgetnek a’ hallatlan esetről. Az esküvés után 
banquet, 1000 vendégre ebéd, szabad színjáték, mu
zsika, táncz mindenütt; vivat Saskövi hg Sas Lő- 
rincz ’s imádott nője! — vivant! kiáltja sok torok, ’s 
megyen nedvet szörpölni. Az újságok nagyciceróval 
nyomtaták a’ házassági jelentést, egyike épen kezem 
közt van. Előre olvashatni: „A’ főváros nagy öröm’ 
tanúja; ma ünnepeltetik Saskövi hg Sas Lőrincz Raj- 
nar Lambert Tivadar ő magassága’ ’s a’ t. ’s a’ t. ’s a’t. 
összekelése Zóiia Szidónia Klodilda Hedvig Regi
na princesse, az uralkodó Tigrisvölgyi hg’ egyet
len szülöttjével. Soha szebb párra a’ nap nem sü
tött; toka boldogabb pár a’ világ’ teremtelése óta 
földön nem járt; soha dicsőbb, fényesebb ’s mél- 
tóságosabb pár házasságra nem lépett. Az esküvés 
sz. Antal’ templomában délutáni hat órakor történik. 
A’ legpompásabb társaság — legfőbb, főbb ’s fő ura
ságaink, egyszóval: minden, mi az országot dísze- 
síti — hivatalos; a’ vigságok’ és örömek’minden ne
me várja a’ fenséges gyülekezetét, ’s vele az egész 
város örvend és vigad. “ E’ czikkely után azonnal 
következik: , .Hazánk’ egy részét rövid idő alatta’ 
legrettentőbb csapások látogaták. Földrengések, 
tűzveszély, részint gyújtogatás részint szerencsétlen
ség  által, éhség, cholera egymást válták’stöbb ezer 
család legirtóztatóbb veszélyek közt az ínség’ leg
főbb fokán nyomorog; az éh- halállal küzdők’ álla- 
potja, szívszaggató. Siessünk segélni.“ —

Itt a' hat óra, ’s teli a’ templom. A’ hg’ házi poé
tája, méltólag éneklé-meg a’ nagy ünnepet. Versei nem 
jutának egészen korunkra, de a’ traditio sokat mond 
virágteljes phantasiájáról. Többek közt a’fényes gyü
lekezetről így szól: „ha a’ teremtés előtt történt vol
na e’ példátlan eskü, világrendszerünk sokkal fönsé- 
gesb lenne, mert mostani, többnyire halvány ’s ap
ró csillaginknak a’ sokkal nagyobb fénynyel ragyogó 
vendégek, napunk ’s holdunknak pedig a’ halhatlan

dicsőségű pár szolgáltak volna mintául.“ — Illy stylben 
irja-íe a poéta a’ külön ceriinoniákat, mulatságokat, 
tisztelkedéseket, örömöket ’s a’ t., míg kandisága a’ 
háló-szobába is elvezeti, mellyet nem tud eléggé  
csudáim; iit a’ rózsaszín, az arany, a’ kövek, tükrök. 
Rubens és Titian’ furcsa képzeteik, de kivált az ágy, 
az ágy, majd helyéből mozditák költőnk’ kopo
nyáját, ’s az ég tudja, hova dugta volna még orrát, 
ha a’ tüzbe jött ’s szerelmet szomjazó pár be nem 
lép a’ hálószobába ’s igy a’ pegazus-vitézt ki nem 
zárja.

Mi is jólélekkel behúzhatnék itt a’ függönyt, de 
egy nevezetes és rettentő eset—szinte úgy tartozván 
a’ történethez, mint bármellyik — Lőrincihez int ben
nünket, ki,épen a’boldogságok’boldogsága’ pillanatában 
iszonyú csapást érez testén; az ütés,— erősségéből i- 
télve, mertLőrinczet majd semmivé tette—legalább egy  
24 leydni flaskóbul álló eleetrikai battériától jöhetett; 
egyszersmind egy rémitő de Lőrincz előtt már ismé- 
retes hangzat, e’ borzasztó szókát harsogja utolsó 
Ítélet’kürtje gyanánt a’megmerevültnek fülébe: „Hát 
te ma nem kelsz-föl, részeges vén medve? pokolhorpa- 
szod’ már rég süti a’ nap.“ Dörzsöli szemét Lőrincz, 
fordul ’s előtte áll kedves felesége, istrángot forgat
va izmos markában; a’ szopós gyermek sí-rí, mint
ha nyárson sülne; Pista a’ macskát kínozza, bundás 
az egyik malaczot fülön tartja, a’ kotlós tyuk ijedve 
repüi-ki az ablakon, az ökrök bőgnek; soha tökéle- 
tesb concert nem hallatott. Lőrincz csak bámul, 
’s nem hisz szemeinek, de egy másik eleclrikai ütés 
az istránggal tökéletesen meggyőzi a’ valóságról; 
illy argumentumok kétkedést nem szenvednek; felis 
ugrik Lőrincz ágyában ’s karjait terjesztvén felkiált: 
„te vagy kedves szerelmes, gyöngy Aniskám? ti 
vagytok édeseim? De inirevaló e’ pádon az üres kancsó? 
menj Aniskám, menj lelkem édesanyjok! hozz egy 
iteze tavalyit.“ Y  ung .

E P I G R A M M Á K .  
kulacsdi’ hálái a 1836ban.

,,Átkos idők járnak, pusztul oltára Rádiusznak,
Mind üres a’ hordó ’s szárazok a’ kulacsok!

Vessz-ki derűtlen: Ezernyolczszázharminczhat! az évek* 
Számából ’s temetőd légyen örök feledés.

Illy rút korszakban jobb lesz nem lennem ezerszer:
Ezt modus in rebus“ — szól ’s felakasztja magát. 

UGYANANNAK KMLKKVERSE:
Béke veled , borhős , te igaz Dámonja Rádiusznak!

Hamvaidat hűség’ angyala lengje-körül.
Te alacsony sírnak nem fogsz hamvadni ölében —

Téged a’ sors magasabb aetheri polezra em elt! —*
N. N-1IEZ.

y u a n d o q u e  bonus  do r r a i t a t  H u m e r u s .

Bandii Homer’ lelkét látom tündökleni benned;
Alvásban legalább őt remekül követed :

Ollykor alugv’ , igy léssz halhailan mása Homernak;
’S még ha dicsőbb kívánsz lenni — szünetlen alugy

Fidicints Janói
R E J T E T T S Z Ó .  ‘

Én fővárosa voltam dús nemzetnek; ölemben 
Művészet ’s tudomány főkövetőkre talált.

Hajdan egész Európa uralt vala; hogy mi vagyok ma: 
lm végső betűmet vesztve mulatja tagom.

Ejts visszán : ’s minden lelkes lény általam ébred 
Létre; utánam egész élet örökre kihal.

F i d i c i n i s  János .
A’ 35dik számú rejtettszó: D o h á n y .

Szerkeszti H e h n e c z y .  — Nyomtatja Be i me l .
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V I H A R  É S  C S E N D .

Ha dörg az é g , borong vésze lj,
Ledúlt szivein bú-zajra kél.
De lányka jő tavasz-derűn ,
Ledúlt szivein’ bú-zajja tűn.

Olly üdvösen ragyog szeme ,
Miként nagy ég’ kegv-ingere,
Tüzében gyöngyvirág rezeg ,
Melly égi kéj- ’s kin-egyveleg.

Ah érted zeng bús énekein,
T e pár kecses ibolya-szem !
Olly árván és olly szomorún,
Mint holdsugár sötét borún.

Ne zúgj , elem ! vihar mögül,
Egemre bájkorány derül;
Szomorúakon ne zengj busán
A* lányka már ölembe’ van. A”. 2V.

A’ MAGYARÓVÁRI GAZDASÁGI INTÉZET’
RÖVID ISMERTETÉSE.

Széles e’ világot, hosszában ’s széliében is
merni, szép dolog; de mielőtt isméretinket illy ha
tártalanra terjeszgetnők: igen iidvösséges lenne, sa
ját hazánk’ körűimén}ivei barátkozni-meg. — E’ pa- 
ráuyi intés nincs egészen ok nélkül. Hírlapjaink ’s 
minden más folyóiratunk a’ föld’ ismert’s nemismert 
részeiről ’s népeiről és mindenéről telvék tudósítá
sokkal. Akarjátok e tudni: mellyik chinai tisztecs- 
ke részegedett-rneg ópiumtól? a’ madagaskári ki
rályné jó kedvében hány udvari kullancsot ölt-meg 
méreggel? a’ holdbéli lakos’megsértett újaiból milly 
színű vér foly? Wellington herczeg’ paripái a’ hó
fúvásból hogyan menekedtek-ki ? Mendizabal úr a’ 
cortes-ülésben szemöldökét hányszor hűzta-össze ? a’ 
newyorki vendégfogadóban miilyen gépely tisztítja 
a’ sáros csizmát? Mahmud császár’ ministerei milly 
szakálprivilegiumot nyerének? Mindezekről, ’s ezer 
meg ezer illyenről bő tanúságot vehettek. De ha
zánkban mik történnek? mik állnak-fen? ezek felől 
ugyan lehetségig szűk tudományt fogtok találni. — 
Őrizzen az é g , hogy író és szerkesztő urainkat leg- 
kevésbbé is sérteni kívánjam! sőt ünnepélyesen ki
nyilatkoztatom: miképen a’ mi írva-harczolgató vité
zeink iránt olly meghunyászkodó tisztelettel visel
tetem, millyennél nagyobbra ők magok sem tarthat
nak számot. Azt is elhiszem, hogy hazai czikke- 
lyeink’ gyérségét sok egybejött szerencsétlen körül
mény okozza, miket elhárítani nem Íróinktól függ. 
Aliiul e’ mellett is azonban a’ panasz nem sziinik- 
meg igazságos és keserves lenni. — Néhány hónap 
előtt szükségessé lön tudnom: a’ m a g y a r - ó v á r i  
g a z d a s á g i  i n t é z e t ’ körülményei közelebbriil mik 
’s miilyenek? Hogy fennáll: azt jól tudtam; de mi 
janíltatik olt sajátkép, ’s mint és kik által ? azt,

itt körömben, megtudakozni senkitől sem tudám ; va
lamint azt sem: mi alapon nyugszik az intézet? mi 
segédforrások s eszközök állnak számára készen ? 
’s több e’féléket. — Illy bizonytalanságban Simon 
Pál sokjelességü fiatal barátomhoz, ki most a’ ne
vezett intézet’ növendékei közé iratá magát, folya- 
modám; ’s ime, a’ mi itt következik, az ő tudósí- 
tásiból van véve, miket Kanyó urnák, az intézet’ 
egyik nagyérdemű tanítójának, segedelmével hoz
zám juttatott.

M a g y  ar-Ó vá r r ó 1, Károly főherczeg’ azon- 
nevü uradalmának főhelyéről, Fényes Elek’ Statisti- 
kájában (a’ könyv méltó, hogy minden Magyar e- 
lőtt isméretes legyen) nem megvetendő adatokat fog
tok olvashatni. Köztudomány, hogy e’ város és u- 
radalom nem sokkal ezelőtt Albert szász - tesche- 
ni hgé vala, Magyarország’ egykori helytartójáé, ki 
a’ kérdéses intézetet jótékony emlék gyanánt hagyá 
maga után. — Denglatzi Wittman Antal úr, a! hgi 
»irodalmak’ köztiszteletben élő főigazgatója, adá a’ 
szép-következésü tanácsot, ’s készíté a’ tervet, mi
szerint az intézet alapíttatott, ’s 18I8dik év’ őszén, 
az iskolai év’ kezdetével meg is nyílt. Megnyílásá
ról a’ hírlapokban tétetett jelentés; ’s a’ törvényha
tóságok is vőnek tudósítást; ’s mind e’ mellett is 
vidékünkön kevéssé isméretes a z ; ’s bizonyosan 
lesznek, kik e’ rövid ismértetést nem kedvetlenül 
veendik.

Albert hg a’ derék Wittman’ tervét elfogadó; 
’s I. Ferencz királyunknak I8l8ki januar’ 8kán kia
dott engedelme mellett, az alapító - levelet ugyana
zon év’ octoberének 25kén aláirá; ’s arra, követke
ző I8l9ki januar’ 15kéröl királyi - megerősítést is 
nyert. Ezen alapító-levél a’ magyar-óvári intézeten 
kivfil a’ miklósfalvai ispotály’ ’s a’ fekete-erdői isko
lamester’ számára tett alapítványt is magában fog
lalja. E’ két utóbbi nem tartozván czélunkra: csak 
a’ szóban forgó gazdasági intézetet illető pontokat 
számláljuk-elő , mint következnek: — 1) A’ gazda
sági intézet magányos intézet; ’s a’ tanítók, világi 
vagy egyházi rendből, minden-esetre czélirányos tu
dománynyal felruházva választatnak. — 2) A’ taní
tók’ választatása mindig az alapúétól ’s örököseitől 
függ. — 3) Az intézetben észlegi ’s gyakorlati gaz
daságot mindenki, kiilönség nélkül, szabadon tanul
hat ; ’s a’ gyakorlati gazdaság’ tanulására az egész 
magyaróvári uradalomban találtató minden tárgy sz< 1- 
g á l; különösen pedig a’ hétszáz holdbul álló, eze
lőtt Hofwiesen, most Albertsau nevet viselő major, 
minden bennelevővel, e’ czélra fordíttatnak. — 4) 
A’ philosophiai karbeli tudományok az intézetben csak 
segédkép taníttatnak; ’s ennélfogvást azokra nézve, 
kik innen vallás, jog , vagy orvostudomány’ tanulá
sára mennek, elégségesek nem lesznek. — 5) A 
tanulók szállásról ’s élelemről magok tartoznak lá
gyan gondoskodni: mindazáltal az alapító helyet fog 
készíttetni, hol húsz vagy harmincz tanuló méltányo
san szabott árért szállást’s élelmet találván, tanítóik’
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vagy előkelő uradalmi tisztek’ felügyelése alatt él
jenek. 6) A’ herczegi tisztek’ gyermekei közül az 
alapító’ ’s örökösei’ szabad választása szerint éven
kint hat ifjú veend 120 pgő forintot. — 7) Az in
tézet’ állandó alapjául szolgáland azon, Nisiderben 
fekvő udvarház, melly ezelőtt a’ Paulinus-atyáké volt, 
minden tartozmányival együtt. Ezen jószág, a’ re- 
ligioi fundus’ káratlanítása mellett, a’ magyaróvári 
uradalomhoz kapcsoltatván, a’ gazdasági intézet’ ta
ni tájinak ’s hat ifjú’ stipendiumának fizetésére úgy 
rendeltetett, hogy egyszersmind jövedelméből az in
tézethez kivántató könyvek’, eszközök’ stb. meg
szerzésére évenkint ezer pengő forint fordíttassék. 
Ha pedig az udvarház’ jövedelmei mind ezeket nem 
födözhetnék: azon esetben az intézet’ biztosítására 
az alapító herczegnek magyaróvári uradalmában tett 
javításai köttetnek-le. — 8) Ha az intézet véletlen 
eset miatt meg fogna szűnni: az alapítvány a’minden
kori törvényes birtokosra úgy száll-vissza, hogy min
dig kegyes használatokra fordíttassék. — V égre, 
ha az alapító hg’ örököseinek magszakadásával az 
óvári uradalom a’ kir. fiscusra visszaszáílandó len
ne : az utolsó birtokos tartozik az alapító hg’ javí
tásiból 50,000 pgő forintot a’ cs. k. felségnek ál
taladul; melly summa, az említett udvarház’ jöve
delmivel együtt, az intézet’fenntartására használtassák.

Az így alapított intézetben 18l8ki őszön, mikor 
(mint feljebb megjegyezve van) az m egnyílt, két ta
nító kezdé a’ gazdaságot, füvészetet ’s baromorvos
lást előadni; ’s e’ kettő mellett maga YVittman úr 
is tartott leczkéket, inellyeket, a’ növendékeken kí
vül, az uradalom’ helybeli tisztjei is gyakorlottak. 
Következő évben a’ két első tanító búcsút vön; ’s 
helyettük négy rendes tanító rendelteték ; ’s en
nyi számmal vannak a’ mostaniak is ;  kik közül: 
egy tanít chemiát (különösen gazdaságra alkalmaz
va,) oeconomiát, technológiát, hotanicát, agrono-* 
miát, állatok ’s növények’ physiologiáját. (Kopecz 
úr, Csehországból, az intézet’ rectora.) — Másik 
tanít zoológiát, inineralogiát, anatómiát, biotikát, juh
tenyésztést és veterinariát (doctor Polák.) — Har
madik, mechanikát ’s architecturát. (Kenner úr, a’ 
bécsi polytechnicum’ növendéke.) — Negyedik tisz
ta ’s alkalmazott mathesist. (Kanyó úr, szatmár-me- 
gyei magyar.) — E’ négy tanító’ vezérlete alatt a’ 
tanulási idő két évre yan szabva; úgy inindazáltal, 
hogy kik már más gazdasági intézetben, vagy a’ bé
csi polytechnikai oskolában előbb tanultak, mind a’ 
két évet együvé foglalhatják. Télen a’ várban két 
teremben tartatnak leczkék; nyári hónapokban föld
mérés, füvészkedés , földmivelés ’s a’ t. szabad ég  
alatt űzetnek. ’S milly szerencse az iskolát az élet
tel így összeköthetni! Mert valamint, Jakab apostol’ 
igen bölcs inondásakint, a’ hit jó tettek nélkül meg
holt állat: úgy a’ négy fal közt keringő, ’s fejérre 
feketével irt tudomány, életre - alkalmaztatás nélkül, 
megholt állat. — Jól megértsétek! Nem azt akarom 
mondani, hogy semmi tudomány nem ér semmit, ha
csak közvetlenül vásárra nem vitetik, vagy yalamelly 
gyárban gépelyforgatásra nem fordíttatik. Értelmein 
ez : gazdaság és statustudomány, philosophia ’s köl
tészet, és szónokság és csillagászat és chemia ’s 
minden más egyéb csak úgy hír benső becscsel, ha 
a' való, meleg élettel viszonyba tétetik, ha sem e

gyes emberi elme’ játékos foglalatossága gyanánt 
nem űzetik, sem pusztán emlékezőtehetséget ra
gyogtad bútornak nem tekintetik: hanem az embe
ri társaság’ kifejlési ’s haladási nagy körében él ’s 
mozog; ’s vagy egyenesen tetté változik, vagy jö
vendő tettek’ kifejtésére ’s előhozására számoltatik- 
ki. — A’ gazdasági tudományok épen ollyanok, hogy 
egyenesen tettbe kell általmenniök; ’s azért mulhat- 
lanul szükség már a’ tanulónak a’ gyakorlat’ világá
ba lépni. E’ gyakorlati világ a’ tanuló körül mennél 
tágasabb, annál több az isméret, mellyel magát meg
gazdagíthatja; iskolájából az életbe tapasztalást is 
vihetvén-ki, az élet’ ezen nagym esterét, mit könyv
ből tanulni nem lehet.

E’ tekintetben az óvári intézet sok szerencsé
vel bír. Mert a’ tanuló, az intézethez szorosan tar
tozó kerten ’s gyűjteményeken kívül az egész óvá
ri uradalom’ fényes sikerrel folyó gazdasági rend
szerét szemeivel láthatja; ’s ez által nagyszerű ta
pasztalást szerezhet. Annyival inkább, mert a’ tanító 
helyekre is nagy tapasztalást! férfiak választatnak. A’ 
mathesis’ tanítója egyszersmind uradalmi mérnök; a’ 
baromorvoslást az uradalmi baromorvos tanítja; az 
architectural kathedrán pedig olly férfi ül, k i, a’ 
bécsi polytechnikumban tanulván, esztendeig volt dol
gozó pallér. Illy praktikái isméretekkel bír a’ gazda
ság’ tanítója is. Adjuk hozzá, hogy az intézet’ fő
gondviselése Kleyle Joachim kormányi tanácsos úr’ 
társaságában épen azon Wittman úrra van bízva, ki
nek az intézet’ terve léteiét köszöni; ’s következőleg 
annak virágzását szivén igen természetesen hordoz
za. — A’ tanítók közül egyik rector szokott lenni , 
de itt a’ rectorság nem változik évenkint, hanem az 
egyszer elválasztottnál állandóul marad. Tanítók ’s 
tanulók, kiket itt practikansoknak Innak, legszebb vi
szonyban állnak egymással. Mi a’ practikansokal kü
lönösen illeti, ezek háromfélék: vannak ugyanis ha
tan, kik az alapítvány’ 6dik pontja’ értelmében, éven
kint 120 pengő forint segedelmet nyernek. Ezek u- 
radalmi tisztek’ gyermekei, ’s az említett summán fe
lül az intézet’ épületében szállást, iró- ’s rajzolósze
reket is ingyen nyernek. Van példa, hogy betegség’ 
idején gyógyszereket is ingyen vettek vala. Ha meg
történnék, hogye’ hat szám az uradalmi tisztek’gyer
mekiből ki nem telnék: akkor idegenek fognának föl
vétetni, a’ nélkül azonban, hogy az uradalom’ szol
gálatára köteleztessenek. — A’ többi növendék vagy 
ollyanok, kik saját költségiken tanulnak ; vagy urasá- 
goktól vesznek költséget, kiknek szolgálatára mago
kat már lekötelezték. Mind ezen növendék eleinte nem 
nagy számmal lévén, az intézet épületében elfért. 
Most számuk megszaporodván,kevesen férnek ott meg, 
’s ezek (az uradalom’ fizetésében levőket kivevén) é- 
venkint 20 váltó forintot fizetnek, ’s e’ fizetésért fű
tést is kapnak. A’ vendéglő, melly az alapít vány’tar
talma szerint az intézetben felállíttaték, már nincs. 
— Az intézet’ helye a’ vár , ’s itt két szűkecske te
rem szolgál leczketartásra. Ez oka, hogy miután a’ 
növendékek’ száma évrül-évre nőtt ’s tavaly az első
éviek negyvenötén vajának, ineghatároztatott: éven
kint harmincznál többet nem venni fö l.— A’ fölvétet
ni kívánók más iskolábul hozott bizonyítvány nélkül 
föl nem vétetnek; ’s mivel az alapítvány’ negyedik 
pontjában a’ philosophiai tudományokra nézve tettren-
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delés módosíttatott: az is megkivánfatik tolók, hogy 
a’ philosophiai tudományokat másutt végig hallgat
ták légyen, ’s erről bizonyítványaikban említés tétes
sék. Egyébiránt nemzetre ’s vallásra tekintet nincs; 
a’ tanításért senki sem fizet; második osztálybeli ta
nulók meg nem szenvedtetnek. Az dicséretes meg
jegyzést érdemel, hogy a’ tanulóktól vizsgálat’ al
kalmakor nem szószerinti, hanem csak a’ dolog’ ér
tését bizonyító felelet kívántatik. Nyomtatott kézi
könyve egyik tanítónak sincs, a’ növendékeknek min
dent írniuk kell. — Az intézetnek van különös kerte, 
melly a’ gazdaság-tanítónak gondjai alatt áll. ’s 
hol minden munkát a’ növendékeknek kell tenniök. 
Van egy könyvtár i s , inellyben az előadott tudomá
nyokat tárgyazó könyvek tartatnak, ’s jó gondvise
lés’ kivánata mellett a’ növendékeknek is kiadatnak. 
Van ásvány-, füvészet-, csontváz-, ’s minta - (model) 
gyűjtemény is, tanítóknak és tanulóknak egyformán 
kinyitva. — A’ tanítás’ nyelve német. Ennek oka i- 
gen természetes; ha egyebet nem tekintünk is, mint 
azt, hogy az ország’ azon vidékén nagy sokaság be
szél németül. Azonban hibáznánk, ha e’ körülmény 
miatt az igen hasznos intézetet mellőzni akarnék. Ha 
a’ nyelv német: a’ gazdaság magyar. Azaz: az 
intézetben virágzó ’s a’ főherczegi jószágokra si
keresen alkalmazott tudomány magyar földön hoz 
szemmel látható gyümölcsét; ’s következőleg saját 
halárainkban emeli-föl a’ világító szövétneket, melly- 
nek fényétől vezéreltetve, a’ hazai példát a’haza’ több 
vidékin is haszonnal utánozhatnék. Lelkemből óhaj
tóm ugyan, bár minélelőbb eljőne az idő, midőn 
az óvári szép intézet’ növendékei a’ tudomány’ sza
vait magyar nyelven hallgathatnák: azonban, míg az 
elkövetkeznék, kívánatos lenne, hogy ifjaink a’ tu
domány’ ’s tapasztalás’ ezen bő kútfejét, mellyet most 
legnagyobb számmal német és cseh külföldiek hasz
nálnak, addig is minéltöbben látogassák-meg.

Az uradalom nemcsak azt engedi-meg, hogy a* 
növendékek a’ két-évi tanulást elvégezhessék; hanem 
megbecsü'ihetlen alkalmat nyújt arra is, hogy a’ ta
nulást végzett ifjak, a’ főhgi uradalom’ valamellyik 
részében, saját költségiken, még egy harmadik évet 
gyakorlati készületek közt tölthessenek. Ifjaink ezen 
alkalmat mi Ily nagy haszonra fordíthatnák ! ’S nemcsak 
azok pedig, kik a’ gazdasági tudományokat egy vagy 
más uradalmi szolgálat’ elnyerésének reménye alatt 
készülnek tanulni; hanem azok is, kik birtokos atyáktól 
származtak, ’s idővel saját jószágaikat fogják igaz
gatni. —

Magyarország földmivelő ország; nálunk az a- 
dózó nép’ legnagyobb része, a’ nemesség’ ’s még a’ 
városi kézművesek’ többsége is földet miivel ’s bar
mot tenyészt. A’ magyar nemes Verbőczivel kínlódik, 
hivatalokat visel, status’ dóig. ira fordítja figyelmét; 
’s mikor az ország’ ’s megye’ gyűlésein untig lefá- 
rasztá magát, falujába fut, béresei ’s juhászai közt 
rendet szabni. Neki, mint egész hazánknak, egyedüli 
élelemforrása a’ gazdaság. ’S mondjátok-ineg: mint 
foly tatjátok azt? Felelet: úgy, minta’jobbágytelkeiteken 
lakó szegény nép; ez pedig, mint őseitől örökbe vet
te. Mi gazdaságunkkal is úgy teszünk, mint nyel
vünkkel. Egyik nélkül sem élhetünk; egyiket mint 
másikat naponkint használjuk: még is eszünkbe nem 
jut, hogy megtanulásukra gondot kellene fordítani.’S

kell e esudálnunk, ha mindkettőben számtalan hibát 
követünk-el? Ne higyjétek, mintha gúnyolódni akar
nék ; saját keserű tapasztalásomat mondám-el. Mert 
nyelvünk’ megtanulására valami gondot fordítottam 
ugyan: de parányi szántőföldeim épen úgy béreseim’ 
bölcseségétől függnek, mint a’ tiéitek; ’s ugyanazért 
épen olly szűkén kamatoznak, mint a’ tiéitek. Azon
ban,  mit ifjanta nem tanultunk, azt most már ősz 
fejjel ki nem pótoljuk: hanem a’ jövendő előttünk áll 
Nézzetek előre ’s fijaitokat küldjétek tanulni; hogy 
jobbak lehessenek, mint mi valánk!

Kölcsey Ferencz.

KÉT SZERELEMI IÓS A’ BIRÓSZÉK ELŐTT.

G i l e s ,  egy szálas-termetű, zöinök-fejü, tenye
restalpas ficzkó, kit a’ veleszületett ártatlanság ’s 
18 éves életkor pirospozsgás arczczal jutalmazott, állt 
a’ midlessexi grófság’ birószéke előtt, mint vádlója 
bizonyos Hopkins Efraimnak, kit kancsal szem ’s 
hosszú, fésületlen kuszáit haj diszesíle. — A z e l 
nök:  Szólj, pirospozsgás legénykém, mi a’ te pa
naszod’ tárgya? — G i l e s :  Én vádolom Hopkins 
Efraimot, ’s kívánom, hogy 18 shillinget nekeni té- 
rítsen-vissza. — E l n ö k :  Min alapszik e’ követlé
sed? — G i l e s :  Itt minden ember előtt nyilván be
széljem azt el? — E l n ö k :  ’S miért nem? Aztgon- 
dolod é ,  hogy mi a’ titkot is megítélhetjük?— G i
l e s :  Ám legyen; csak anyáin ne tudja-meg. Hall- 
gasson-meg tehát Elnök úr ’s nagyérdemű Bíróság! 
Én szerelmes vagyok, ’s mi több m ég, Jones Bet- 
tybe vagyok szerelmes. Jones Betty egy haszon
bérlőnél szolgál kun a’ falun, hozzánk négy órányi
ra. Tavaly a’ karácsonyi táncznál láttam őt először, 
’s a’ leányka úgy megbabonázott, hogy azóta többé 
egy falatkát sem ehettem. Ekkor hozzám jött Efraim, 
ki írnok a’ jegyzőnél ’s ki ennélfogvást Írni, olvasni, 
diákul beszélni, szóval: mindent tud, ’s imígy szólt: 
„Barátom, szamár vagy! hisz azért még ne essél 
kétségbe; ha vele nem beszélhetsz, írj neki.“ —  
„Igen bizony! Írni könnyű, de csak annak, a’ ki 
tud“ felelém. — „Jó! te nekem fizetni fogsz, ’s éri 
irok majd helyetted.“ — „Legyen ú g y “ mondám.— 
’S ő most egy egész évig 18 shillingért irdogált 
Bettyhez ; mindegyik levélkét lángoló szivecskékkei, 
galambkákkal ’s nyilakkal ékesíté, mikért neki még 
külön kelle fizetnem; ezenfelül még a’ leveleket is 
mindig magam tartoztam postára elvinni. Boszan- 
kodtam, hogy egyszer sem kaphatók választ, de 
Efraim mindig így vigasztalt: „Barátom, ezt Betty’ 
szerénysége okozza; le azért a’ levelezési csak foly
tasd, mert ügyed igen jó lábon áll.“ — Midőn az 
idén ismét a’ karácsom tánezra mentem, mit kelle 
látnom? Jones Betty — Efraimmal tánczolt. Én Bet- 
tyt eziránt feleletre vonám, ’s a’ kurta válasz ez volt: 
„mi közöd hozzá; Efraim az én mátkám.“ — ’S ugyan
akkor tudtam-meg, hogy a’ gonosz Efraim mindig 
saját nevében és számára irt Bettynek, tőlem pedig 
mindannyiszor az irásdíjt szépen fölvette. így fosz- 
tott-meg engem szeretőmtől ’s pénzemtől. A’ szere
tő óm maradjon övé, de pénzemet visszakivánom. 
Én nem tartozom neki fizetni azért, hogy gerliczé- 
inet orrom elől lopja-el. Elég emberség volt tőlem, 
hogy a’ leveleket magam vittem postára, minden díj- 
követlés nélkül. E l n ö k  (a vádlotthoz) Ön mit vá-
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lászol e’ vádra? — A’ v á d l o t t  (piszkos ümöggallérja’ 
két csücskét büszke önérzéssel kihúzogatja)Válaszom 
az , hogy én e’ törvényhatóság alá nem tartozom. 
Én magam is törvény’ embere vagyok, ’s engem csak 
egy fensőbb törvényszék elé idézhetni. Ennélfogvást 
akarom, hogy a’ vádló ex curia, ex debito justitiae 
utasíttassék-el. (Tartós kaczaj a’ hallgatóság közt). 
E l n ö k :  Ej ej érdemes írnok-uram, úgy látszik, 
Ön a’ törvényeket hét vagy nyolcz század előtt tanul
t a — A’ v á d l o t t :  Én a’ törvény’ privilégiumait kö
vetelem számomra; én tisztelem e’ bíróság’ tagjait, 
de ítéletüket megvetem. Újra mondom: Önök en
gem szabadon bocsátani tartoznak, p r i v i 1 e g i i c 1 e- 
r i c a l i s  c a u s a .  (Folyvást tartó kaczaj) E l n ö k :  
Már ez különös ! Hallja tehát érdemes Írnok - urain: 
Ön irnoki privilégiumának daczára is köteles vissza
fizetni azon_pénzt, mellyet szegény Gilestől ellopott. 
Ezenfelül Ön még a’ pörköltségeket is megtéríti, ’s 
mind ezt nyolcz nap alatt; különben a’ száraz-ma
lomba fog Ön sétálni, hol majd elég ideje leend gon
dolkozni azon változásokról, mellyek a’ keresztes
háborúk óta a’ törvényhozásban történtek.

NÉHÁNY SZÓ A’ KÖZMONDÁSRÓL.

Mióta a’ világ, ’s minden — mi benne ’s rajta 
létez—megváltozott, azóta a’ magyar ’s más közmondá
sok is, az eredeti igazságoktól eltávozván, meg
változtak ’s felfordultak. Századunkban alig talá
lunk egyetkettőt, melly ön valóságában megáll. Mél
tó, sőt szükséges lenne tehát azokot jobbítani, ’s 
korszellemünkhez alkalmaztatni. Vegyünk néhány illy 
közmondást rövid vizsgálat alá: —

Egy közmondás igy szól: „Szélből senki sem 
él.“ Én pedig azt mondom: Szélből igen sokan él
nek ; illyenek a’ büszkék, kérkedők, kevélyek, sze
lesek ’s a’ t. — Egy 2dik közmondás parancsolja: 
„Tégy igazat, és senkitől se tarts.“ Századunk nem 
gondol e’ parancscsal; — most ez divatozik: „tégy 
igazságtalanul, és senkitől se tarts.“ —- Egy 3dik 
közmondás igy vélekszik: „Csak a’ halál jár ingyen.“ 
Ez sem igaz. Sok halandó csak azért fáradozik an
nyit e’ világon, mert nem tudja, hóimét teremtse a’ 
temetési költséget. Ingyen most mitsem adnak. 
Hány szerencsétlen lőné agyon magát, ha pénze volna 
lőport venni. — Egy 4dik közmondás igy hangzik: 
„Ne hazudj“ Századunkban, mellyben az igazat sen- 
kisem hallja örömest, e’ közmondásnak ellenkezőt 
kellene parancsolnia, t. i. „Hazudj.“ Hazudni, barátom 
szabad, — de igazságot mondani — — Vigyázz ma
gadra. Mondj ma igazat, holnap injurialis port sújta
nak nyakadba.— Egy 5dik közmondás vitatja: „Borban 
az igazság“ De ezen közmondást a’ borkereskedők 
’s korcsmárosok meghazudtolják , mert náluk: a’ 
borban viz és büdöskő van. — Egy 6dik közmondás 
arról akar meggyőzni. ,,A’ jámborság legtovább tart.“ 
Visszán ez hamarább igaz. A’ jámborság kevés ide
ig tart, de a’ gonoszság legtovább. Hányán élnek e’ 
világon, kik félszázad óta gonosztevők, ’s még sem 
akasztják - fel őket?! — Egy 7dik közmondás ezt 
akarja bizonyítani: „Minden kezdet nehéz.“ Ez nem 
igaz. Kezdeni könnyű , de végezni vajmi nehéz. So

Szerkeszti H e l m e  ez y

kát elkezdettek már e’ világon, mit végezni nem lehe
tett.— Egy 8dik közmondás állítja: „Ugató ebek nem 1 
harapnak.“ Van e’ közmondásban valami igaz. Azon
ban sok eb van, melly nem ugat, de harap. — Egy 
9dik közmondás minket figyelmesekké tesz: ,,A’ ki 
másnak vermet ás, maga esik bele.“ Ez egy század 
előtt megtörténhetett. A’ ki most erényes ember
nek vermet ás, nem esik bele. — Egy lödik köz
mondás velünk ezt képzelteti: ,,A’ mi sokáig tart, 
az jó.“ Távul legyen! Ha egy por 20 évig tart, valljon 
jó az? Ha egy betegség több hónapig tart, jó az?
Ha egy unalmas színjáték 12 óráig tart, jó az? Ha 
mirigy, had ’s éhség sokáig tart, jó az? — Mi sokáig 
tart, tehát rósz. — Egy Ildik közmondás igy hang
zik: „Miilyen az úr, ollyan a’ szolga.“ Be nagy ha
zugság! Ismérek szolgát, kit uránál többre becsü
lök. Viszont vannak, kivált nagy-urak, kikkel száz
szorta könnyebben válthatni szót, mint szolgájukkal.— 
Egy 12dik közmondás imezt tanácsolja: „Lassan 
járj, tovább érsz.“ Miért? ha szabad kérdezni. 
Ha siirgetős a’ dolog, nem kell lassan járni. Némelly 
gyorsszekér vagy posta látszik ezen „festina lente“ 
szerint járni. — De ez igaztalanság. — Egy I3dik 
közmondás ezt állítja: „Tűrés mindent g y ő z .“ Ha 
ez igaz volna, úgy ?ok embernek jobban folyna dolga. 
Hány ezer, kik mostoha sorsban epednek, tűr és 
tűr, ’s még sem győzi-meg a’sok bút és gondot?

’S így egyéb közmondásiuk is, mellyeket most 
előszátnlálni időm de kedvem sincs, évkorunkhoz 
nem alkalmaztathatok. Csak három közmondást is
mérek, mellyek sokszor bebizonyított, tagadhatlan 
igazságot foglalnak magokban. Ezek a’ követke
zők: 1.) Szemesnek áll a’ világ. — 2.) Holló a’ 
hollónak szemét ki nem vája. — 3.) Hálátlanság a’ 
világ’ jutalma.

V d exró l E..i.
M A G Y A R R Á K .

A’ latin szavakat értelem nélkül összetanu
ló diók Hunyady Lászlórul felelvén, ’s mással ösz- 
szetévesztvén, imígy rekeszté leczkéjét: Capite ple
xus, paulo post ex moerere animi contabuit.

Egy uradalmi ügyvéd ezt irá egy számadását 
beadni vonakodott gazdatisztnek: „Ha e’korra meg 
e’korra számadását be nem adja az úr, a’ törvény
hez ragaszkodva letartóztatom az urat, mint szá
mot adni nem akarót. — Szívességibe ajánlott va
gyok, k ö t e l e s  s z o l g á j a . “ — A’ határidő eljővén, 
a’ számadással elmaradt tiszt körül vassal forgolód
ván a’ hajdúk, a’ levél’ e’ szavára: „ k ö t e l e s  s z o l 
g á j a “ hivatkozva a’ megvasazás ellen kikelt, mond
ván: hogy Őt kötéllel kell és szabad csak az intés’ 
ereje szerint megkötni. “

R E J T E T T S Z Ó .

Hogyha egészt meggyőzni tudod, sok bajt kikerülhetsz.
Fejtelenül ’s visszán : Hunnia’ nádora volt.

Sz. lg. Zolábtik
A’ 86dlk számú rejtettszó: R o m a .

— Nyomtatja B e i me l .
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A’ T A G O S Z T Á L Y ’ Ü G Y E B E N .

Sok közös birtok van az országban, mellyet 
erdőre, legelőre, szántó- ’s kaszáló-földekre min
den tekintet nélkül összesíthetni, ’s abból kinekki- 
nek birtokát egy tagba kihasíthatni. Legtöbb határ 
mindazáltal oily minemöségü, hogy a’ legnagyobb 
gazdálkodási zavar, ’s egy vagy más birtokos’ te
temes megkárosulása nélkül’s a’ legjobb osztályozás 
(classiíicatio) szerint, sem adhatni-ki minden részét 
a’ határnak egy tagban.

Ezt sok birtokos észrevevén azt állítja, hogy 
e’ vagy ama’ határ nem alkalmas a’ tagosztályra, 
azon bal ítélet által lévén elfogódva, mintha szük
ségképen minden határt úgy kellene összesíteni, 
hogy erdőre, legelőre, szántó- ’s kaszáló-földekre 
való tekintet nélkül, minden egyes birtokos’ illető
sége egy tagban adassék-ki, ’s részint ezen ok
nál fogva, de különben is a’ bölcsőtől kezdve, sok 
éven keresztül gyakorlott szokásokat, mellyek sok
nál, régi mondás szerint, már természetté váltak, 
egykönnyen elhagyni nem akarván ’s már többek 
által felhozott czélszeríi, sokra nézve mindazáltal 
talán nem kézzel fogható, ’s többek’ tehetségit felül
haladó, okoskodásokat ’s példákat, mellyekkel azon 
szent czél’ elérhetésére ekorig buzdítottak, elhall
gatván, a’ régit nemcsak megtartani, hanem ahoz 
annál inkább ragaszkodván, azon leghasznosb újítást 
minden módon hátráltatni készek. — Miután tehát a’ 
tagosztály felőli bálitéleteket soknál tapasztalám, bá
torkodom a’ dolog’ némiképen bővebb felvilágosítá
sáért, ha csekély is, de a’ mondott szent czél’ el
érhetését buzgón óhajtó keblemből eredő észrevé- 
telimet az olvasó Közönséggel közleni. —

Legelőbb is szükségesnek tartanám: minden ha
tárban, hol a’ tagosztályt létesíteni szándék, akár e- 
gyesség’, akár bírói kimondás’ utján elhatároztatni: 
czélirányos é az egész határt összesíteni? szükséges 
é az erdőket külön kiosztani, vagy közösen hagy
ni? ’s csupán a’ szántó és kaszálóföldeket összesit- 
vén kinekkinek illetőségét egy tagban kimérni ? vagy 
még ezeket is amazoktól elválasztván mindeniket kü
lön , mindazáltal egy tagban kijelölni? ’s a’ belső 
telkeket honnan és mennyire szaporítani ? — Ezek meg
levőn : czélirányosnak vélném, figyelmezni arra is: vall
jon az erdők, legelők, szántó- ’s kaszáló - földek, 
megkívántaid arányban állnak é egymáshoz? nem 
olly kiterjedésű é az erdő (mind a’ mellett, hogy a’ 
fát sem jó áron eladni, sem pedig más nagyobb ha
szonra fordítani nem lehet), hogy annak egy részé
ből, minemüsége megengedvén ’s a’szükség úgy hoz
ván magával, basznesb szántó-, kaszáló vagy más föl
deket szaporítani lehetne, v. a’szántó, kaszá ló ’s lege
lőbeli földek’ mennyisége ’s minémüsége nem ol- 
lyan é , hogy azok’ egy részét, különben is fahijányt 
szenvedvén a’ határ, erdőnek lehetne alkalmaztatni? 
vagy nem szükséges é a’ határ’ egy vagy más ré
szét szőlőnek felfogni s.t.b.? Ezeket megállapítván : 
szükségesnek hinném a’ határon keresztál folyó víz

járásokat, által vezető ország- ’s mellékutakat, mar
hajárásokat ebire czélirányosan, még pedig köz költ
ségen elrendelni. Ugyanis

Gyakran tapasztaljuk, hogy némelly folyam’, 
patak’, vagy csak esővíz’ járása is , némelly ha
tárban a’ legnagyobb károkkal összekötött helyen, 
már századok óta, csak azért szenvedtetelt, mi
vel annak uj járására, senki privatumából, sem 
jó szóért, sem pénzért, sem csereképen, ’s gyak
ran a törvényhatóság’ béfolyása mellett is en
gedni nem akart, vagy a’ leghasznosb patakcsa, 
mellynek vize a’ különben nagyon száraz kaszálók’ 
nedvesítésére legjobb sikerrel vezethető lévén, sok 
birtokosnak ezreket hozhatott volna, csupán azért 
folyt-le hasztalanul a’ határon végig, minthogy egv 
két makacs birtokosnak földje mellett,’s azon keresz
tül kellett volna vezetni a’ vizet a’ többi kaszálóra, ’s ez 
nem engedteték-meg. Az országutak némelly helye
ken a’ törvényhatóságok’ befolyásával már szenved
hető vonalt nyertek ugyan, sok helyen mindazáltal 
czélszerű rendezést várnak; azonban a’ mellékutak 
majd minden határban, a’ legroszabb helyeken, lá
pokon, gödrökön keresztiil-kosül visznek a’ határon, 
tekervényes létük miatt sok földet elfognak, a’ czél- 
nak meg nem felelnek, az azokon járók gyakran 
kicsapni, a’ legszebb vetéseket összegázolni, sok
szor felakadni, kedvetlen szóváltogatásokra, sőt né
ha vérengzésekre is fakadni kénytelenek.

Ha ezeket mind ujitani kellene — fogják talán né- 
mellyek mondani— ki győzné Péter’földjétől Pál’ka
szálójáig az árkot újra ásni? András’ kertjétől Mik
lós’ földjéig az utat egyenesre venni? ’s még sán- 
czokat is hányni mellette: ezt egy nyáron által sem 
győzi-meg az egész falu’ népe. Némelly nemes bir
tokos pedig, meglehet, igy fog okoskodni: a’ nagy 
apám sem ásott utat, ez meg nem egyezik az én 
nemesi szabadságommal, maradjon inkább a’ dolog 
a’ régi mellett. Az illy ’s ezekhez hasonló ellenve
téseket legjobban győzi-le a’ bírói kimondás. Eze
ken keresztülesvén, midőn meg leszen állapítva, mi 
’s hogy fog tagosztály alá jutni, meghatározni szük
ség: mi és mennyi lészen az erdő, legelő, szántó- 
és kaszáló-föld s.t.b.

Az E r d ő k r e  nézve: czélirányos é azokat, ha 
több apró birtokos találtatik a’ határban, a’ legki
sebb birtokig felhasgatni? vagy tovább is jó rendtar
tás mellett, ’s bizonyos kulcs szerint közösen hasz
nálni? Én részemről az erdők’ nagyobb pusztulási 
okát semmiben sem tapasztalám inkább, mint olb 
határokban, hol sok az apró birtokos, ’s ezek köz 
a’ legkisebb részigleni felosztásban. Mihelyt vala- 
melly birtokosnak erdőrésze olly kis darabban jut, 
hogy azt erdei rendszabások szerint nem használ
hatja, bizonyosan el kell annak pusztulni. — Sok 
köz-birtokosságot tudok , hol az arányosság’ behoz 
taker mindenik egy szájjal ’s lélekkel azt kiáltozta : min
dent el kell osztani, az erdőt is , hacsak két fám 
jut is , legalább tudom, hogy enyém! Meg is tör-
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ténl, ’s mi leit következése? öt hat év múlva vege 
lett az egész erdőnek, melly azelőtt századok óta 
az egész községet fával tartotta Hasitsuk-fe az 
erdőt még pedig a falu felől, egesz másik határá
ig hoszszíban, hogy jusson mindennek jobb is rosz- 
szabb is, hogy legyen kinekkiuek közelebb is a- 
volabb is erdeje! ’s mi történt? az, hogy nemelly 
birtokos 1000— 1500 öl vagy még hoszszabb, ’s alig
jq_1 2  öl széles erdőt kapott, ’s néha még ezt is
létfelé kelle hasítani! Már az illyformán kihasított 
erdőt, de legyen az bár négyszögben vagy más 
bármi alakban kijelölve, mihelyt annak terjedéke csu
pán 3—4—5—10 holdat ’s többet nem teszen, hogyan 
fogja ezt birtokosa 20 — 30 — 40 — 50 pagonyra v. 
vágásra feloszthatni? hogyan fog azon magányosan 
legeltetni? hogyan a’ szomszédok’ vágásit legeltetés- 
közben megkímélhetni? midőn egyik szomszéd er
dejének innenső végin, a’ másik közepe táján, a’ 3dik 
tuisó végin, mindegyik pedig rendesen erdeje’ álla
potához képest határozza-el vágásit ? — Sőt még azt 
is tapasztalam sok helyütt, hogy az erdő’ mineinű- 
ségéhez képest még i  házhely-birtokos is három 
négy darabkába kapta-ki az erdei illetőséget, ’s 
hogy ha a’ mérnök illő szélességű vonalokat akart 
volna vágatni a’ két szomszéd között, majd határ
vonallá vált volna mindkettőnek erdeje.

A’ kerülő-tartásban is sok nehézség támad az 
erdők’ illyes kiszegetése mellett. Egyik birtokos azt 
mondja: én nem tartok kerülőt, én magam is vagy 
cselédem által megőrzőm erdőmet; a’ másik: az illy 
csekély erdőrész nem érdemli a’ kerülő-tartást, vagy 
fizetést; a’ 3dik: én magam fogadok kerülőt, kinek 
kötelessége leszen csupán az én erdőm’ gondját vi
selni, de közös kerülőhöz nem állok; a’ 4dik : az én 
erdőmnek nem kell kerülő, az félre-helyen van, hova 
sem marha, sem szekér könnyen nem férhet. ’S igy 
a’ legtöbb birtokos azon helyzetbe jő, hogy sem ma
ga , mert erdeje nem érdemli, sem másokkal, mert 
ezek rá nem állnak, kerülőt nem tarthatván, erdejé
nek el kell pusztulni. —

Nem magasztalom én mindazáltal, egész kiter
jedésében a’ közös erdőknek hazánkban eddig fenál- 
lőtt használási gyakorlatát, jól tudván hogy még nin
csenek minden részről, sziikség-elégitő erdei törvé- 
nyink; tapasztalám én azt, hogy a’ közös erdők, ha 
bírói zár alá vétetnek is , ha pagonyokra osztatnak 
is , ezen rendet ’s vágásmódot nem mindenkor ahoz 
értő személyek szokták elhatározni, ’s gyakran csak 
akkor veszik magokat a’ birtokosak észre, midőn a’ 
legelő megszükült, a’ fa elnyészett, gyakran legelőbb 
is azon erdőrészt vágják-ki, melly még huzamosb 
ideig fenállhatott volna. Sokszor a’ vágások elzár
jak az erdő’ többi részeiben gyakorolható legeltetést, 
’s azokon keresztiil-kosul haj látván a’ marhák, az uj 
növéseket semmivé teszik, ’s mind e’ mellett még 
olt is,hol a’ vágások’ számítás rendét az erdei rend
szabásokhoz illőleg határozták-el, mivel az illető tör
vényhatóságok nem legszorosabban ügy elnek a’ meg
állapított rend' és mód’ megtartására, csakugyan el
pusztul a' közös erdő is.

Nemjó volna é tehát, ha minden megye, vagy 
kerület egy minden részben kitanult ’s alkalmas er
dőmestert fogadna közköltségen, kinek kötelességi- 
hen állana, az illető törvényhatósági biztosságokkal

mindenütt (kivevén a’ nagyobb uradalmakat, hol ér
telmes erdőmesterek úgy is többnyire vannak) az 
erdei rendet behozni,’s arra felügyelni, ’s az észre
vett nagyobb kihágásokat az illető törvényhatóság
nak bejelenteni. Ezekre ugyan némellyek azt fogják 
mondani: hogy’lehetne egy szabad magyar birtokost, 
tulajdonának tetszése szerinti használatában ennyire 
korlátozni? De miután az ország’ Rendei az erdőket 
az ország’ közös kincsének már törvény által is nyi- 
latkoztaták , úgy vélem, ezen közös kincs-fentartásra 
szükséges törvényeket, a’ mennyire még hiányzaná- 
nak, hozni a’ törvényhozó T est’ hatalmában áll.— 

A’ l e g e l ő k  ámbár ugyan az ország’ némelly 
részeiben olly minemüségüek, hogy azok akár szántó, 
akár kaszáló-földeknek,’s más bárminő használatra is 
alkalmasok, következőleg a’határ’ többi miveit részei
vel összesíthetők, ’s egy tagban kihasíthatok, mind 
a’ mellett legtöbb helyen olly tulajdonságnak, hogy 
azoknak, legeltetésen kívül, sémmi hasznukat sem ve
hetni. Az iIlyetén legelőknek tagonkénti feloszlatá
sát egyedül ott tartom czélirányosnak, hol a’ lege
lő nagyterjedékü, ’s a’ birtokosak’ száma kevés; 
vagy ha azokat a’ szántó ’s kaszaló-földekkel, vagy 
erdőkkel olly czélszeríileg hasíthatni-ki, hogy egy
más mellé esvén, az elkülönzött legeltetés egy 3- 
diknak kára nélkül eszközölhető; különben sokkal 
hasznosb leszen a’ legeltetni szokott marhák’ számát 
birtokkulcshoz_szabni ’s közösen legeltetni.

A’ kaszálók felső-Magyarországban, sőt alsóban 
is, sok helyütt gyakran illy elkülönzött részét teszik 
a’ határnak, ’s olly minemüségüek, hogy azokat szé
natermesztésen kívül , ritkán használhatni más mó
don. Hogy az illy tulajdonságú ’s fekvésű kaszáló
kat, egy tagban ugyan, de minden esetre többi ré
szeitől a’ határnak elkülönözve kell kiosztani, két
séget nem szenved. Kimondhatatlan zavar eredne az 
illyetén határokban, ha némelly birtokos, egész föld-’s 
kaszálóbeli illetősége’ fejében csupa kaszálót kapna, 
mások ismét egész bir okjokra egyedül szántóföldek
kel elégittetnének-ki, ’s gyakran ollyanokkal, mel- 
lyeken a’ legnagyobb mivelés és szorgalom mellett 
is takarmányt haszonnal termeszteni bajos. A’ szán
tóföldeket ’s köztök találtató kisebb darab kaszáló
kat helyes rendszer mellett, legtöbb esetben, egy- 
tagban kioszthatandóknak gondolnám. A’ rendszere
zés’ több módja közt csekély Ítéletem szerint legi- 
gazságosbnak állítom azon módot, melly szerint ki- 
nekkinek tagosztály előtti birtoka pénzre becsültetvén 
az ujkihasitás által történhető különbségek is pénzzel, 
nem földszaporitás által pótoltatnának. —

Nem kevés megilletődéssel kényteleníttetém sok 
helyen, a’ hol már eddig az arányosság’ utján az er
dők elosztanak, tapasztalni: miképen az osztálykor 
nem egyenlő minemüségü lévén az erdő, abban álla- 
podtak-meg a’ közbirtokosak, hogy az erdő’minemü- 
ségéhez képest egy helyen az erdő’ holdja 1200 0 ,  
más helyütt 1G00 □ ,  harmadikon 2000 Q  ölével mé
ressék , ’s ez által történt, hogy két egyenlő birtok után, 
egyik birtokos 20 hold de jó, a’ másik talán 30 hold 
de aljasb erdőt kapott. A’ jobb erdő’ birtokosa tüs- 
tint egész hasznát vehette ugyan erdejének, az al
jasb de több erdővel kielégített birtokosnak pedig 
25—30 évig aránylag kevésb haszonnal kelle meg
elégednie. Azonban 25—30év mulva az aljasb erdő is
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a’ másikkal egyenlővé lett, felnővén annak is fája, ’s 
azontúl egyforma erdőt ugyan, de az egyik csupán 
2u , a’ másik 30 holdat örökre fog használni; nem 
nagy é a’ különbség tehát 25—30 esztendei ’s örö
kös haszonvétel között, a’ terjedéki különbséget te
kintetbe vevén? S így sokkal igazságosbnak vélem: 
az illy különbségeket, az osztály’ a kahnakor pénz
zel kiegyenlíteni. —

A’ szántó ’s kaszáló-földekre nézve sem látom, 
igazsággal egyezőnek: az azok közti különbségek’ 
földpótlás általi kiegyenlítését. Van olly különbség 
mind a’ szántó-, mind a’ kaszálóföldek közt, melly- 
nélfogva, habár egyenlőn miveltetnek is, egyik 10 
másik csupán 5 magot ad, ’s e’ szerint a’ földmen
ny iségbeni pótlás által a’ 10 magot termő jobb föld’ 
minden holdja hely ett az 5 magot hozó földbül 2 hol
dat kellene kihasítani, vagy ha egyik kaszáló’800 □  
ölén egy szekér széna terem, a’ csupán félannyit ter
mő kaszálóból 1000 Q  ölet kellene kimérni e’ hely ett. 
Már most kérdem: ki van é ezen különbség az ál
tal egyenlítve? én azt állítom: nincs; mivel azon bir
tokos, ki az 1 hold jó földet vagy a’ 800 Q  ölön 
egy szekér szénát hozó kaszálót kapta, örökre csak 
1 holdat vagy 800 □  ölet fog trágyázni, szántani, a- 
ratni, kaszálni, keríteni; holott másik, a’ ki 2 hol
dat vagy 1600 Q  ölet de roszabb minémüségüt 
kapott, örökre 2 holdat vagy 1600 □  ölet lesz kény
telen trágyázni, szántani, aratni, kaszálni, keríteni; 
a’ haszonvét pedig az előadottak szerint, ugyana
zon lészen, ’s ezen arány, úgy tartom, a’ kisebb vagy 
nagyobb különbségű földekre is alkalmazható.

Nem jobb volna é tehát a’ rendszerezést úgy 
intézni, mi szerint az ollyatén határokban, inellyek 
még eddig felosztva nem voltak; vagy ha felosztva 
lettek volna is , a’ tagosztály miatt újra összesítet
nének, ’s hol kulcsúi akár a’ belső telkek’ száma, 
akár azok’ terjedéke, akár az elágzás szolgálandnak, 
legelőbb, még a’ felmérés előtt, sőt előbb hogy- 
sein tudná valaki: hova veti a’ sors, az egész határ
ban találtató ’s mivelésre alkalmas földeket szaka
szokra osztani, ’s minden szakasz’ holdját pénzre be
csülni, azontúl minden szakaszt világos és mara
dandó jelekkel, p. o. barázdákkal, számmal jelölt 
nagyobb karókkal úgy megjegyezni , hogy a’ mér
nök mindjárt első felméréskor azon szakaszokat tér
képre (mappára) tehesse , ’s megtudván ez által min
den szakasz’ terjedékét ’s annak becs-árát, kidol
gozhassa az egész határ’ terjedékét ’s becs-árát is. — 
Ez meglevén, a’ mérést ’s annak mindennemű 
számvitelét meg kellene hitelesíteni ’s azon szerencsé
sen általesvén, a’ mérnökre kellene bízni, hogy leg
előbb maga adjon véleményt: miképen lehetne az 
egész határt, vagy annak egy részét, ha több rész
re osztatik, czélirányosan nyilhúzás szerint kinekki- 
nek birtokához mérsékelve, egyformán úgy felosz
tani, hogy a’ minemíiségre nézve mennél kevesb kü
lönbség legyen, ’s ezen mérnöki véleményt a’ bir
tokosaknak újra meg kellene rostálni, ’s azt vagy 
jóvá hagyván, vagy a’ megkivántató változásokat el
intézvén, egyszersmind megállapítván minden osz
tály mellett, hol veszi kezdetét, hol jut végre a’ nyíl, 
’s a’ nyilvonás is valósággal a’ bíróság előtt meg
történvén , hozzá kezdhetne a’ mérnök a’térképen, s 
azután a’ helyszínén is az egyes illetőségek’ kijelölé

séhez, melly kihasítás mellett a’ már talán csak cse
kély minemüségi különbségre nem tekintve kinek- 
kinek birtoka szerint egyenlő kiterjedésben adná-ki 
illetőségét,’s kidolgozná egyúttal azon különbségeket 
is pénzben, inellyek ez osztályban előfordulnak; p. o. 
Pétert az egész határnak, vagy az egy tagban osz
tandó résznek 'ro része illetvén, a’ 20O,'000 frtra be
csült határnak 20.000 frtot érő részét kellett volna 
kapni, de az uj kihasítás által egy tagban jutott része 
az emlitett bee ár útmutatása szerint csupán 18,000 
frtra menvén, fog részesülni a’ már kijelölt birtokon 
felül 20,000 frtban. Pál szinte 1‘0dét bírván a’határnak, 
csakugyan 20,000 frtot érő rész illette volna öt, ha
nem az uj osztály szerint 22,000 frtra bee ült részt 
kapott, ’s annálfogva 2,000 frtot fog fizetni Péternek 
s. t. b.; ’s igy ez osztály által kiki birtoka szerint kap- 
ván-ki földjét, Péter 2,000 frttal Páléhoz hasonlóvá 
teheti földjét, ’s egyenlő hasznot is húzhat ezzel; 
vagy ha Péter’ földjének hibás részei olly tulajdon
ságnak, hogy azokat a’ legnagyobb iparral sem le
hetne Páléhoz hasonlóvá tenni, gazdálkodásában u- 
gyan örökre egy kis hijányt fog szenvedni; azonban 
a’ 2,000 forint, kamatja vagy azzali kereskedése ’s 
más akármi-módú használás által ki lészen kára örök
re szinte pótolva.

Erre ugyan némellyek azt fogják mondani: Gaz
da nem lehet egyszersmind kereskedő , a’ pénz 
változó értékű, ha tőkésittetik, másnak hibája miatt 
is elveszhet ’s.t. b , háta’ kihasított föld csak egy viz- 
áradás, vagy más nevezetes viszontagság p. o. föld
rengés által, nem csonkulhat é annyira m eg, hogy 
örökre elveszítse becs-árát?

Az olly határokban pedig, hol kulcsúi nem szol
gálhat egyéb, mint a’ falunkivü i jelenleg birtok, ott 
egyenkénti (individuális) felmérésre lévén szükség, 
azon felmérés előtt, vagy utána is megtörténhetik 
szinte az egyenkénti pénzbeli becslés, ’s összeadván 
minden egyes birtokos’ földeinek terjedékét ’s becs
árát, ’s azt az előbbi mód szerint egy-tagban kiha
sítandó uj birtok’ becs-árával összehasonlítván, ki fog 
sülni a’ pénzbeli pótlás, vagy nempotlás’ esete.

Mennyire javulnának ezen előadott mód által a’ 
birtokok , úgy velem , minden józanul gondolkodó 
által fogja látni. Józanabb résznek kell tehát kezde
ni, mert a’ buta népet leginkább példák által győz
hetni-meg ’s bírhatni jóra. Czibúr János.

Gömőr-kishont rend, mérnöke,

C H X R I C L E A.
( Folytatás.)

E’ pontig ért vala Calasirisz’ elbeszélése, mi
dőn a’ ház’ udvara tompa zajtól kezde forrongani, 
’s kevés perez múlva Nausiclesz a’ szobába lé
pett. Megköszönté Calasiriszt , ’s miután ez neki be- 
mutatá az idegen vendéget: „Örüljetek, úgymond, 
Thisbémet megtaláltam. A’ többit holnap fogjátok hal
lani. Most el vagyok fáradva, ’s lefekszem.“

Knémon ezt halván megdöbbent. „Hat Aegyptus- 
ban a’ halottak is feltámadnak? így szólt magában. 
Hogyhogy élhet Thisbe, kit halva láttam, sőt saját 
kezeimmel temettem-el?“ Benső nyugtalansága miatt 
nem alhatott; az éj csöndében egy messziről hallatszó 
énekhang figyelmét vonta magára. A’ sötétben tapo
gatózva utána ment, ’s egy terem’ ajtajához ért,
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melhbni egy asízonji szózat illv módon kesergett: 
O durva sors! Alig szabadulva a’rablók’ kezeiből, 

ismét elszakasztatom kedvesemtől, kivel, bár szám
kivetve, még is örültem volna ez idegen földön is 
lakhatni’ Hol vagy te most, kedves lélek? Tán te is 
rabságba estél mint én; de csak élj, ’s meg ne szűnj 
Tbisbédet szeretni, minthogy így kell engem, nem
akarva is, nevezned.“ — Kevésben múlt, hogy Kiló
mon össze nem rogyott ezek hallására. Sietve visz- 
szatért hálószobájába, hol őt reggel, hideg veríték
beáztatva, találta Calasirisz. O nem tudhatá, hogy 
azon asszonyi lény, kit ő Thisbének gondolt , — 
C h a r i  e l e  a volt; kinek eddigi történeteihez most 
vissza kell térnünk.

Knémon’ és Thermutisz’ elutaztok után a’ sze
rető pár magára hagyatva, néhány óráig élvezé azon 
boldogságot, inelly két szerető szívnek tanú-nélküli 
örnlengésiből származik. Theagenesz figyelmessé tet
te Charicleát, milly könnyen megeshetik, hogy a’ke
gyetlen sors őket ismét elválasztja egym ástól;’s ezen 
esetre megegyeztek abban, hogy bárhová vitetnének, 
a‘ templomok’ falaira vagy szobrokra Theagenesz e’ 
szót: P y t h i c u s ;  Chariclea pedig ezt: P y t h i a s  
véssék vagy írják, mellette azt is följegyezvén, milly 
napon vagy órában voltak olt, ’s onnét merre mentek 
tovább. Ezután Chariclea, pompás papasszonyi ruhá
ját , a’ csudálatos övét ’s többi drágaságit egy csomó
ba köté, maga pedig más szegényebb asszonyhoz il
lő ruhába öltözködék, ’s így elindultak a’ sziget’ part
ja felé, onnét Knémonnal történt összebeszélgetésök  
szerint, a’ tó’ másik partjára átevezendők ’s Cliem- 
misz faluba utazandók. De milly nagy volt rémülésök, 
midőn fegyveres emberek' nagy sokaságát láták a’ 
tó’ külső partjától a’ sziget felé evezni! Hirtelen visz- 
sza akarónak térni, ’s ismét a’ bátorságos barlangba 
rejtőzni; de késő volt, mert időközben már a’ szi
get’ más oldalán is kiszállott egy másik fegyveres cso
port, ’s Theagenesz Charicleával ismét fogoly lyá lön.

A’ katonák elvezették őket Mitraneszhez, mert 
Ö volt, mint már tudjuk, a’ csoport’ vezére. Nála volt 
Nausiclesz is. A’ ravasz kalmár egy pillanat alatt fel
számító, mennyivel inulja-felül Chariclea’ szépsége 
Thisbeét, menyivel leend nagyobb nyeresége, ha azt 
Aethiopiában eladja. Szinlett örömmel nyakába borult 
Charicleának, ’s felkiáltott: „Itt vagy tehát, Thisbe, 
kedves Thisbém! itt v a g y !“ Egyszersmind görög 
nyelven azt sugá fülébe, hogy ha a’ rabságtól meg 
akar menekedni, maga is vallja magát Thisbének. 
Chariclea nem érté ugyan tanácsának okát, de görög 
embertől cselt nem sejtve, ’s tőle szabadulását vár
va, hitt az ólnoknak, ’s Mitranesz’ kérdésére azt fe
lelte , hogy őt valóban Thisbének liíjják. — Mitranesz 
szerette volna ugyan a’ szép leányt maga’ számára 
megtartani, de mivel Nausiclesztől épen az ő felke
resése végett tetemes summa pénzt kapott vala, kény
telen volt őt Nausiclesznek általadni. „De a’ zsák
mány’ más részét, úgymond, csakugyan megtartom. 
Ezen szép görög ifjú valóban érdemes arra, hogy 
Raby Ionban, a’ nagy király’ udvarában, szolgálatot 
tegyen.“ ’S ezzel tiszteinek egyikére bízta Theage- 
i eszt, olly meghagyással, hogy őt Oroondateszhez 
Memphisbe kísérje. —

így került tehát Chariclea Nausiclesz’ házába, ki 
más nap reggel Calasirisznak ’s Knémonnak egész 
nyillszivüséggel beszélte-el: mikép ő , az elveszett 
T. hisbe helyett sokkal különb leányra tőn szert, ki 
amazt annyira haladja-felül, mint istennő egy földiasz- 
szonyt , ’s mikép tette őt magáévá hirtelen ki
gondolt csalárdsága által. Akkor kezdék Calasiriszt, 
és Knémon sejdíteni az igazat, ’s kéi ték Nausicleszt, 
mutatná-meg nekik is a’ szép fogolyleány t. Chariclea 
zokogva dűlt Calasirisz’ karjai közzé, ennek pedig 
szavát sokáig elfojták a’ könnyek, míg Nausiclesz
nek magyarázhatná, hogy ez Chariclea, azon szere
tett leánya, kinek fölkeresése végette’ vidéket járja. 
Ellenben, Calasirisz’ kérdésére, Nausiclesz megfej
té neki, hogy Theagenesz most Mitranesz’ hatalmá
ban van , ki őt Baby Ionba akarja küldeni, ’s bizonyo
san akármelly nagy summa pénzért sem fogná kiadni. 
Chariclea halkkan fordult Calasiríszhez: „De van, 
atyám, mivel őt kiválthatjuk; megvannak drágakö
veim; ígérj, a’ mennyit jónak látsz, csakhogy Thea
genesz visszanyerje szabadságát.“ — A’ bölcs Cala
sirisz nem látta tanácsosnak, a’ haszonleső kereske
dő előtt az igazat megvallani. „Az istenek, úgymond, 
a’ szegényt is csodásán áldhatják-meg; keress mó
dot jó Nausiclesz, hogy fiam’ hollétét megludhas- 
sam; váltsógáról emnagam fogok gondoskodni. “ — 
„De előbb, feleié Nausiclesz, gondoskodj’ leányod’ 
váltsógáról; te egészen elfelejted, hogy ő most az én 
tulajdonom.“ — „Igaz, viszonzá Calasirisz; kérlek 
hát, készítess áldozatot, hogy az istenekhez imád- 
kozhassam, tán mutatnak módot kielégítésedre. “ —

Az áldozat elkészült. Calasirisz megtevé a’ 
szokott imádságokat, ’s hirtelen a’ tüzbe dugván ke
zét, abból látszott hihúzni, mit már rég Chariclea’ zaes- 
kójábul vőn-ki, ’s markában tarta : t. i. egy csuda-szép
ségű, emberszem - nagyságú aethiopiai amethistet, 
inelly mind természeti tüzére, mind a’ belevésett mű
vészi munkára nézve olly nagybecsű volt, hogy ezen 
egy kő többet ért, mint Nausiclesz’ minden vagyo
na. „Imé, mondó Calasirisz, a’ mivel megáldott az 
istenek’ kegy elm e, ’s mit ezennel neked ajánlok leá
nyom’ szabadságáért.“

A’ kereskedőnek szeme ’s szája elállt. „ Csak 
tréfáltam, ezt rebegé utoljára, midőn tőled vendé
gemtől ’s istenek’ kedvenczétől, váltságot kívántam 
leányodért. De mivel nem illik, az istenek’ ajándé- 
kit megvetni, amethisztedet köszönettel fogadom-el. 
Vedd-el leányodat, ’s légy boldog vele együtt! De 
most teljesítsd már egyszer régi ígéreted’, ’s beszéld- 
el nekem történetidet. Leányink az alatt tánczmulat- 
sággal töltsék idejüket.“

E’ kérelemhez Knémon is járult, ’s Calasirisz 
azt, mit már tudunk, Nausiclesz’ számára csak rö
vid kivonatban ismételvén, eképen fogta-fel félben- 
szakasztott elbeszélésének fonalát:

(Folytatása következik.)

R E J T E T T S Z Ó .
Többől áll az egész. Hordón négyére akadhatsz.

Hárma középen adá létedet isten után.
B o g á r  J á n o s .

A' 37dik számú rejtettszó: H a r a g .

Szerkeszti H e l m e  r z  y — Nyomtatja B e i m e l
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II* ú u ’ JEGYZETEIRE.

Mondhatom, szomorodva olvasám a T á r s a l 
k o d ó ’ 28 ’s 29 számában a’ Debreczen’ jelen álla
potának általam közlött rajzára kijött -Jegyzeteket; 
mert nem vártam: bogy B* ur (k i, ha jól gyanítom 
a’ kitett névjegyekből, hazánk’ egyik legjelesb, ’s 
általam mindenkor igen tisztelt gazdasági írója) olly 
pusztán, és semmi okkal nem támogatva mondja-ki 
roszaló véleményét, különösen ezen szavaival: „ré
szint felületesnek, részint egyoldalúnak ’s gúnyos 
szellemmel írottnak *) találta“ (t. i. rajzomat); és 
ismét záradékul ezekkel: „ezekből gondolom elég
g é  látszik, hogy a’ C s által közlőit, rajzolatban De
breczen’ jelen állapotját fel nem találhatjuk.“ Eze
ket , hogy illy elhatárzottan lehessen mondani, előbb 
meg kellett volna mutatni; ezt pedig B* úr nem té
vé anny ival inkább : minthogy ellenein irányzott jegy
zetei többnyire vagy félreértésen vagy elmagyará- 
záson ’s általa költött, rajzomban nem létező, kité
telen alapulnak. Mi a’ kővetkezőkből bizonyúl-be.

Észrevételeim’ B* úr’ Jegyzeteire csak igen rö
viden ’s a’ fontosabbakra teszein-meg, nehogy az 
olvasó Közönségnek unalmat okozzak: Az első pont
ban is rendkívül félreértett B* úr engem! Ezen szók
nak: „Hogy illy vasút’ létesítéséről azon módon, 
mint most az állandó-hidéról, az ország’ Rendei egy 
időben gondoskodni fognak“ értelme ez: illy küldött
ség  fog eszközlő lenni majd, hogy ezen vasut-ké- 
szitésre is részvényes társaság alakuljon. **) Hogy 
B* úr föntebbi szavaimból micsoda értelmet huzott- 
k i , el nem találhatom. — A’ harmadik pontra tett 
jegyzetében igy szól B*úr: ,,A ’ városi Elöljárósá
got mitsem-tevésről vádolom“, ide kellett volna ten
nie: c s i n o s b i t á s á r a  nézve; továbbá: „ sőt köz- 
vetőleg a’ jóbani előhaladást gátolónak.“ Ezt B* 
úr maga költötte! illyesmit épen nem nyilványíték! 
mit az Olvasó, ha végig nézi a’ harmadik pontot, ál
tal fog látni.— És jegyzetében alább imez áll: ,,a’ 
most divatozó javítási szép pezsgést legalább egy 
szóval érinthettem volna.“ Ezt azért nem tevém: 
hogy a’ születéséhez talán még csak közelgőt meg
szültnek ne hireszteljem, ’s üres hirt ne terjeszszek; 
mert mindeddig a’ mostani, több tekintetben derék, 
férjfiakból alakult elöljáróság, kiktől a’közönség inél-

*) Átaljában az világlik-ki B’ űr’ Jegyzeteiből: mintha én 
rajzomat gúnyból ’s böcsmérleni akarásból készítettem vol
na ; én pedig állíthatom: bogy serkentés végett ’s az ér
tekezés’ elején megnevezett czélból irtain. Ha gúny rej
tezik benne, az akaratom ellen csuszolt-be ; mert én illy 
leírásokból a’ gúnyt ’s elménczkedést számkivetni óhaj
tóm. Az igazság’ nyilványitása talán nem gúny? !

**) Jöhet idő, mellyben e’ tárgy körüli nézeteimet bővebben 
adandom-elő.

tán igen sokat vár, — csak kevés javítást (’s e’ 
közit lő helyet foglal a forspontozás’ közelebbi meg
szüntetése) hozott lé tr e .------- Ezen kitételeiben is
féheertett B ur. attól vádolom az Elöljáróságot, 
hogy „köz mulató-intézeteket, miilyen p. o. a’ szín
ház , nem epittet es ezen mulató-intézetek’ nem é- 
pítését gúnyként hozza-fel többször is ellenem. Sza
vam inkább a’ polgárok’ sorsán javító ’s könnyítő 
intézetek nem állítására ezélzott, ’s ez onnan is
világos: mivel a’ színház utoljára van említve. __
Nagy örömömre mit B* úr a’ collegiumi ifjúsággal 
való bánásmódéul mond, igaz. Mostanában tudtomon 
kívül igen czélirányos rendeletek hozattak, úgy hogy 
bothoz csupán rendkívüli! esetben nyúlnak, ’s van 
classis, mellyben ezen egész iskolai évben nem hasz
nálták. -— Továbbá azt állítja B* úr: „hogy az e- 
lőljáróság a’ birkatenyésztést gátolná, ez rágalom.“ 
Legyen hogy nem gátolja; de azt kérdem: ugyan 
segíti-é elő ? O ! épen nem ! — Múlt őszig tudtom
ra csak öt gazdának volt Debreczenben birkája; jól 
tudom pedig, hogy több is tart vala, ha sok alkal
matlansággal nem kellett volna küzdenie.-------A’ szar
vasmarha • tenyésztésről irt soraimat ismét rosszul 
érté B* úr. Én csak azt mondottam: ebben lege
lőbbre vágynak, és hogy: szép-term elő ’s kövér 
marhákat tetemes számmal nevelnek. A’ B* úr’jeg y 
zetében álló c z i m e r e s  szót nem használtam. — 
A’ gyakorlati földművelési rendszerről tett észrevé
telei helyesek B* úrnak, és hogy a’ gazdálkodás 
hasznosabb lenne e’ szerint, mint a’ többség által 
divatban levő mód szerint, világos; de fájdalom! a* 
zon itt előadott rendszert csak néhány jobb-belátá- 
su gazdák gyakorolják, nem pedig a’nagyobb szám. 
— Hogy a’ vásárnak a’ városba-hozatala’ hasznainak 
általlátása nincs az elöljáróság’ ’s érdemesebb pol
gárság’ g o n d o l k o z á s - k ö r  én túl ,  azt jól tudom: 
hanem óhajtanám, hogy az e’ részbeni l é n y e g e s  
j a v í t á s o k ’ tételében minél hamarébb munkások 
lennének. —

Az ezután következő vagy közben elmellőzött 
jegyzetekről hallgatok, mivel az ellenem intézetteknek 
csekélysége vagy hamissága a’ helyszínét - ismerők 
előtt önkint kitetszik; mellyek pedig B* úr’ tulajdon 
eszméit ’s gondolatit adják-elő, ezekről azért: mivel 
azokat sok részben helyeseknek találom. Csupán az u- 
tolsóra kívánok röviden felelni ezen axiómával: a’ 
poinpázás , fényűzés kézenfogva jár a’ műveltséggel 
’s pallérozottsággal; és hogy Debreczent én úgy te
kintem, mint hazánk’ egyik fő városát, mellynek a’ 
m ű v e l t s é g ’ e l ő s e g í t é s é r e  n a g y  b e f o l y á s t  
kellene gyakorolni; nem pedig mint csupa földműve
lők’ tanyáját. Ezeket, úgy hiszem, B*úrnak nem szük
ség hosszabban fejtegetnem , bárha ő, mint szen
vedélyes gazda, a’ patriarchalis mezei életnek rend
kívül hű barátja.

Ezekből világos: mikép e’jegyzeteknek munkács- 
káinat érdeklő részeire inkább rá illik : hogy f e l ü l e 
t e s  ’s e g y o l d a l ú ;  ’s hiszem, megbocsát B* úr, ha
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azt állítom: bogyRajzolatomat futólag tekinté-át s szint- 
olly futólag irta rá jegyzeteit. — Eu ezen jegyzeteket 
sok részben inkább toldalék-jegyzeteknek neveztem  
volna, minthogy sok helye az általam röviden elő
adottakat vagy kifelejtetteket szélesíti ’s kipótolja. 
__ Minthogy ollyan körülmények köztt voltam raj
zom’ készítésekor, hogy erre minél tökéletesb ada
tokat *) gyűjteni nem volt tehetségem ben; ’s ha e’ 
miatt talán hibák csusztak-be, ezek’ kitapogatása fő 
gondom lesz: hogy igy a’ minden oknélküli a 1 a- 
c so  n y i t á s ’ vádjától ment legyek , ’s jövendőre az 
előbbre törekvő Debreczennek minél jobban talált 
rajzát adhassam, Cs*

MEGJOBBÍTOTT KLKORICZAMORZSOLÓ ERŐMŰ.

A’ mull évi Társalkodó’ 49dik számában hírül 
volt adva a’ Közönségnek B r e t s c h n  e i d e r  G á s 
pár  écskai tiszttartó’ njdon föltalált erőmüve, melly 
kezdetben minta inkább mint erőmű lévén, csekély 
idő alatt annyi kukoriczát morzsolt-le: hogy több 
uraság’, ’s dologértő mezeigazda’ figyelmét vonta 
magára. Valamint akárrnilly más uj találmány sem 
volt eleinte mingyárt a’ maga nemében tökéletes; 
úgy ezen mintán vagy első próbamüvön is, meg
hagyván az erőmű’ lényeges részeit, talált a’ szer
ző holmi jobbítanivalót. — De minthogy egy máso
dikos nagyobb erőmű’ készitetése tehetségeit felül
múlta, feledésbe vala menendő ez uj találmány, ha 
az écskai uradalom maga nem ajánlott volna hozzá 
költséget. Ezen második ’s nagyobb erőmű is elké
szült már itt Ecskán a’ czélirányos javításokkal, ’s 
az uraság’ szárazmalmához alkalmaztatva, kiállot
ta az uraság’ jelenlétében a’ próbát, és pedig olly 
kedvező sikerrel: hogy ál'ala hét és fél perez alatt 
tíz pozs. mérő csöves-kukoricza morzsoltatott-le, így  
egy óra alatt 80 pozs. merőt lehet lemorzsolni, sőt 
ha czélirányos épület állítatik hozzá, még ennél is 
többet. — Ezen egyszerű erőmű’ haszna kiszámit- 
hatlan; zsákonkint hányhatni bele a5 csöves kuko
riczát, mellyek közül a’ vékony ’s vastag csövek 
egyaránt morzsoltatnak-le, ’s a’ szem sértetlenül 
hull-alá; a’ csutkák közül pedig csak a’ nagyobb 
vastagságúak hasadnak-meg vastagabb végükön, de 
csak akkor, midőn már nincs rajtuk mag. Alul rez
gő-rostély van alkalmazva, melly a’ szemet a’ csut
káktól különválasztja. így  tehát tetemes idő- ’s költ
ségnyereség van mellette. — Ezen második erőmü
vet, valamint az elsőt is , Ecskán egy közönséges 
falusi asztalos készíté, ’s még is olly czélirányosan 
ütött-ki. — Hogy egy dologhozértő erőmüyész ál
tal készült pontos erőműtől még többet várhatni,

*) Többféle hallottam ezt mondatni: Nem igaz, hogy a’ vá
rosi elöljáróság a’ Collegiumot az artézi kut-furásban 
nem segítő. Szorosabb nyomozás után is csak annyit 
tudtam-meg , hogy rabokat adott csigahajtásra. —

igen természetes. — É n, ki magam is jelen valék 
a’ próbán, úgy hiszem, kedves dolgot cselekedtem, 
midőn ezen közhasznú erőmű’ kedvező sikeréről a’ 
hazát értesítőm. E. IJ.

C H A R I C L E A .
( Folytatás.)

„Szerencsésen értük-el Zacinthus’ révpartját, 
hol hajósunk telelni akart. A’ szökevény párt fel- 
födözéstől féltvén, nem akartam a’ városban venni 
lakásom’, hanem egy öreg halásznál, nem messze a’ 
tenger’ partjától, keresék szállást. E’jámbor család’ 
közepette lassankint múltak a’ tél’ szomorú napjai, 
csakhogy Chariclea’ szembetűnő szépsége miatt még 
akkor sem maradhatánk nyugalomban. A’ tyrusi ke
reskedő, kinek sajátja volt a’ hajó, ’s a’ rajtalevő 
portékák’ nagyobb része, tőlem, kit Chariclea’ ap
jának tartott, több Ízben kérte őt nejéül, ’s kész volt 
vele akármelly szögletében a’ földnek letelepülni, au
laira, hogy alig tudtam őt várakozásra bírni legalább 
addig, míg tavaszkor Aegyptus’ partját érjiik-el. De 
a’ mostoha sors kis idő múlva még sokkal nagyobb 
bajt halmozott fejemre, A’ halász egykor rosszat jö
vendölő arczczal félre szólított, ’s ezeket közié ve
lem: ,,A’ szoinszéd-hegyfok mögött, úgymond, Tra- 
chinus tengerikalóz’ hajója horgonyoz. Minthogy 
tőlem holmi élelemszereket szokott vásárolni, teg
nap kérdé tőlem: mikor szándékozik a’ tyrusi hajó 
elindulni? ’s előttem, mint régi ösmerőse előtt meg- 
vallá, hogy Charicleába szeretett, ’s alig várja az 
időt, midőn őt a’ hajóval együtt kezére fogja kerít
hetni, Eztakarám neked megmondani, hogy tiéid’bá
torságáról gondoskodhassál; kérlek azonban, el ne á- 
rulj, nehogy Trachinus rajtam bosszútálljon.“

E’ hír engem nagy zavarba ejtett. Sokáig gon
dolkozóm, mitévő legyek? Utoljára a’ tyrusi keres
kedőhöz siettem, ’s közlém vele Trachinus’ szándé
kát. A’ hajózásra alkalmas idő még ugyan nem ál
lott-be, de m égis közelgett már a’ tavasz, ’s a’ sür
gető veszélyben megegyeztünk abban, hogy késle
kedés nélkül elinduljunk Kréta felé. Éjfélután felköl- 
tém még mitsem sejtő gyermekimet, elbucsúzám jó 
gazdámtól, ’s hajóra ülénk. El is értük Kréta’ szi
getét, de a’ zivataros idő miatt annyira megrongált 
hajóvari, hogy néhány napig kénytelenek valánk ott 
mulatni ’s azt megigazíttalni. Ez meglevén, tovább 
vitorláztunk; de alig yesztők-el Kréta’ partját sze
meink elől, a’ kormányzó nem csekély rémülésünkre 
tudtunkra adá, hogy már régen lát egy hajót utá
nunk evezni, mellyet tengeri rablónak tart. Szeren
csétlenségünkre épen akkor szélcsend állott-be; a’ 
rabló hamar utól-ért, !s hajónkat csaknem minden 
ellenállás nélkül elfoglalta.

Trachinus, — mert ő volt az, — megengedő a’ 
tyrusiaknak, hogy portékáikat hátrahagy ván , egyegy 
ruhával az ő hajójára meneküljenek, ’s a’ tyrusi, az 
övénél sokkal szebb ’s nagyobb hajót magának meg
tartotta. De midőn Charicleára került a’ sor, hogy 
azon más hajóra lépjen, Trachinus megfogta kezét, 
’s azt mondotta: „Te nálam maradsz, kedves leány! 
téged nem érdekel e’ háború, noha csupán miattad 
kezdettem azt. Veled osztom-meg ezentúl mindenemet, 
’s e’ gazdag zsákmányt is.“ — Chariclea, kit lelki
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ébriiltsége soha el nem hagy, akaratjának ellen nem 
szegülve, lábaihoz borult, ’s csak azon egy kegye
lemért esdeklett, hogy atyját’s bátyját magánál meg
tarthassa, kik nélkül lehetlen életben maradnia. Tra- 
chinus néhány perczig legelteté szemeit a’ csuda szép
ségű szűz’ esdeklésein, ’s végre mondá: „Legyen 
úgy, a’ mint te akarod.“

így tehát már Trachinus’ vezérlete alatt tovább 
vitorláztunk, ’s nem csekély bajjal, — mert embe
rei a’ sokkal nagyobb hajóval nem tudtak bánni ,— 
harmad napra kikötőnk Nílus’ egyik torkolatjánál, 
hol Trachinus a’ nagy áldozatra megtéteté a’ ké
születeket, 's nekem egyenesen megmondotta, hogy 
még azon nap leányommal össze akar kelni, ’s az ál
dozattal együtt mindjárt a’lal o lalom* ünnepét is m- güll- 
ni. Ezen, olly közelről fenyegető veszély ben megenged
ték mindazáltal az istenek, hogy módot találjak an
nak elhárítására. Szinlett örömmel fogadóm Trachi
nus’ nyilatkozatát, csak arra kértem: adna Chari- 
cleának annyi időt, hogy illő menyegzői öltözetben 
jelenhessék m eg , ’s azért parancsoluá-meg embere
inek, hogy a’ hajóból takarodjanak-ki, ’s Charicleát 
az ő bátyjával hagyják magukra.

Ügy is lett; én gyermekeimet csak egy pár szó
val értesitém tervemről, ’s az immár elkezdődött ál
dozat’ zaja köztt fölkerestem Pelorust, a’ rablók’ al- 
vezérét. „Isméred, — így szólék hozzá—leányomat; 
ő téged forrón szeret, mióta legelőször meglátott 
's vitézséged’ tanúja volt annyira, hogy inkább kí
ván meghalni, mint más férj ti’ nőjévé lenni. .Meg ne 
engedd, kérlek, hogy Trachinus’ martalékjává le
gyen, ’s gondolj-ki módot, hogy tiéd lehessen.“ —

Az indulatos ember, ki maga is illynemü kí
vánságot táplált szívében, mohón kapott a’ csal-ét- 
ken. Még nagyobb lángra gyulasztám szenvedélyét 
az által, hogy őt a’ vendégség’ lármája alatt titkon 
elvezetém a’hajóra, hol Chariclea, minden ékességi- 
ben ragyogva, ívvel ’s tegezzel fegyverzettel!, mint 
istenasszony tündöklék. Pelorus e’ látványtól mintegy 
magán kívül ragadtatva, sietve tértaz asztalhoz visz- 
sza , ’s haragos hangon felkiáltott: ,,Aliért szegjiik- 
meg régi törvényünket, melly szerint az, ki legelső 
megszállotta az elfogott hajót, zsákmány iból magának 
választhassa, a’mi neki tetszik? Nekem van igényem 
illy jutalomra, ’s én a’ leány t kívánom osztályrésze
mül.“ — „Déván nekünk más törvényünk is, felelt Tra
chinus felhevülten, melly amannál sokkal szentebb, 
’s melly azt tartja, hogy a’ fővezérnek mindenben 
szavát kell fogadni. Enyím lesz a’ leány, és senki 
másé!“ „Meglátjuk!“ visszakiáltaPelorus,’s haragtól 
szikrázó szemekkel körülnézett. „Látjátok, illyenek 
Trachinusnál az érdem’ jutalmai; veletek is ezentúl 
úgy fog bánni, ha gyáván elnézitek mostani megbán- 
tatásom’!“

Alig mondá-ki e’ szókat, ’s már Trachinus 
egy poharat vágott fejéhez. Pelorus pedig tőrt ránta, 
s átdöfé Trachinus’mellét. A’ bortól ’s haragtól feL- 
hevült rablók most mindnyájan rögtön, mint valami 
jelszóra, közös ütközetre keltek, én pedig sietve vo
nultam egy kis dojnbra vissza, hol bátorságban áttekint- 
hetém a vérengzés színhelyét. Theagenesz kivont 
karddal rohant a’ bajorul a’ verekedők közé, ’s jobb
ra balra csapásokat osztogatott. Chariclea pedig Di-

ánakint a’ hajó’ födözetén állva, sűrűn lövelle czélt 
sohasem hibázó nyilait a’ csatázok közé. Halomra 
dűltek ezek, nem tudva, hóimét hull a’ nyilzápor, 
’s ez csak akkor sziint-meg, midőn Pelorus és Thea
genesz magányosan maradtak a’ csatatéren, ’s ret
tenetes eldöntő párviadalra keltek. Akkor, hogy ked
vesét meg ne sértse, a’ nyilazással felhagyott a’ di
cső szű z , de szavának mennyei hangjaival bátorító 
hősét. Végre Pelorus halva elesett, de szintazon 
pillanatban Theagenesz is, sebekkel borítva, melléje 
terült a’ földre. Holtnak tartók őt is , ’s e’ rettene
tes helyen töltők az éjt, melly most minden borzal
mival jött-elő. A’ többit tudjátok már. Heggel Thea
genesz magához tért ugyan, de legottan uj keser
ves csapás érte szívemet, midőn szemem’ láttára 
gyermekimet elhurczolák az aegyptusi rablók. Én, 
erőtlen aggastyán, mitsem tehetvén védelmükre, jobb
nak láttam most megtartani éltemet; ’s azóta e’ vidé
ken bolyongok, gyermekeim’ nyomát keresve. Há
la az isteneknek, Charicleát megtaláltam; most ba
rátim ! segítsetek Theageneszt is megszabadítnom.“

Nausiclesz megigéré, hogy mindjárt reggel el
kíséri Calasiriszt Mitraneszhez; — Calasirisz pedig 
Charicleát egy istennő’ szobra előtt Theageneszért 
imádkozva találá, ’s a’ gyöngédeden elpirulót elve
zető Nausiclesz’ leányának hálószobájába, ’s maga 
is a’ magáéba sietett. —

#
Nap’ felköltekor Calasirisz, Knémon, és Nausi- 

clesz elutazlak azon város felé, hol Mitranesz szál
lásolt. Knémon’ szerfölötti ijedtsége, midőn a’ Nílus’ 
partján legelőször egy krokodilt pillantott-meg, tré
fás gúnyra fakasztó Calasiriszt félénksége ellen, mint 
ki nemcsak valódi veszélyektől retteg, hanem a’ mi
nap Thisbe’ puszta nevének hallására is olly zavar
ba jött, hogy egész éjjel nem alhatott. De most Nau- 
siclesz e' név’ említésére rögtön komolylyá lön, 
’s kéré Knémont, mondaná-meg neki, a’ mit talán 
Thisbe’ sorsáról tud, Ez tehát most elbeszélte azt, 
a’ mit már tudunk, ’s mikép ő maga is, midőn This- 
bétfölkeresni Aegyptusba utazott, a’ haramiák’ kezé
be került. Illy beszélgetések köztt egykét mérföldet ha
ladtak, midőn útfélen összejöttek egy más utazó
val, kitől, mint Nausiclesz’ ismerősétől, megtudták: 
hogy Mitranesz nincs otthon, mivel múlt éjjel ka
tonáival egy ütt elindult Bessza városának lakosai el
len; mert ezek Thyamisz’ vezérlete alatt egy görög 
ifjút ragadtak-el, kit Mitranesz Oroondateszhez kül
dött Memphiszbe, hogy onnét a’ nagy királyhoz küldes
sék .— Ez uj bonyolódásban Calasiriszt leginkább ví
gasztalé Kuémonnak azon megjegyzése, hogy Thea
geneszt, miután ismét Thyamisz’ kezére került, sem
mi rósz bánástól nem félthetni. Nausiclesz’ tanácsá
ra visszatértek tehát Chemmiszbe, olly szándékkal, 
hogy ott a’ hosszabb útra készüljenek, ’s Besszába 
menjenek Theageneszt fölkeresni. —

Chariclea nagyon megszomorodott Theagenesz 
nélküli visszatérlükön. Felvídámitása végett Nausi
clesz gazdag lakomát készíte, ’s az alatt jelenté ba
rátinak, hogy neki kereskedési foglalatosságai miatt 
Görögországba kell utaznia ; ők tehát ügyeikre néz
ve azt végezzék, a’ mit magok legjobbnak látnak. 
Knémont, hazájára visszaemlékezésén,’s fiúi köteles
ségén kívül, mellyel atyjának tartozott, más tit
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kos ok is azon óhajtásra bírta, h o g y  Nans,cleszt Gö
rögországba kísérje; t. i. a’ szép Nansiclea l e t t e l  
szívét nem hágják hidegen ’s ha haza terhelne, k e
zét reményié megnyerhetni. Chariclea e ott, ki ma- 

is ösmerte a’ szerelem’ hatalmat, baratnejanak Al
konya Knémonhoz titokban nem maradhatott, minél- 
foevást maga rá beszélte Knémont, hogy éljen ez al
kalommal ’s hazájába térjen-vissza. Nausiclesz is örö
mest állott reá, ’s Knéinon még inkább bátorító azon 
vallomása által, hogy ő volt azon kereskedő, kivel 
Thisbe m egszökött, ;s hogy kész, Knéinon’ apja mel
lett mint tanú lépni-föl. Knémon forró hálával fogad
ja ajánlását, megvallotta Nausicleához vonszó sze 
relmét, ’s a’ lakoma azonnal menyegzővé változott.

A’ bús Chariclea a’ menyegzői lárma elől estve 
korán visszavonult hálótermébe , ’s barátnéja boldog 
sorsát a’ magáéval összevetvén, sokáig sírt. Kisírt 
szemekkel találta őt reggel Calasirisz, — az egyet
len barát, ki neki most maradott. Híjába igyekezett 
ez fájdalmát azon megjegyzéssel enyhíteni, hogy 
Thyamisz, kinek hatalmában Theagenesz most van, az 
ő fija, ’s hogy Theageneszl minden vonakodás nélkül 
szabadon fogja ereszteni. „En pedig — feleié Cha
riclea,—leginkább azon búsulok, hogy Thy amisztól kell 
várnia szabadulását. Tuddm eg, hogy Thy amisz meg
szeretett engem, ’s hogy a’ szorongató körülmények
től kényszerítve, elámítám őt azon fogadással, hogy 
nője leszek. Ha most meglát, nem kell é indulatos 
hevétől féltenem mind magamat mind Theageneszt? 
Azért engedd-meg apám, hogy ha elkísérlek Thy arnisz- 
hoz, öltözetem’ ’s ábrázatom’ változtathassam, hogy 
így Thyamisz rám ne ismérjen.“ —

lígy  is lett. Mindketten rongyos ruhába öltöz
tek ; Chariclea szép arczára mesterséges ránezokat 
mázolt, papasszonyi ruháját ’s drágaköveit táskájába 
rakta; Calasirisz ellenben tegzét holmi rongy ba takarva, 
zajda-módjára felveté hátára, ívét pálczaformára kie- 
gyenesíté, ’s így gyalog elindultak Bessza felé. Nau
siclesz, Knémon, ’s ennek uj nője elkisérék őket 
egy darabig, ’s aztán sok könyhullatás és kölcsö
nös szerencse-kivánás köztt elváltanak tőlök.

Alkonyaikor váratlan látvány lepé-meg Calasi
risz’ és Chariclea’ szemeit. Egy csatatéren találák t. i. 
magokat, hol számos perzsa katona, ’s közttük né
hány aegyptusi-öltözetü ember is halva feküdt a’ föl
dön. Egy vén asszonyon kívül, ki egy halott fölött ke
sergett, egy etlen élő lény sem vala az egész téren 
látható. Ezen asszonytól tudták-meg, hogy Bessza’ 
lakosai, hírét vevén Mitranesz’ közelgetésének, őt 
itt rögtön körülvették’s csoportjának legnagyobb ré
szét felkonczolták. „Mitranesz maga is elveszté éle
tét, így szólt tovább az aggnő, de a’ miéink közül 
is elestek néhányon , ’s fájdalom ! én is itt idősb fia
mat siratom , nem sokára talán a’ másodikat is sira
tandó , ki most a’ besszaiakkal útban van Memphisz 
felé. Mert Thyamisz, szükségesnek látván a’perzsa 
helytartó’ bosszúját megelőzni, most midőn ez távul 
van, ’s aethiopiai háborúval foglalkozik, Memphisz’ 
városát váratlanúl meg akarja rohanni, ’s magát a’ 
tőle elragadott főpapi méltóságba visszahelyezni, 
n i  pedig e borongás körülmények alatt kerüljétek

most Bessza városát, ’s inkább itt a’ mezőn töltsé
tek az éjt.“

, ^ vándorok elfot. dák e’ tanácsot, ’s miután a’ 
nap utolsó v Hágánál a’ csatatért körüljárák, ’s meg
gy őződtek v olna, hogy Theagenesz nincs a’ holtak 
köztt, az öreg elfáradt Calasirisz hamar álomba me
rült, Chariclea pedig, kinek szempillájira nem szállt 
a’ jóltevő álom, mintegy éjfél-tájban, a’ feljövő hold’ 
sugárinál még más borzasztó látvány’ szemtanúja is lön. 
Az aggnő, bűbájos készületek ’s varázs-igék által 
visszaszólító íijának lelkét annak holt testébe, ’s tő
le meg a karú tudni ifjabb fija’ jövendő sorsát. A’ 
halott valóban töl is emelkedett ’s megszólamlott; 
keményen megdorgálta anyját, hogy a’ holtak’ nyu
galmát háborítja, ’s oily undok mesterséget űz, még 
pedig egy főpap’, ’s egy, Diánának szén élt szűz’ je
lenlétében; melly vétségért azzal fogna lakolni, hogy 
fiát többé meg nem látja,’s maga is erőszakos halállal 
fog elveszni. A vén boszorkány azon balga véle
ményben , hogy a’ két vándor, kikkel imént beszélt 
vala, a holttestek közölt rejtezve hallgatódzék, 
kardot fogott-fel a’ földről, ’s mint téboly odott vag- 
dalkozott maga körül, míg lába egy holttestben meg
botlott, s egy fenálló dzsida’ töredékével átszúrta 
magát, fija’ jövendölését ekép nyomban betöltvén. *) 
— Chariclea pedig Calasiriszszal, a’ vett hír’ követ
kezésében, reggel Memphisz felé intézték utjokat.

Memphisz’ kormányát akkor Arsáce vitte, a’ 
távullevő Oroondatesz’ nője, a’ perzsa királynak pe
dig testvére; szép ’s nagyeszű asszony, az ország
iás’ mesterségében jártas, de egyszersmind kaczér, 
feslett erkölcsű, ’s szenvedélyiben korlátot nem is
merő. Ü volt oka Thyamisz’ száműzetésének is , kit 
vétkes kivánságának tárgyaúl tűzött-ki, ’s az által, 
ámbár Thyamisz nem osztozott vétkes hajlandóságá
ban , Petosirisznak alkalmat szolgáltatott amannak 
rágalmazására Oroondatesz előtt, ki minthogy kirá
lyi vérből származott hitvesét nem merte nyilván meg- 
feddeni, Thyamiszon tölté boszúját, ’s őt számki
vetvén, főpapi méltóságát Petosiriszra ruházta.

(Folytatása ’s vége következik.)

A L A P M O N D Á S O K .

Ki jártában az eget vizsgálja, verembe eshetik: 
mint kelepczébe azon ember, ki más’ tetteit fürkészi.

A’ főméltóságok abban legboldogtalanabbak, hogy 
igazat ritkán hallanak, hacsak udvari bolondjaiktól 
nem. De most már udvari bolondok sincsenek.

Komáromy István.
R E J T E T T S Z Ó .

Vont négy elsórül szokták ismerni az embert.
Ékes vége barom-lak, Bár nem fegyver egészen,
Illőn hordja vitéz , kit szült szép Hunnia’ földe.

Sz. lg. Zalábul.
A’ 88dik számú rejtettszó: C s a p a t .

*) Ezen episodium mellett, minőt egy mai regényírónak meg 
nem bocsátanánk, el nem kell felejtenünk, hogy a’ mun
ka , mellynek kivonatját itt közöljük, ezelőtt 1400 évvel 
íratott; — akkor illyesmi koránsem* látszott olly hihet - 
lennek, mint most.

Szerkeszti H e l m e  ez  y. Nyomtatja B e i m e l .
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P A N A S Z .

Vad lilámon kinyílt 
Virág nem illatoz,
Kezemben szüntelen 
Ürömpohár haboz.

Szavam kifáradott,
Rekedt és néma le tt; —
De nem fuvalliatott 
Jégszívbe érzetet.

Lehelnek kürtjeként 
Hangzott: „Szeresd Hazád’ !
Ez ápol édesen,
Mint szerető anyád.“

De gúnykaexaj véré 
Fülein’ halál-dalul ,
’S nem ébredett so’ia 
A’ korcs föl álmibul.

Kértem, mikép a’ so rs - 
Üldözte szűz cseng ,
Kinek szelíd szemén 
A’ bánat’ könnye reng:

Emelje-föl díszét,
Derítsen éjire 
Hajnalt, virágozást 
Felejtett nyelvire.

De föl nem olvadott 
A’ jéghideg kebel,
’S nekem csak utamon 
Sohajtni, sírni kell.

Sujántxky .

ÉSZRE\ÉTELEK A’ TELEKSZABÁLIOZASRÜL.

( T ó t h  J ó z s e f  mérnöktől).

Mióta legutóbbi törvényeink a’ telek-szabályo
zásról , és tagosztályról rendelkeztek, minden
napiak a’ különféle, — ’s mint Udvardy úr is a’ m. 
évi Társalkodó’ 82 számában helyesen említi, — nem 
mindig alapos és értelmes vitázalok. A’ mennyire 
azt minden rendszerető hazafi ott, hol az hasznos 
lehel, — minélelőbb divatoztatni óhajtja, szintolly édes 
reménynyel hiszi a’ józan-értelmiséget kedvelő me- 
zeigazda i s , hogy az ujdon alkotandó telek-szabá
lyozások, ’s commassatiók tiszta előrelátással, ala
pos tapasztalásokon épült tudománynyal, ’s komo
lyabb észszel vétessenek munkába, mint az eddigi 
úrbéri szabályozásoknál fájdalom ! történt. Azérlmin- 
den errőli értekezést annál szívesebben kell ven
nünk , minthogy azok állal tárgyunkat annál több 
oldalrul tanuljuk ismerni!

Az eddig közrebocsátott értekezések, valamint 
Udvardy úr’ gazdasági Regulatiojának lűköre is, a»

birtok-összesítésben vagy tagosztályban hiszik mind 
azon boldogító jóllétet, melly az által nemcsak az 
egyes gazdára, de az egész hazára is mulhatla- 
nul haramlanék; — a’ javaslat magában nem uj; 
több külföldi gazdasági iró azt már régen mint va
lami különöst ’s igen hasznost javaslá, a’ nélkül 
mindazáltal, hogy vagy egyik vagy másik valami fé
nyes és követésreméltó példára mutathatna; pedig 
v e r b a  tantum m o n e n t ,  e x e m p l a  t r a h u n t .  
— Ha honn körültekintünk, számos példáját találjuk 
az összesített gazdaságoknak; illyenek jobbadán a’ 
nagyobb uradalmak’ allodialis jószágai; — továbbá 
számosak e’ tekintetben az alföldi kir. városok’ és sza
bad kerületek’ birtokosinak allodiumai, úgy annyira: 
hogy Amerikát, Angliát, ’s Belgiumot kivevén, hasz
talan keresünk ezekhez hasonlókat. Vizsgáljuk-meg 
tehát részrehajlás nélkül a’ Commassatiónak körü
löttünk levő kész példáit, ’s valljuk-meg nyiltsziv- 
v e l: nem találjuk é azokat nagyobbrészint, minden 
előrehaladás nélkül, a’ gazdálkodásnak egy igen kö
zönséges fokán nyomorogni?

Az uradalmak’ gazdaságának nagy ré sze , a’ 
bátorságra, szép, jó és hasznosra vezető mindazon 
föltétellel ’s alkalommal bír, mi szerint a’ gazda
ság virágzóvá, hasznossá, sőt paradicsommá lehet
ne ; mikkel mindazáltal a’ kisebb nemes, polgári 
’s úrbéri birtokok közönségesen szűkölködnek; ta
lálkozik is azok köztt szám os, mellyek különféle 
minta szerint vannak eldarabolva. — IVémellyek az 
újítási szellemtől, vagy talán valami, jelesnek tet
szeni óhajtó szándéktól ragadtatva elszabdaltaták 
különben szép tábláikat számtalan, ostábla-alaku, da
rabra, ezeket megjegyezték számjeles karókkal, vá
lasztékaikat düllő-utakkal; már most azt hiszik, hogy 
gazdaságjok szabályozva van, ’s annál biztosabban 
hiszik ez t, minthogy a’ földmérő a’ planumra ezt 
irta: „oeconomice subdivision“ ’s a’t. Ki hinné,hogy 
illy észbódító osztályzatban nincs egyéb, csak a’ sok 
haszontalan düllő-ut, őszi ’s tavaszi vetés, és ugar 
őszivel ’s tavaszival 5—6 tábla, gondolomra, vagy, 
mint az idő és körülmény engedé, bevetve; ’s ím ! a’ 
sok tarka tábláju föld mellett minden 3—4ik évben 
takarmányt kell venni. — A’ másik birtokos, halván 
dicsértetni az összesítést (Commassatio), mivel földeit 
úgy is f g ) tagban bírja, tehát azon van, hogy min
den marháját a’ több ezer holdra terjedő allodiumá- 
nak szélére, valami előtte kedves ponton összeszo
rítsa, honnét jármos ökrei majd óra-járásnyira czam- 
mognak a’ legelőre; — szántani pedig másik óra
járásnyira másfelé ; — a’ tömérdek birka mind egy 
helyrül ezer darabnyi falkákban egy csapáson lévén 
járni kénytelen, hamarébb letiporja a’ legelőt, mint 
leenné. — A’ szántás-vetésben semmi rend; az 
idén egyik, jövő évben másik végén szántanak ’s vet
nek ; a’ nagy erő folyvást jő ’s megy, de a’ helyte
len elosztás miatt nem halad; a’ tulajdonos még 
is azt hiszi, hogy miután összesítve van jószága, 
nyugton nézheti munkáját, ’s nézheti, mint lézeng-
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nek szerte emberei időt-tékozolva. — Épen most van 
alkalmam látni: mikép egy harmadiknak nemrég 
igen helyesen rendbeszedett nem csekély-terjedelmű 
jószága a’ fölállított gazdaság.' alapok’ nem-értése 
miatt összezavarodott ’s a’ régi jövedelmetlenség- 
hez nagy lépésekkel siet-visszn. — A’ mint hiteles 
kútfőből értesíltetém, e’ jószág’ elrendezése oily he
lyes princípiumokon volt alapítva, hogy a’ czélirá- 
nyos felosztás, az előbbeni erőnek rendes használá
sa, czélszerűbb ’s munkát-kimélő eszközök” s szer
számok’ helyes alkalmazása által még egyszer an
nyi munka hajtaték végbe, mint azelőtt; — és ki 
hinné! hogy fé'reértések’ következésiben a’ szer
kesztőnek vissza’épte után egy évre, ugyanazon — 
jóllétnek ’s gyarapodásnak indult — jószág, melly- 
ben kevés év alatt mindenféle marba még egyszer, 
a’ pénzjövedelem pedig háromszor annyira nőtt, —- 
zavarnak ’s veszélynek juta martalékul.

Tekintsük-meg végre a’ pompás és czifra gaz
daságokat is , — mellyeket vagy a’ tulajdonosnak, 
vagy egy serény igazgató-lisztnek lángesze hozott 
létre; üljenek hazánkban nem kis számmal vannak 
ma; — mutatnak é számadásaik folyvásti jövedelem
gyarapodást? — a’ munka-könnyebbítő gazdasági 
eszközöket ’s szerszámokat használjak é rendesen? 
vagy talán nagyobbrészint padláson nyugosznak ínár? 
— VJgy van! — nagyobb részint ez sorsuk; mert a’ 
gazdatiszt-uraknak is nagyrésze azt tartja, hogy az 
amollyan, Angliában ’s talán Amerikában is már di
vatozó szerszámok nem — magyar földhez valók; 
mintha bizony a’ mindenható csak ezen maroknyi 
magyar földet teremtette volna valami különös a- 
nyágból! —

A’ kisebb nemes, valamint szabad városi, ’s 
egyéb szabados birtokok közt is nem kevés a’ com- 
massált, ’s gyakran több szá z , sőt ezer holdbul ál
ló jószág, de azért a’ p é 1 d á ny-g a z d a s á g  ezek 
köztt is vajmi ritka; a’ min olly igen nem csudál- 
kozhatunk; mert ezek majd áltáljában az istenátku 
szokási jognál fogvást a’ közösködés’ vas járma a- 
latt nyögnek; mit újabb törvényink sem töriilnek-el 
nyilványosan. — Különben is az illy jószágok’ tu
lajdonosait v. hivatalkodás, művészet, mesterség, vagy 
egyéb kapadozó életmód jobban elfoglalják, hogysem,-— 
bárha elég gazdasági tudománynyal bírnának i s , —  
szorgalommal gazdaságot folytassanak; gazdaságaik
ban forgó tőkéjűk i s , miről olly igen függ an
nak szerencsés folytatása, kevesebb szokott len
ni, hogysem azt valarnelly kitűnő pontra emelhet
nék általa.

A’ mindennapi tapasztalásból idézett példák te
hat azt mutatják, hogy a’ commassatiók (miilyen, 
a’ mint láttuk, elég van), bárha a’ gazdaság’ foly
tatását nérnelly tekintetben künnyítenék is , minden 
kivétel nélkül nem szükségesek , de néha annyi hasz
not sem hajtanak, hogy a’ rá fordított költség meg
térüljön, sőt több mint egy esetben, az Udvardy úr 
által példaképen felhozott jász-határ’ szabályozott za- 
varodása fogna ismételteim. A’ kőföld, — mellyre 
mi rendesen hivatkozunk, minthogy azt az ipar- ’s 
tökélynek jóval magasabb fokán hiszszük lenni, ’s 
ugyanazért magunknak példányképül szoktuk v á la sz 
tani, — kevés példát mutat a’ telekszabálvozás és 
összesítés tekintetében. V legújabb időben Ausztria

egy jeles példáját mulatá az adó-szabályozásnak, e- 
gészen uj ’s a’ várakozásnak tökéletesen megfelelő 
elvekre alapítván azt; miből azt következtethetné 
valaki, hogy azon adatok szerint már a’ commas 
satiót is eszközölni lehetne; — de ott, hol a’ mezei 
gazdálkodásnak valamint alapvonásai, úgy tapaszta
lati ösméretei is közönségesbek, azt v alősíthatlan- 
nak nyilatkoztatják.

A’ hazánkbelí szabad határok’ birtokai világos 
példát mutatnak abban, hogy a’ kezdetkor egy da
rabban volt birtokok is idő’ folytával széllyeldara- 
boltattak, mert tulajdonosaik’ haszna, mit a’ birtoki 
szabadság olly igen előmozdít, úgy kívánta, — ugv 
is fogja kívánni m'ndenütt, hol azt valami akadály 
nem tilalmazza. — De tek'ntsük-meg közelebbről: 
hol ’s minő feltételek alatt hasznos, vagy haszon
talan a’ teíekszabályozás és tagosztdy.

lőr. Haszonnélküii lesz az minden kisebb határ
ban ; — mert Hlyekben tetemes - nagyságú birtokok, 
mellyek az építést, kerítést ’s a’t. megérdemelnék, nem 
lehetnek; 40. 50 hold pedig sem egyiket sem másikat 
meg nem érdemli.

2or. Nem alkalmaztatható az: minden, egye
netlen fekvésű ’s különböző főidő határban; mint
hogy illyeneknél, már természeti tulajdonuknál 
fogyást, a’ föld’ keveréke is annyira kő önbözó szo
kott lenni, hogy ma még a’ mezei gazdálkodás’ tu
dománya arra kulcsot nem tud adni: mikép kelljen 
t. i. bizonyos darab földnek természeti hiányát, a’ 
másik jobbhoz illesztve, kipótolni? — Maga az úr
béri rendszabály is, melly szerint a’ másiknál ro- 
szabb föld 100 v. 200 tér-öllel pótoltatik, milly ke
véssé felel-meg a’ gazdálkodási elveknek? tudják a’ 
dologértők. — En magam ismerek szabályozott ne- 
gyed-sessiókat, mellyek fél sessióval; úgy fel sessiót 
is , melly egészszel vetélkedik termésre nézve; — 
felényi munka, felényi vetőmag kell ’s felényi adózá
si költséggel jár. Altaljában minden illynemü pótlás 
rosszul felel-meg a’ gazda’ várokozásának : mert a’ 
bonilicatio, munkáját ’s vetőmagvát szaporítja csak, 
de nem gazdagítja. »Aligha minden már szabályo
zott határ nem tudna illy példát mutatni; melly azt 
valósítja, hogy bár az egész természet telve legyen 
is analógiával, de az emberek’ értetlensége, sokszor 
hirtelenkedése is fonákul intéz, ’s így természetesen fo
nák következést szül a’ munka is. Innét származik an
nyi boldogtalanság, innét annyi kudarcz, mellyek 
vállalatainkat érik.

(Folytatása következik.)

C H A R I C L E A .
( Foh tatás.)

Most tehát, midőn Arsace rneghallá, hogy Thya- 
misz a’ besszaiakkal Memphisz’ kapuja előtt megje
lent, ’s a’ várost ostromolni készül , egy királyi her- 
czegasszony’ minden pompájával, számos udvari tiszt
től kísértetve, jelent-meg a’ város’ kőfalain, ‘s ott egy 
gazdagon ékesített sátor alatt helyet foglalván . az 
ellenségek’ főnökét beszélgetésre szólítá-elő. Meg
jelent ez Theagenesz’ társaságában , k t mint meg
lőtt barátját szeretett, ’s kinek fellengező tartása már 
akkor is Arsace’ szemeit magára vonta. Miután Thya- 
inisz megmondotta eljövetének czélját, ’s Petosirisz’ 
ama’ rágalmazását is érinté, Arsace kirnon !á iléle-
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tél *. t. i- Tmgy a’ ké-t testvér, párviadal által dontse-el a* 
közöttük fenforgó kérdést. Mfért ismérte Petorisz’ 
gyávaságát, ’s ugyanazon egy csapással rajta kívánt 
bosszútállani, ’s régi kedvenczét a’ főpapi méltó
ságba visszahelyezni.

Thyamisz legnagyobb készséggel, a’ nép pe
dig közönséges tapssal fogadá az ítéletet, ’s az 
alatt, míg Thyamisz hű Theageneszének segélyé
vel, fényes fegyverébe öltöznék, a’ tolvongó nép a’ 
vonakodó’s reszkető Petosiriszt erővel kitolta a’ vá
ros’ kapuján. A’ gyáva még csak tekintetét sem ál
lotta-ki megbántott bátyjának, hanem még ütközet 
előtt megfutam ott, ’s a’ városba kívánt menekedni. 
De a’ nép be nem bocsátá, ’s Thyam isz, ki csak 
meggyőzni, nem megyilkolni kívánta testvérét, han
gos kiállással kezdé őt a’ város körül kergetni, mi
dőn egy rongyokba-burkolt aggastyán a’ két testvér 
közé veté magát, ’s a’ nagy sietségtől elfojtott han
gon kiáltozó: „O Thyamisz! o Petosirisz! milly 
fúria bánt? Ismerjétek-meg atyátokat, ’s kirnéljétek- 
meg szemeit azon borzasztó látványtól, hogy egyi- 
tek a’ másiknak kezétől essék-el!“ Erre széllyel- 
tépte rongyait ’s alaltok papiköntösét láttatván, ősz 
hajfürtéit a’ szélben lebegteté.

A’ két ellenséges testvér, a’ tíz év óta távul* 
volt, ’s most ezen elhatározó pillanatban visszatérő 
atyának méltóságos tekintetétől mint villámtól meg- 
sujtva, lábához borult ’s bocsánatot kért; a' nép 
pedig üdvezlő kiáltásokkal vevé-körül tisztelt főpap
ját, midőn egy más jelenet foglalta-el figyelmét. Egy 
isméretlen, szintúgy rongyokkal fedett leány, han
gos sikoltással Theagenesz’ nyakába borult, s mi
dőn ez rá nem ismert, e’ jelszót: Pytli usz ! rebe- 
g é , rnellynek hallására Theagenesz kedves Chari- 
tíleáját megismervén , őt forró kebeléhez szorító. — 
Az örömnek első hév ömledezései után, Thyamisz 
gazdag ajándékokkal elbocsátá besszai barátit; Ca- 
lasiriszt pedig, Theageneszt és Charicleát a’ zajom 
gó nép örömkiáltások közt kísérte-el Isis’ templomár 
ba, hol Calasirisz a’ nép’ jóváhagyásával, ismét 
Thyamiszra ruházta a’ főpapi hivatalt. Arsace is oda 
sietett, ’s az egész szertartás alatt szeme el nem 
fordult a’ szép görög ifjúról, kit az isméretlen leány 
kisért. Az áldozat’ végén ő i s , az utolsók’ egyike, 
hazatért, ’s szíve’ bensőjében a’ szerelem’ nyilától 
sebesülve, álmatlanul tölté az éjszakát; reggel pedig 
nem bírván többé fájdalmával, kicsapongásinak ré
gi meghitt szolgálóját, a’ vén Cybelét, szólítá-elő, 
’s könyzápor köztt értesíté, hogy a’ szép görög ifjú 
nélkül élnie lehetetlen. —

Cybele mindjárt Isis’ templomába sietett, ’s leg
első, mit ott hallott, az volt: hogy a’ jó Calasirisz, 
miután az estvét fijai’ ’s kedvesei’ társaságában vígan 
eltöltő'te ’s Theageneszt’s Charicleát Thyamisz’min
denkori pártfogásába ajánlotta volna, három órakor 
éjfél után, ágyában halva találtaték. Az istenek illy 
szelíd halállal jutalmazák-meg az erényes aggastyánt, 
életének legboldogabb napja után. A’ templomban zaj- 
gott a’ sok nép, főkép pedig Theagenesz és Chari
clea siraták elvesztett pártfogójokat. Aekik az ae- 
gyptusi szertartások szerint többé nem volt szabad 
a’ templomban mulatniok; erre építé tervét a’ ravasz 
Cybele, ’s mintha Thyamisztól az iránt megkére
tett volna , Arsace’ nevével menedéket ajánlott nekik

a’ helytartó’ palota jában.El is fogadták azt, de Charicleá- 
tól titkon megintetve, Theagenesz most is testvér
bátyjának mondó magát Cybele előtt, ki ezen örven
detes hírrel azonnal Arsaeehoz sietett, miután nekik 
egy gazdagon butorzott szobát lakásul adott volna.

Magokra hagyatván, sorsuknak uj ’s veszedel
mes bonyolodásáról kezdőnek beszélgetni, meri Ca
lasirisz’ halála által valóban az utolsó gyárnoltól ’s 
azon egyetlen embertől fosztattak-meg, ki Chariclea’ 
számlázásának titkát megfejteni, ’s őt szüléi’ karjai 
közé visszavezetni képes v lt. Ezen aggodalomhoz 
kis idő múlva még más is járult; mert Arsace’ 
ezé ja nem sokáig maradhatott elrejtve, annyival 
is inkább, mivel Cybele, Theagenesz’ testvéré
nek tartván Charicleát, mimán a’ leplezett czél- 
zásokkal czélt nem ért, Chariclea’ jelenlétében sem 
átallott Arsace’ kívánságáról világosabban szólam. 
!\!ás részről Achaemenesz, Cybele’ íija, ’s a’ helytartód 
né’ porhárnoka, Charicl át forrón megszerette, ’s 
anyjától Arsace’ titkába avattatván, együtt-munká- 
lásának féltőidéül azt tevő, bogy Charicleát nőül 
vehcsse-el. Miután Arsace ezt megígérte,Achaemenesz 
tudósító őt, hogy Theagenesz a’ had’ törvénye sze
rint az ő rabja; mert Achaemenesz volt azon tiszt, ki
re Mit ranesztől Theagenesz’ elkísérése Orooudatesz- 
hez bízva volt, ’s kitől a’ besszaiak őt elragadták. — 
Arsace ezen felfedezést czéljónak elérésére hasz
nálni akarván, a’ büszke Theageneszt, kit eddig sera 
hízelgések, sem fenyegetések kódolásra nem bírhattak, 
udvari szolgájinak sorába iktató, egyszersmind jelenté 
neki, hogy Charicleának Achaemenesz’ nőjévé kell len
nie. — E’ v égső veszélyben Theagenesz Arsace’ lábai
hoz borult, ’s megvallá neki. hogy Chariclea nem test
vére, de mátkája, ’s hogy élnie lehetetlen, ha Cha
riclea másé lesz. Arsace, kinek lángja naprul napra 
növekedett, még ezen utolsó jótéteménynyel kívánta 
Theageneszt magának lekötelezni, ’s Achaemenesznek 
adott szavát visszahúzta. Dé ez, illy hitszegéstől, 
’s mint vélé, hálátlanságtól haragítva, paripára ült, 
’s Oroondateszhez sietett Thébe’ városába, —

Oroondateszt, ki különben is roszkedvii volt a’ 
háború’ szerencsétlen kezdete miatt, (mert az ellen
sé g , mozdulatinak rendkívüli gyorsasága által mege
lőzvén a’ perzsák’ készületeit, Phíla’ városát rögtö
ni megrohanással már elfoglalta volt) még inkább el- 
kedvetleníték azon hírek, mellyeket Achaemenesz ho
zott. Egy meghitt tisztjét, Bagoást, azonnal Mern- 
phiszbe küldő ötven lovassal, ’s egy pecsétes pa
rancscsal, inellyben fő udvarmesterének meghagyó , 
hogy Theageneszt és Charicleát, ha lehet, Arsace’ 
híre nélkül, — ’s ha nem, tehát annak akaratja ellen 
is tüstint adja-által Bagoásnak, ki őket Thébéig e'- 
kisérendi. — De mielőtt Hagoás Memphiszbe érkez
hetett volna, Arsace, kit Achaemenesz’rögtöni eltá
vozta nyugtalanított, az ármányos Cybele’tanácsára, 
ki czélt érni sohasem reménylelt, ha csak a’ két sze
retőt egymástól el nem választja, Theageneszt, szol
galatjában ejtett némi hiba’ ürügye alatt, börtö'nbe 
vettető, a’ boldogtalan Charicleát pedig méreggel 
akarta kivégezni. De az ártatlanra irányzott nyíl, mint 
többnyire történni szokott,a’pokolszülte tanácslóra pat- 
tant-vissza. A’ pohártöltő szolgaleány, akár félreér-
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Lésből, akár szántszándékkal is, elcserélte a’ serle
geket, ’s Cybele itla-meg a’ mérges italt. De még 
végső vonaglási közit sem hagyott-fel ördögi kohol- 
mányival, hanem Charicleát vádolta, hogy ó volt 
a’ méregkeverő. — Ennek következésiben Chariclea 
a’ perzsa fötörvényszék elibe állíttaták. Minthogy 
azon hiedelemben volt, hogy Theagenesz is meg
gyilkoltatott, elfáradva a’ sors’ szünet-nélküli üldö
zésitől, nyugodt arczczal, mint olly személy, ki 
csak halni vágyik, megjelent a’ bírák előtt, ’s a’ 
vádat nemcsak nem tagadta, hanem még azon val
lomással toldotta-meg, hogy a’ méreg Arsacénak is 
volt szánva. A’ hirák kimondák az Ítéletet, hogy 
Chariclea mint méregkeverő elevenen égettessék- 
ineg ; ’s az ártatlanul szenvedő hölgy, tömérdek nép’ kí
séretében, kivezetteték azon helyre, hol, közel a’ vá
ros’ kapujához, a’ máglya fel volt állítva.

Chariclea kegy elein gyanánt kérte ki magának, 
hogy szabadon, a’ poroszlók’ durva kezeitől nem 
érintve, hághasson-fel a’ máglyára. Fönséges ma
gatartással hágott-fel, ’s a’ poroszlók meggyujtáka’ 
máglyát. De o csuda! a’ lángok nemcsak keriilék őt, sőt 
visszavonultak előle, a’ mint hozzájok közelített. Mint 
istennő, sértetlenül állott a’ lángok közepett, mel- 
lyek, mint neki gyújtott áldozat, szépségét mindin
kább kitüntették. E’ rendkívüli látványra ezer meg 
ezer szózattól hirtelen megdördült az ég : ,,A’ leány 
ártatlan! Világos, hogy az istenek’ ótalma alatt 
áll! Szálljon-le ! Szalljon-le!“ — Chariclea maga is 
meglepetve, végre leszálló t 's a’ nép örömkiálto
zások közt kísérte őt a’ város felé vissza. Csak Arsace, 
ki maga is a’ város’ kőfalairól nézője volt az egész 
jelenetnek, nem mondott-le diihösségérő!. Haragtól 
szikrázó szemekkel, futott-le a’ nép közé, ’s Clia- 
rieleát kéznélfogva, o nétkiragadta. „O esztelenek! 
így kiáltozott, nem látjátok é ,  hogy a’ mit ti bal
gatagul isteni segélynek tartotok, csak e’ leány’ bű
bájos mesterségének munkálatja, mellyért még in
kább megérdemli a’halát? Azért őt holnap újra íté
let elibe állítom, ’s meglássuk, el fogja é másodszor 
is a’ halált kerülni!“

Arsace’ elmés kegyetlensége azt rendelé, hogy 
Chariclea mo9t ugyanazon börtönbe vezettessék, 
mellyben Tleagenesz mulatott; mert jól tudta, hogy 
a’ valódi szeretőnek jobban fáj kedvesének sorsa , 
mint a’ magáé. De megcsalatkozott; mert a’ hős- 
lelkü szeretők a’ többé nem reménylett viszonyítás
ból, melly kínjaik’ öregbítésére volt számolva, in
kább erőt ’s bátorságot merítének sanyarú sorsuk’ 
viselésére. Miután néhány órát ollynemü beszédek
kel töltének, miilyenek olly két szeretőhez illők, 
kikre nézve ezen együttlét e’ földön utolsó fogott 
lenni, Chariclea’ tüzbőli megszabadultára is került 
a szó. () a titokteljes történetet az által magyaráz- 
la-m eg, hogy drágakövei köztt, mellyeket akkor is 
ruhája alá rejtve magánál hordozott, hihetőleg egy 
ollyan kő is van, melly p a n ta rb én a k  neveztetik, 
’s mellyról közönségesen azt hiszik, hogy a’ tűz’ 
hatalmának ellenáll. *) — Midőn ígv beszélgetőnek,
*) Ezen egész történet Arsace , Theagenesz és Chariclea 

közölt nemde Hiionra és Almansariszra ‘emlékeztet, Wie - 
land’ Oberonjában, kinek talán előképül is szolgált"

zörgés hallatszott; a’ börtön’ ajtaja megnyílt, ’s bei 
lépett az udvarmester Bagoással. Az eszes harezfi 
azon éjjel érkezett-meg Memphiszhe, minden zaj nél
kül a’ palotát körülvéteté ötven katonájával, felkök- 
té az udvarmes’ert, ’s megmutató neki urának pa
rancsolatját. Amaz , ki maga is szánta a’ két ide
gen’ sorsát, ’s őket ártatlanoknak tartotta, annál 
nagyobb készséggel sietett annak engedelmeskedni, 
’s a’ nélkül, hogy Arsace legkisebbet is megtudott 
volna, Bagoás az éj’ leple alatt a’ két fogolylyal el
indult Thébe felé.

Déltájban, Chariclea az éjjeli sebes lovaglás
tól annyira fáradtnak érzé magát, hogy a’ rekke- 
nő hőség miatt egy pálmaligetben menedéket kelle ke 
resniök. Míg ott kipihennék magokat, egy hírnöl 
utolérte őket, kit az udvarmester sietve küldött Oro- 
ondateszhez azon hírrel, hogy Arsace, midőn reg
gel megtudta, mi történt, öngyilkosság által vé
gezte éleiét. Bagoás szerencsét kívánt Charicleá- 
nak, hogy ez által nemcsak legveszedelmesb ellen
ségétől megszabadűlt, hanem biztos reményt is nyert 
fényes sorsra juthatni; mert nem kétlé, hogy Oro- 
ondatesz őt, kitűnő szépsége ’s egyéb ritka tulaj
donai’ tekintetéből, megholt hitvese’ méltóságára 
eraelendi.

Estve felé, ’s egész éjen által ismét folyta
tók utazásukat, de másnap egy elejökbe küldött ka
tona által parancsot vevőnek Oroondatesztól, hogy 
többé ne Thébe városába, hanem Syéne felé intéz
zék utjokat, minthogy Oroondatesz, hírét vevén, 
hogy Syéne veszélyben forog, seregének tetemes 
részével oda indult. — Kénytelenek valónak tehát 
utjok’ irányát változtatni; azonban Syénét el nein 
érhették, mert egy, ezer főnyi aethiopiai táborszern- 
re bukkantak, melly rövid ütközet után őket foglyokká 
tévé. Chariclea inkább örült, mintsem szomorkodott, 
sorsának ezen uj fordulatán, mert reményié, hogy 
ez által bujdosása végső kifejlődéshez közelít.

(Vége következik.)

A’ T Ö L G Y F A .

Tölgy te! be sok zivatart látsz, a’ inig annyira felnősz , 
Hogy terebélyed alatt békés pihenőre találjon 
A* fáradt vándor, kit az útnak terhe levert volt;
Majd dér, majd zápor, majd fergeteg’ árja borít-el;
Majd fenyeget mennykő, majd orkán’ vésze remegte!. — 
>S végre midőn mindezt kószáiként büszke kiállnád :
Mellyel tápláltál, ten-kedled’ férge terA-le.

Pinter Müiály.

R E J T E T T S Z Ó .

Vontán ’s vég betűmet vesztvén: bús koldusi botra 
Juttatok ezreket én.

Fő hármam ba erős : tüzesen forgatja egészet 
Gyakran a’ harez' mezején.

F i d i c i n is J á n o s .
A’ ggdik szánni rejtettszó: T a r s o l y .

Szerkeszti t í e i m e c z y  — Nyomtatja Be i me l .
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e g y  v íz s z a b á l y o z ó  >s  j é g t ö r ő  t á r s a s á g r ó l .
( Vásárhelyi Pút.)

Minap egy angol utazóval, ki fél év óta Ma
gyarországban tartózkodik, ’s kivel a’ Vaskapu’ vi
dékén ösmerkedém-meg, Pesten a’ casinoban újó
lag találkoztam. — Épen olvasásba vala merülve, a’ 
Társalkodó’ f. évi 17dik számát tartván maga előtt. 
— „ God bless A ou ! “ szólitám. „Isten áldja-meg“ 
felelt ő , az angol köszöntést mintegy magyaráz
ván. „Igen örülök, — folytató szinte magyar nyel
ven, nem kis csodálkozásomra a’ b eszédet,— hogy 
épen most hozta Kegyedet kedvező szerencsém, mi
dőn némelly hazáját illető kétkedésim’ felvilágosítá
sára van szükségem, mellyek’ megfejtését Kegyed
től méltán várhatom. lm. előttem a’Társalkodó’f. évi 
17dik száma, mellyben bizonyos Beszédes József, 
mérnöktársa, a’ mint kivevőm, valami „Sárvízi v i z- 
s z a b á l y o z ó  ’s j é g t ö r ő  t á r s a s á g “ leírásával 
foglalatoskodik. Miután azonban átolvastam volna 
nagy figyelemmel az értekezést, azt vettem észre, 
hogy a’ társaság’ hollétéről, czéljárul, munkálása’ me
netéről ’s annak végső foganatjárul csak alig tanul
tam valamit. Ugyancsak észrevevém, hogy a’ társaság, 
munkáló mérnökei’ szerencsétlen választatása’ követ- 
kezésiben 120.000 pengő forintnyi kárt szenvedett; 
mind a’ mellett, mivel mérnökei csak tudatlanok vol
tak, de nem hibások, ezen sok kártátelért azokat 
büntetés alá nem vonta, ’s hogy azok tapasztalat- 
lanságjokat azzal menték , hogy az országnak pók
technikái oskolája nincs ’s mindeddig nagy munká
ja nem volt, hol valamit lehetett volna tanulni. T o
vábbá, hogy a’ társaság, noha a kir. biztos úr min
dig teli turtá pénzzel a’ túrt, ’s noha az első alis- 
pántul fogva  az esküdtig , az egész tiszteletreméltó 
megyei tisztviselő kar, hatósan járult a’ tárgy’ elő
segítéséhez : még is, az ingenieur-ök’ tudatlansága 
által számos évig sikeretlen maradt munkának ta
pasztalása ’s a’ víznek (alkalmasint csak a’ mérnö
kök’ tapasztalatlanságából eredt) makranczossága' kö
vetkezésében, annyira megcsüggedt, hogy elbomlását 
csak egy fensóbb hat alomnak közbenjövése hárithat- 
ta-el. — Mindezt ’s több e félét, mondom, tanultain az 
értekezésiéül; de már most kérem Kegyedet, ne saj
nálja a’ sárvíz’ hydrographiáját röviden leírni, hogy 
legalább a’ munka’ helyével ismérkedhessem-meg.“ 

E n : A’ Sárvíz Veszprém megyében ered, ’s 
mingyárt ott több hegy- ’s forrásvízből növekszik; 
innen útját Fejér ’s Tolna megyéken keresztül foly
tatja , ’s miután ez utolsóban Agárdnál a’ Sió ’s Ka
pos vizét magába vette, Bálánál, ugyancsak Tol
na megyében, a’ Dunába szakad.—■ Ú: Mi hibáji s 
fogyatkozásai voltak, hogy rendezése szükségesnek 
találtatott? — En: Bégibb időkben, a’ Sárvize gaz
dasági czélokra ’s jelesül malmok’ hajtására hasz- 
náltaték, s nincs kétség, hogy a’ számosán épült 
malomgátok által a’ viz’ színe íelszoríttatott ’s árka 
beiszapult, s így az útját - vesztett viz azzal állott 
Btintegy bosszút, hogy a’ völgyében addig talán 
mivelés alatt volt termékeny ’s közel öt Q  mfülnyi-

re terjedt földet, árjával borító, ’s alig használható 
< sár-rétté változtató. — Ó: E’ szerint egy száritó* 

csatorna lett szükségessé. Mi lehet hossza, közép 
szélessége és mélysége ? — E n : A’ mint hallásból em
lékezem , hossza 00,000 Bécsi öl; középszélesség« 
mintegy 2 bécsi öl; mélységiről nem szólhatok. — ó l  
Hát az egész esés, a’00,000bécsi vont ölre? — En: 
Közel 90 láb.— 0 :  B. urnák előadásábul értéin, hogy 
a’ sárvizi részvényes társaság lSlOdik évben újra 
alakult; de mikor állott-fel első ízben, ’s mi ok gá
toló folyvásti muukálását? — E n : Mintegy 1772dik év
ben létesült, később a’ háborús idők halasztást pa
rancsoltak. — 0 :  ’S végre még is a’ fáradozásnak 
kívánt sikere l et t ?— E n: Igen; úgy emlékezem, 
1828ban az egész munka bevégzettnek hirdetteték. 
— U : 50 egész évig volt tehát folyamatban? ’s ré
szint olly akadályok miatt is , mellyek az egész nem
zet’ eszközlése által lettek volna inegelőzendők? —  
En: Nem érthetem, hova czéloz? — O: Bocsásson- 
meg K egyed, nem tudom, milly nagy reputatióban 
áll az értekező mérnök, nemzete előtt; azt sem tu
dom, milly áldozatokat tett a’ nemzet a’ vízmérési 
tudomány’ elővitelére; de ha Beszédes úr’ állítása 
igaz, hogy t. i. a’ sárvizi társaság többet tett, mint ed
dig az egész ország, úgy ő méltán neheztel,’s nem 
ok nélkül iparkodik a’ nemzet’, figyelmét illy neve
zetes tárgyra ébreszteni. — En: Ezen állítása Be
szédes úrnak hamis, vakmerő, sőt hálátlan. Tudja-meg 
Kegyed, hogy itt minden nevezetesb ’s nagyobb ki
terjedésű viziinunkák egy a’ kormány által kinevez
tetni szokott biztosság’ igazgatása alatt történnek. 
A’ kir. biztos mellé rendesen egy igazgató, ’s a’ 
tárgy’ nagyságához képest, több kevesb segéd-mér
nök rendeltetik, kiket a’ közmunkákra törvényesen 
alapított pénztárból fizetnek. Ezen pénztár’ fentar- 
tásához évenkint közösleg (indirecte), t. i. a’ föle
melt sóár által, az egész ország járul. — 0 :  ’S e- 
zen országos pénztárból húzott fizetést Beszédes 
is? — En: Úgy van; ’s húz most is. — U : De 
nekem úgy látszik, mintha ő magát az említett v i z-  
s z a b á l y o z ó  ’s j é g t ö r ő  s á r v i z i  t á r s a s á g '  
szolgálatjában lenni nyilatkoztatná ? — En  : Nem va
gyok egészen a’ dologba avatva; de még egyszer 
állítom: őt nem a’ társaság, hanem a’kormány fizet
te, ’s a’ mellett olly kegyelemmel volt iránta, hogy, 
noha őt folyvást fizette, magányos munkák’ vállalá
sától, hol mellesleg nevezetes jutalmat nyerhetett, 
sem tillotta-el; ’s annálfogvást állíthatni, hogy, ha a’ 
tapasztalatlan ’s kárra inkább mint haszonra dolgo 
zott (e’ kitétellel B. úrnak önvallása után élek) mér
nökökből végre ügyes individuumok lettek, azt az 
egész nemzetnek, nem egyes társaságnak kell kö
szönni. Azután B. úr csak a’ maga hatáskörét lát
szik kiemelni akarni, más országos ’s nagy kiter
jedésű munkákról nem is emlékezvén, hol, lehet 
liogy sikeresben foglalatoskodtak a’ mérnökök, s 
magok’ kiművelésében is olly előmenetelt tehettek, 
hogy a’ sárvíznél neveltetett mérnökökkel minden 
pillanatban, mind számban, mind tehetségben, síkra) 
szállhatnak. — 0 :  Nagy számmal vannak é azok,,
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kik a’ társaság’kárán váltak valóságos c i v i 1 i s I n g e 
n i e ur  ükké ?  — En: Mentsen-fel afféléiét alul. — 
( ) :  De még is. Ötvenen? százan? — E h : Talán csak 
ß maga lesz. — Ö\ Látom, ellenpártjával van dolgom.

Én: Amicus personae , inimicus causae; ’s men- 
nyiben lehet igazságom, angol egyenességére s el- 
fogultlanságára hivatkozom. A’ többek köztt p. o. 
azt állítja B. úr, bőgj „csuk részvényes társaságok 
nevelik a’ Civilis Ingenieurt, '» azok adhatnak egye
dül bizonyságot bizodulmukkal unnak tudományáról 
hogy „építő mérnököt nem diploma , nem ludas tár
saság' h izo/iyitváinya , nem valami fenyes hivatal, 
nem diszjcl, nem valumeIly kormány választása . nem 
beutazása a' világ’ minden intézetének s hanem az 
egész életnek az építőkéiyen , és pedig csuk egyjéle 
munkában töltése, ’s az általa munkáltató részvényes 
társaságnak «’ j ó  foganattal tartós megeléö ülése te
szi öt építő-mérnökké.“ Mit ítél, kérem, ezen ál
lításról?— 0 :  Hogy a’ részvényes társaságok által 
felfogott huzamos munka’ folyamaljában nevelheti az 
Ingenieur azon körhez-illő tapaszlalásit, megenge
dem, de szintazon mértékben nevelhetné, ha ugyan
azon munka nem egy társaságé, hanem csak egyes 
személyé lenne; azért hibás fogalom, a’ civilis in- 
genieur’ tökéletes készületét egyedül a’ részvényes 
társaságok’ munkálatihoz kötni. — Jón: i\em veszi- 
észre, hogy ezen állításban egy mellék czél rejtezik ? 
ó  részvényes társaság’ megbízottja is volt, ’s azért 
czéljára tartozott, a’ civilis ingenieurt olly jelekkel 
mutatni-ki, inellyek egyenesen őt bélyegzik. — 0 :  
Értem, értem; Cicero pro domo sua, úgy-é ? ’s 
oily könnyenhivőkre ’s értellenekre számol, kik e- 
zen meghatározás’alaptalanságát észre nem vennék? 
Ha valaki p. 0 . azt állítaná, hogy jó sarut csak a- 
zon varga képes lábunkra készítői, ki már részvé
nyes társaságok’ számára vart sarut, ’s mint töké
letes mestert csak azt magasztalná, ki majd egész 
életét abban töltötte, ki fogná xnagat a’ mosolytul 
megtartóztathatni? Távol legyen azonban, hogy a’ 
civilis ingenieurt illető foglalatosságok’ bármellyi- 
két is a’ vargáéhoz hasonlítsam; távol legyen, hogy 
Beszédes úrnak, mint mérnöknek, e’ hazában talán 
tett szolgálatit saruvarráshoz alacsonyítsam ; de még 
is — négy szem köztt kérdve— magának B. úrnak, 
mi különös tárgyai voltak a’ részvényes társaságok
kal! összeköttetésében, mellyekhez valami különös 
talentum, valami ritka ’s gazdag tapasztalás, mint 
elválhatlan társ, kivántatott-meg? — E n : Tudtom
ra mindeddig B. úr’ ingenieuri foglalatosságai viz- 
eset-mérésből (libellázásbul), földkiemeltetésből, né
hány patakviz-elrekesztésből, ’s közönséges malmok’ 
építéséből, millyeket talán hazánkban már látott is 
Kegyed, állottak. — 1): Hát e’féle munkákból Kegye
tek olly csudát űznek, ’s illyekkel-foglalkozás teszi 
kegyeteknél a' civilis ingenieurt? — Én: Beszédes 
úr mondja. 0 :  Épített-e ő valamelly nagyobb ha
józási csatornákat ’s ezzel szükségkép eg\ült-járó 
zsilipeket?— En: Tudtomra, nem. — (): Épített e 
nagyszerű kő,- vas álló- vagy függőhidakat? — Én: 
Tudtomra, nem. — ü : Vas-utakat épitett-é? — É n: 
Tudtomra, nem. — (i: Bányákban, hámorokban, ne
vezetes erőmüveket hozott é mozgásba? __ Én:
Tudtomra, nem. — ti: De az említettekről bizonyo
san készített, alkalommal, teljes ’s kimerítő terve
ket ? — E n : Tudtomra, nem

(): Nem, ’s mindig nem! Hazámban a’ civi
lis Ingenieur a’ polgári építésnek egész kiterjedé
sében munkálkodik. — Kegyed Angliában megfor
dult, ’s szeinlé.helte csak az egy Telford’ intézete 
által létrejött különféle, nagyszerű alkotmányokat ; 
’s — Telford civilis Ingenieur volt. De ő nem ta
pogatózva haladt ingenieuri pályáján, ’s nemcsak ma
ga tapasztalásai után gyüjté ismereteit, hanem az 
öt idővel megelőzőitek’ tapasztalásit okosan használ
va, t. i. ott kezdvén, hol amazok elhagyták, hágott 
a’ civilis ingenieurség’ mostani állapotának legfen- 
sőbb fokára. — Ha valaki tehát csak saját tapaszta
lás! után képezte magát, úgy bátran állíthatom, hogy 
tudománya nem egyéb, mint igen határzott empyria. 
A’ mint maga megvallja B. úr, praxisa tapasztalatlan 
íngenieurök köztt volt; ’s ha ő, felteszem, talentum
mal hír, tökéletlen praxisát valamennyire igazíthat
ta ugyan, de az minden esetre hiányos ’s egyoldalú 
maradt. — En: E’ szerint, B. úr’ fentebbi állítása, 
mellynél fogvást a’ civilis Ingenieur munkálkodása 
körét a’ technikának csak egy ágára kívánja szőrit- 
tatai, úgy-e hibás?— 0 :  Minden bizonynyal. Azon le
hető ellenvetésre, hogy egy ember elégtelen az in
genieurség’ olly szélesen terjedt ágaiba nevezetes 
elölépést tenni, bízvást viszonzom: hogy, ki szük
séges előleges mathemetikai ’s physikai ösméretek* 
kel hír, annak — Britanniában kimutatható számos 
példa szerint — nem olly győzhetlen munka lesz, ma
gát a’ gyakorlati ingenieurség’ több ágaiban kitün
tetni. Ez egyébiránt, valamint jó alkalomtól, úgy 
lelkilehetségtól is függ, annyira, hogy midőn egy, 
több tárgyban nevezetes tökélyre jutott, a’ másik 
csak egyben is, mellyben talán egész életét tö lté, 
alig vergődhetett középszerűségig. — En : Értem Ke
gyedet; holtig él, úgy-e, a’ rósz pap is, valamint a’ jó? 
mindenik egyféle munkában töllvén életét ’s mind
kettő részvényes, ’s néha ugyanazon részvényes tár
saságot szolgálván, ’s még is, honnan közttiik a’ szer
fölötti különbség?— (): Hogy B. úr által felhozott 
külső ismertető jegyei a’ civilis ingenieurnek, úgy
mint: diploma, tudós társaság3 bizonyítványa , fényes 
hivatal, kormány' választása , beutazása a’ világ' 
minden intézetének , kiilönkülön, egész bizonyos
ságot a’ civilis ingenienr’ belső tulajdonárul nem 
adhatnak, azt tagadni nem akarom; ellenben bizo
nyos az is , hogy a’ részvényes társaságok’ mérnö
keikben helyzett bizodalma is lehet alaptalan, ’s bi
zonyítványa nem elég kezesség a’ civilis ingenienr’ 
belbecséről. — En: Nincs máskép; hiszen például 
maga mondja B. úr: „hogy a' súrvizi inge-tie űrök 
tapasztalatlanságát körülbelül 120,000 forin tta l fi
zette a’ társaság“', ’s ismét „az elsőbb csapásául suj- 
iőbb ostora volt a' társaságnak ét minden későbbi 
tömérdek bajnak kútfeje f t  Hon malőr nmj a' sár vízi 
■mérnököké tapasztalatlansága , kik között maga/n 
is (t. i. Beszédes úr) mint munkáltató segítettem  
másokkal együtt hibázni.“ — Ebbül kitetszik, hogy 
a’ sárvizi társaság, annyira hízott iugenieurjei’ tu
dományában ’s ügyességében, hogy, midőn azok, 
a’ szükséges tudomány’ ’s tapasztalás’ hiányával, 
nem czélirányosan, sőt kárra dolgoztak is, csak fi
zető munkálkodásikat 120,000 pengő forint veszte
getéssel; melly azt bizonyítja, hogy a’ részvényes 
társaságok' bizodalma is lehet alaptalan, ’s bizonyo
san az volt ott, hol önhibáját csak későn, mikor
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már túl van a’ bajon, maga megvallja, t gesz sze
rénységgel, a’ hiteles! mérnök.

Ú: Mellesleg kérdem, mit akar B. úr azon 
mysticus szavaival értetni, a’ hol azt mondja: “AAura- 
tünk ellen meglett hibának őszinte leírású többet ta 
nít «’ hydro! echniábati, mint a világnak minden más 
v i t a t á s a i En nem vagyok képes megfogni, mivel 
sokféle vita van e’ világon, ’s át nem láthatom, hogy 
a’ magamagának szabott szoros közt elhagyván, 
egyszerre a’ nagy széles világ1 minden vitatásirnl 
ábrándozik. — En: Úgy vélem, csak azt akára monda
ni, mit Schemer! úr, a’ bécsi főépitő-tanács’ igaz
gatója, egy munkája’ élőbeszédében mond, t, i. hogy : 
,.A’ tökéletlen, el nem sült, vagy mogsérerniilt épit- 
vények többnyire tanuságosbak, mini a’ jól ’s czéli- 
rányosan bevégzettek : amazok, mennyiben a’ hibás 
voltukból eredett káros következéseket szem elé ter
jesztik , a’ vizsgálót minden egyes részre, az okok’ 
kinyomozására , foganatjaikkal egybehasonlitására 
figyelmeztetik, ’s megmutatják azt,  mint nem kellett 
volna építeni; emezek ellenben fölgerjesztik ugyan 
szerzőik iránt a’ tiszteletet, de a’ nélkül, hogy az 
egyes részek’ vizsgálatára’s azon u t’s eszközöknek, 
niellyek egy jól létesült műnél használtattak, kinyo
mozására vágyat ébresztenének; felfedezhetni ugyan 
bennük minden rész’ ’s elrendelés' őszhangzását, de 
észrevétlenül maradnak azon nehézségek ’s akadályok, 
mellyek a’ létesítés’ útjában állottak, ’s kevesebb 
gondot fordítunk megvizsgálásukra, mint ott, hol el
bomlott vizépúvények’ maradványára, rosszul sike
rült épít vényekre, ’s oily ká okra akadunk, mel 
Ivek hibás épitvények’ következésiben egész vidé
kekre hárultak ; hol nagyobb érdekkel lehet az oko
kat nyomozni, az igazitó terveket elmében képez
n i . ’s a’ t. ’s a’ t.‘ — (): Tehát nem szerény val
lástétel az ejtett hibáról, hanem a’ hibának ’s meg- 
igazításánál használt módok ’s eszközek’ körülmé
nyes és tudományos leírása, ’s a’ munka-foly amat- 
bul kihozott közönséges ’s más alkalomra is illő 
elvek’ közlése“ lett volna a’ hydrotechniára nézve 
uj ’s igen érdekes szerzemény. — En: lllyfélékkel 
mindeddig valóban nem bővité a’ vízépítési tapasz
talást. — 0: Térjünk most a’ fentebbi tárgyra visz- 
sza. A’ mint B. úrnak előbb érdekelt állítása foly
tatásába láttam, Kegyeden is kitölté boszuját, mi
dőn egy tollvonással kirekeszté a’ civilis ingenieur
ök’ sorábul, mert Kegyed nem részvényes társa
ságok’ ingenieurje, pedig azt mondja, hogy csak 
részvényes társaságok nevelik a3 civilis ingenieurt, 
’*■ azok adhatnak egyedül hiteles bizonyságot bizo
dalmákkal annak tudományáról; 3s hogy ezen állí
tásban sok fekszik, okát adja, mivel ingenieuri hiva
talba leket nemcsak értel/nesség hanem pártfogás 
ál al is ju tn i ; abban egyszer beit leven, alázatos ma
gaviselettel az osztály-elnöknek fchef de branchej 
kedvében járva  s szépen beszélve, elére is lehet men
ni , es halkan dolgozgatva holtig fizetést is lehet 
húzni; de egy részvényes társaságnál, hol mind- 
egyik társ a maga erszénye' jövedelme végeit szün
telen ellenőr kép sarkában van a’ civilis Ingenieur nek, 
itt öt megbukástól csak munkájának jó  sikere ment
h e t  meg. fR inc arce/iturprof'jni.J— En: Éljen a’ toll- 
harcz ! Ha engem akart megboszúlrii, az csak a’ raj
ta mintegy hat év előtt ejtett sebek’ kiujulásának 
lehet következése. — Csekély személyem, civilis

ingenieurök’ számába tartozzék-e? arról később fo
gok szólani; de itt igazságszeretet ösztönöz, tisz
tán égő mécscsel megvilágosítani mind azt, mit ő,  
magára nézve igen bölcsen ’s jó előre óvakodva, be- 
liomályosítni igyekszik. — 0: Kiváncsi vagyok, a' tit
kot megfejtve láthatni. — En: Hogy B. úr a’ részvé
nyes társaságot, mint szünetleni ellenőrt sarkában, 
magára nézve nem találja alkalmatlannak, igen ter
mészetes , mert a’ műk ez nem értő társaság csak az 
oeconomiai résznek lehet eUenőrje; de egy orszá
gos építési hivatalnál, hová a’ civilis ingenieurök’ 
tervei megvizsgálás végett szoktak fölterjesztetni, 
41az osztályéinak ( chef de branchej " tudományos 
ellenőr je lenne, ’s ettől óvakodik az okos, mert “hinc 
arceniur profani“ ! — igaz , hogy néha nyer ér- 
demetlen is diplomát, nyer hivatalos megkülönböz
tetést, ’s vagy a’ kegyelem’ vagy a’ csalódás’ ajtaján 
keresztülcsúszik a’ selejtes; de más részről csak a’ 
B. úr által felhozott sárvizi ingenieurök’ története 
is eléggé bizonyítja, hogy a’ részvényes társasá
gok’ szeme ’s érdeke elölt is csak elhaladhat olly- 
kor a’ hibás, ’s ott sem mind tökéletes ingenieur 
az, ki annak színében mutatkozik. Úgy tetszik, ha
sonló joggal állíthatjuk, hogy a’ részvényes társa- 
ság’ figyelmére nemcsak értelmesség, hanem párt
fogás által is juthatni néha; abban azután egyszer 
benlevén, más talán érdemesebb elől a’ jól-izető mun
kát is elkaphatni,— foly vást szépen beszélvén’s a’ 
részvényes társaságot mulattatván a’ hol kel l , ma
gát megalázván a’ hol lehet, magáról, isten tudja, 
mit nem állítván, sok évig fizetést is lehet húzni, 
meg is gazdagodni, ’s úgy intézni dolgait, hogy lia 
hiba történik, azt mingyárt észre ne vegyék, lega
lább, hogy az egész társaság, ha már a’ bizodalom- 
bul csaknem kifogyott, béketürelmét el ne veszítse; il- 
lyenformán ő meg sem bukik mindenkor. — Ha hát 
egy sem Telford, ki diplomát nyer, ha nem mindig 
szerencsés volna is a’ tudós társaságok’ ’s a’ kor
mány’ választása: igazságtalanság még is mindazo
kat gyanúba venni, érdemeiket beárnyékozni akarni, 
kik díszes helyzetüknek megfelelnek, ’s csak azo
kat akarni mintegy a’ pór-seregből (profanusok kö
zül) kiemelni, kik részvényes társaságoknál szolgál
nak. — Másnak nemcsak pénzével, mint ezt B. úr 
is kívánja, hanem becsületével is igazságosan bán
junk; j ó  h i r ’ s z e r e t e t é 1) ő 1 a’ másét ne nyirbál
juk “ezt kívánja a’ lélek’ tisztasága.“

0 :  Ajánlom az angol vért; maradjon nyugod
tan. —Felhevülésében megfelejtkezett azon foglalatos- 
sági osztályrul szólani, hol B. úr mi n t  j é g t ö r ő  
ingenieur munkás; mivel a’ sárvizi társaság nem
csak viz szabályozó, hanem jégtörő is volt; és ez 
azon érdekes tárgy, melly tudásvágyomat különösen 
ingerli, mert sem hazámban, sem másutt, e’féle in
tézetről nem hallottam. — En: A’ jéglörés itt csakkép- 
leg értetik, ’s nem egyéb mint metaphora. Mivel 
t. i. minden kezdet nehéz, ’s B. úr a’ sárvizi társa
ságot elsőnek mondja Magy arországban, melly viz- 
száritásra egyesült, azt ropice, mintelőinenőt’s ne
hézségekkel küzdőt, jégtörőnek nevezi. — : ’S nyel
vetek megszenvedi, hogy tulajdon ’s nemtulajdou 
értelemben vett kitételekkel,, minden kiilönböztetés 
nélkül,kapcsolva éljetek? — En: Koránsem, de itt is 
a’ nyelv’kárára inkább, mint hasznára dolgozott. —
A’ külföldön ’s különösen hazámban már jóval előbb
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megtörték a’ jeget illy értelemben; miért nem fordí
tották az ott tapasztaltakat hasznukra? — E n : Már ré
gi közmondás: „maga kárán tanul a’ magyar. “ — 
Egyébiránt meg kell jegyzenem, hogy már nálunk is 
jó\al előbb, mint a’ sárvizi társaság alakult, a’ kor
mány lörte-meg a’ jeget. Milly nevezetes vizimunkák 
történtek hazánkban már Vldik Károly alatt, mingyárt 
a’ passaroviczi békesség után, elő van adva e ' kö 
vetkező czíinü könyvben: „Vorschläge zur Erleich
terung und Erweiterung der Schifffahrt und des Han
dels in dem Erbkaiserthum Österreich. Wien und 
Triest 1810“, a’ hol a’ 42 lapon ezeket olvashatni: 
„Miután, a’ passaroviczi békesség’ erejénél fogva,  
a’ termékeny temesi bánság (uralkodó) házunknak 
jutott, ezen tartomány ama’ nagy hadivezér ’s ország’ 
nagy emberének (Mercy) munkássága által, ki több 
nagy száriló-csa'orn..* építésé', és a’ Hege vize’ ha- 
józhatását eszközölte, szembetünőleg megjavítatott 
’s a ’t.“ — (): Fentebbi nyilatkozásából azt vevém-ki, 
hogy ez előtt6 évvel már egyszer barátságosan össze
kerültek egymással; szabad-e tudnom?— t in : l\em  
litok. Ileszédes úr, mint iró, gondolatiban ’s állítási
ban nem tartja-rneg a’ mathematikai törvényt. A’ rend, 
összeköttetés és összefüggés nála hasonló a’ sorsjá
ték-tarisznyában levő számokéihoz. Íme az I830dik 
Tud. Gyűjt. lYd. kötete' 49 ’s 50d. lapján következő
ket leszen közhírré: „ M i v e l  p e d i g  t ö b b  e s z 
t e n d ő k  ol t a  H a z á n k b a n  v i z i ,  é s  m á s f é l e  
I n z s e n é r i  t á r g y ú  m u n k á k k a l  f o g l a l a t o s 
k o d v a  g  y ü j t ö g  e 11 e m , h i v a t a 1 b e 1 i d o l g a 
im k ö z ö t t  azon  t u d á s o k a t ,  é s  e g y é b  Ké
m ü k e t ,  m e l l y e k  n é m e l l y  g y a k o r i ó s  mun
k á k n a k  ir h a t á s á r a  m e g k i v á  n t a t nak ,  a- 
z ér t  m e g p r ó b á l o m  e z e k e t  k i a d n i ,  ú g y- 
m i nt :  1 szőr E g é s z  Ma g y a r o r s z á g  n a k H y- 
d r o t e c h ni k á j a , me Ily mi n d e n  á l l ó  és  f o 
l y ó v i z e i n e k ,  v i z i  é p ü l e t e i n e k ,  á s á s a i 
n a k ,  h a j ó k á z á s á n a k, é s  e r ő mi  v e i n e k  m o s 
t a n i  á l l a po t ]  át, mi nd e z e k n e k  i g a z í t á s á t ,  
e s  e g y  n a g y  e g é s z b e  v a l ó  s z e r k e z t e i é -  
s e k  p l á num át e l ő  adja. — 2szor: A’ m e z e i  
g a z d a s á g r a ,  m e s t e r s é g r e ,  é s  k e r e s k e 
d é s r e  k i v á 11 k é p e n , a’ t ö bb i  t u d o m á n y o k 
ra p e d i g  é r i n t v e  a l k a l m a z t a t o t t  1 n z s e 
ll é r s é g, mi n d e n  M a g y a r  o r s z á g i  ú t a k’ ál 
l ap ó l j á na k ,  é s  j a v í t á s o k n a k  e l ő a d á s á v a l  
e g y ü t t . — 3szor: P o l g á r i  t e k i n t e t e k b e n  v é 
ve a’ v i z i t ö r v é n y .  A’ N e m z e t e k  k ö z ö n s é 
g e s  v i z i  t ö r v é n y e .  M a g á n y o s  v i z i  t ö r v é 
n y e  a’ H o l l a n d ,  A n g o l ,  F r a n c z i a ,  O l a s z ,  
b u r k u s  é s  M a g y a r  N e m z e t e k n e k .  — 4szer: 
A’ D u n a ,  v i l á g  k e r e s k e d é s i  t e k i n t e t b e n ,  
a v a g y  a nna k  m e g m u t a t á s a ,  h o g y  b e l s ő  
é s  é s z a k i  E u r o p a  á t a 1 j á b a n , k ü l ö n ö s e n  
p e d i g  M a g y a r o r s z á g ,  A u s z t r i a ,  C s e h o r 
s z á g ,  B a v á r i a, S z á s z ,  é s  B u r k u s  o r s z á 
g o k ,  e g y e d ü l  a’ D u n á n k  á l t a l  v e h e t n e k  
r é s z t  l e g r ö v i d e b b ,  l e g o l c s ó b b ,  é s  I e g- 
á l i án d ó b b út o n ,  a’ v i l á g n a k  k ö z ö n s é g e s ,  
k i v á l t k é p e n  Á z s i á n a k  n a g y  k e r e s k e d é -  
s é b e n. E z e k r e  n é z v e  a’ Duna  r e g u l á t z i  ó- 
j á ii »k P 1 á n u m a. — 5ször: A’ K a t a s z t e r i  
f ö l d m é r é s r  ő 1 v a l ó  g o n  do l at o  k. — öszor

H á r o m  n e v e z e t e s  H a z a f i  F ö l d m é r ő i n k 
nek,  Mi k o v i n y i ,  K r i e g e r ,  é s  L i p s z k y n e k ,  
k é t  h i r e s  V í z m é r ő i n k n e k ,  l l ö h m n e k  é s  
K i s s n e k, é s  e g y  t u d ó s  e r ő m ű v é s z ü n k n e k  
S z e g n e m e k  é l e t e i k ’ l e í r á s a ,  é s  v e z é r  
g o n d o l a t a i k n a k  v i z s g á l a t a . “ — Már hason
lítsa Kegyed ezen, a’ legelső-rangú angol civilis in- 
genieurhez is illő, hirdetményt, — meliy ugyan mind
eddig puszta hirdetmény maradt— ezen legközelébbi 
I7dik számú Társalkodóban olvasható szavaival 15. 
úrnak, t. i. „Egy civilis Ingenieur egész éleiét csuk 
egy ágában tö lti a’ technicának 's építésnek. ’/  innen 
van egy dologban uz «’ nagy tökéletesség, tnelly, a 
mit culculálni úgy szólván, nem lehet, azt is megtud
ja  technice Ítélné4 ’s egyeztesse-össze.

Ól Ellenkezik magamagával. Ama’ hirdetmé
nye emlékeztet Horátz’ szavaira : Quid tanto dignurn 
proferes promissor hiatu ? — En: Parturiunt mon
ies ect. Ajánlom, olvassa Kegyed az imént felhozott 
értekezésen kívül, még az I830dik évi Tud. Gyiij. V. 
’s Vld. számú kötetébe iktatott értekezéseit, ’s ha 
unalmas üres órái leendőének, az ezen értekezé
sekre tett jegyzéseket is , mellyek a’ Tud. Gyűjt. 
1831 évi Didik kötetében foglaltatnak, méltassa fi
gyelemre. — Ez úttal röviden még az ingenieurség’ 
13. úr által tett meghatározását említem. „Az Inzse.- 
nérség , úgymond, az a tudomány, melly a' mérést, 
számolást, képezést, vá j á s t, ép ítést, uz erömiveket, 
és ezekkel Való bánást, mindennemű elrendelést, még 
a' külön vált tárgyuknak is egy egészbe való szerkéz- 
telesei, czélirányos gazdaságos , ’s állandó okkal 
móddal ta n ítja “

ü l  Két hires magyar vizmérörül emlékezik B. 
úr, kiknek életirását akarja közleni. — En: Jó, hogy 
emlékeztet. Az egyik Bőhm, kitől származott az ere
deti terv a’Sárviz-száritásra nézve. — Ói ’S ezen ma
gyar hires vízmérő, kiről B. úr életirást szándéko
zik készíteni, a’ szemünk előtt levő társalkodóbeli 
előadás szerint azok közé van számítva, kik planum 
nélkül ’s a’ társaság’ kárára dolgoztak ?— Enl  Égy 
van; de emlékezzék Kegved vissza a’ sorsjáték’ ta
risznyájára. — O : Ha igen alkalmatlan nem vagyok, 
még egy kérdést teszek. Egyeztethető e a’ finom tár- 
salkodási érzéssel, hogy ott, hol a’ kir. biztos úr 
’s a’ nagyérdemű tisztviselői karról dicsérettel em
lékezik, a’ dolgozási szerszámokat ugyanazon pont
ban összefoglalva magaszlalja? én azt vélem, hogy 
minden cse re külön pontban ’s szünjellel (—) el
választva kellett volna az utolsókat említeni, hogy 
igy a’ k ü l ö n  v á l t  dicséret’ t á r g y  a i külön dicsér
tessenek. — E m  Nem vette észre, hogy az i n g  e- 
n i e u r s é g ,  a’ fentebbi meghatározás szerint, még 
a ’ k ü l ö n  vá l t  t á r g y a k ’ e g y  e g é s z b e  s z é r 
k e z t e t é s é t  i s ,  á l l a n d ó  o k k a l  m ó d d a l  ta
ní t ja.  — O:  A foolish thing; god bless You!

R E J T E T T S Z Ó .

Bacchus okozza egészt. Fótion : hamis isteni fajzat.
Pusztulásra mutat végiaga visszafelé.

B o g á r  J á n o s .

A’ 40(ük számú rejtettszó: Kard.

Szerkeszti H c I m e <-z y.  — Nyomtatja Ke i m el.
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ÉSZREVÉTELEK A’ TELEKSZABÁLYOZÁSRÓL.

( Ful\ latás.)\
A’ mostanig még1 szabályozatlan, egyenetlen- 

feklü határokban, úgy látszik, hogy mielőtt még a’ 
földmérők olly nagyszámmal lettek volna, mint ma, 
az emberek, birtokaik’ felosztásában már némi ren
det követtek, mit a’ földmérő’ egyenes düllője alig
ha jobbá tenne. Nekem úgy tetszik, mintha akkor ki- 
nekkinek illetősége szerint szabták volna minden kü
lönböző tájékon tulajdonát, ha mingyárt nem egé
szen mérnöki pontossággal, még is, mivel az ille
tő szám-szer ellen terméseik által sem ingereltettek pa
naszra, máig nyugalmas rendben vannak.— De na
gyobb felvilágitás végett, próbáljunk egy illy ha
tárt szabályozni; szüntessünk-meg minden gondol
ható ellenvetést, még ollyant is ,  melly a’ termé
szetben le nem győzhető; tekintsük — egyedül csak 
a’ földet, mikép azt gyakran a’ természetben talál
juk. ; — p. o. A tájék porhanyó, homokos agyag
föld. melly a’ határ’ egyik oldalán csekély-lejtős- 
ségű lápot foglal magában; B tájék csekély-mély
ségű agyagos kövecses homok; — C tájék feszes 
agyagföld; — D végre forrásos homokos, agyag.— 
1 Ily külön-természetfi ’s tulajdonságú határ most a’ bir
tokosak közti úgy van elosztva, hogy kinekkinek 
illetménye szerint mindenütt van része, ’s igy igaz
ságos szabály szerint kiki használja egyaránt a’ ha
tárnak javát ’s rosszát; — ki tudna, kérdem, ezen 
határ’ commassatiójához kulcsot mutatni, melly sze
rint egyiket a’másikhoz illeszteni lehessen, úgy, hogy 
az illető birtokos akárhol választana is, — egyenlő 
sikerrel gazdálkodhassék ? — En azt hiszem, hogy 
minden egyenes vonal ’s rendes figura mellett is, a’ 
következés: zavar, \égnélküli panasz és perpatvar 
lenne. —

3or: Haszontalan a’ telekszabályozás és össze
sítés minden olly határban, hol szabad adásvevés 
divatozik. — Melly helyen erről tapasztalások nin
csenek, a’ közönséges vélemény az, hogy a’ föld
nek kézrülkézre szabad vándorlása nemcsak a’ me
zei gazdálkodásnak de az egész nemzetnek is kárá
ra lenne, ’s ezen képzelődésnél fogvást az úrbéri- 
földeket, valamint a’ német ausztriai birodalomban, 
úgy nálunk is, elszaggatni nemszabad; mi azután va
lamint ott, úgy nálunk is rendesen azon következ
ményt szüli, hogy az egész-helyes gazdának, mi
kép a’ fél- ’s negyed-helyesnek is, születnie k ell; 
mert hacsak fiúsítás’ vagy házasság’ utján nem vá
lik azzá, bár illy korlátozás a’ földnek magas-árra 
emelkedését tartóztatná is, a’ szegényebb ritkán le
het gazdává, de még ritkábban gazdaggá ; miből to
vábbá az következik, hogy, a’ mint látja szegénynyé- 
születését, megszűnik benne az ipar ’s jóra törek
vés , ’s az egész szegény emberen nem marad- 
meg egyéb az emberi-alaknál; — többre soha sem 
számol, mint állatisága’ ki elégítésére; — miben vaj
ha ritkábbak volnának a’ mindennapi példák! -— Az

illyes következéseket az ausztriai urbé i rendszabály 
azáltal mellőzte-e), hogy szerinte az igen számos 
maradvány vagy is úgynevezett Ü b e r l a n d  - föl
deket szabad eladni ’s megverni'; ’s illy földek’ 
megszerzése által számos zsellért ismértem jobb 
karban állani, mint egész-helyes gazdát; — de rit
ka is olly jobbágy, kinek egy két hold illy über
land földje nem volna, mit úgy használ, mint házi 
szüksége kiváltja; ’s ugyanez szükség’ idején meg
menti őt azon kénytelenséglől, hogy a’ gazdagtól a- 
lamizsnát kéregessen. Azért olly kevés ott a’ koldus.

A’ szabad k. városokban ’s szabad kerületek
ben, a’ föld’ szabad adása ’s vevése majd korlátla
nul divatozik; — de azért ott műveletlen vagy ép
pen elhagyott földet látni igen nagy ritkas g ; ’s 
mindig több gazdasági iparra találunk a’ szabad v. 
szabados gazdánál, mintsem a’ jobbágynál; — talál
koznak olly példák és pedig nem gyéren, hogy a’ 
napszámos, vagy dohány-,hagyma- ’s paprika-termesz
tő kertész földbirtokos-gazdává csupán szorgalma 
után lett, — mert korlátot gazdasági tekintetben 
nem ismer, mi arra emlékeztetné: hogy „ne to 
v á b b  !“— Ha minden pénzt összezsugorgatott, vehet 
egy hold földet, vagy többet is. mennyire t. i. pén
ze terjed, a’ mit ő aztán úgy használ, a’ mint tud, 
— ’s gyakran olly előmenetellel, hogy a’ hold föld 
majd minden évben hoz neki vagy egy darabka uj föl
del, vagy egy darab marhát; — még is minden adásve- 
vési szabadság mellett ritka példa jelenleg, hogy a’ 
föld egy kézben nagyon megszaporodnék, bárha rit
kán mulasztja-el valaki, hogy szomszédjának, vagy 
valamelly vérszerinti rokonának eladó-földjét, melly- 
hez t. i. a’ törvény némi jogot szolgáltat, bármilly 
áron is meg ne szerezné, -’s tulajdonával ne össze
sítőé azaz commassalná; ennek okát is kiki felta
lálhatja azon különbségben , melly a’ mai ’s né
hai élet ’s gondolkozás köztt van. — De ha csaku
gyan megtörténik némellykor, hogy valakiben a’ te
hetség ’s gazdálkodási kedv párosulván, nagyobb- 
féle birtokra teve szert; íme! midőn munkás pá- 
lyájárul leszólítatik , gyermekei vagy szélyeldara- 
bolják, vagy egy bőmarkú örökös azt hamarább el
adogatja, mint atyja azt összeszerezte.

A’ természet’ illy rendes utján az iparnak ’s 
boldogulhatásnak egv végetlen tér áll nyitva, mel
lyen kiki szabadon használhatja erejét, eszét ’s te
hetségeit; több mint egy példát tudok, melly a’ föld’ 
szabad adása ’s vevése’ következésiben igen jóté
konynak mutatkozék annak tulajdonosaira; ellenben 
nem kevés példa bizonyítja a’ földbirás-korlátozásbul 
mind a’ tulajdonosra mind pedig a’gazdálkodásra há
ramló sajnos következéseke ; az illy gazdát, ha vi
szontagságok érik, mellyek olly örömest ólálkodnak 
körötte, közönségesen végső pusztulás követi.

4 er: Ellenáll a’ tagosztálynak a’ természeti d é z- 
ma-adás, miután azon a’ gazdálkodási szabadságnál 
’s a’tér mérték’ isméretlenségénél fogvást a’ tulajdo
nos minden évben különböző tért fog bevetni, a
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mi évenkint dézmálás előtt a’vetések’főlméretését el- 
kerfllhetlenné fogja tenni; — de még ekkor is, több 
mint egy üt ’s alkalom marad az izetlenkedésre. — 
A’ dézmát ’s egyéb terheket megváltani most eu- 
rópaszerte különféle utakon próbálgatják. Hol a’ 
hitel már kellőleg van megalapítva, ’s a9 váltság’ te
kintetében bankok állíttattak, ott az út is igen megvan 
könnyebbítve; de nálunk ezeknek ’s kereskedési vi
szonyúiknak hijánya, ’s a’ készpénz’ szűke miatt, 
e’ pillanatban a’ szegény ember éhséggel küzd, a’ 
vagyonos pedig vesztegetve sem tudja eladni ter- 
mesztményeit. — ,,IVem abban áll — úgymond R fi
el er  — a’ mezei gazdaság’ pártolása, hogy a’ stá
tusok, egy v. másféle gazdálkodásmódra törvények 
áltál kénytetve serkentik a’ gazdát, hanem hogy a’ 
birtok-bátorság és szabadság mellett az adók ’s e- 
gyéb szolgálatok, és dézmák, a’ mezei gazdát ne 
terheljék módnélkiil, ’s hogy termékeinek könnyebb 
széllyelhordathatása végett utjai jók, vásári közle
kedése biztos és olcsó, — legyenek.

(Vége következik.)

A’ DEIIÉK PÓRMENYECSKE.

Nagy-Kéren (Nyitra ingyében) f. évi apnT Z7kén 
esti tíz órakor tűz támadott, és pedig, egy ö- 
les szalmakazalba — köz gyanú szerint —gonosz szán
dékúul rejtett tüzes iiszk által. Ez, ’s egy másik 
kisebb 5 öles szalmakazal, el is égtek. Minden 
oltoeszköz’ hijányozván, a’ noha nem erősen kavar
gó szél miatt iszonyú rémülés szállá-meg kivált a’ 
közel lakosokat. A’ falunép’ nagyobb része nem 
bátorkodott hajlékától eltávozni, hanem tulajdonát 
nedvesített ponyvákkal törekedett védeni. Voltak még 
is olly nemesi) érzelmiiek, kik megjelentek a’ tűz
oltásra segédkezeket nyújtani : de többnyire rocs- 
ka ’s egyéb edény nélkül. Olt terem ekkor C s e* 
be di  Or z  s e ,  Zsömle Ferencz’ ifjú neje, ’s kezeit 
kulcsolva alig veszi szemügyre a’ kazal’ tetején már 
csaknem végig harapódzott tüzet, tüstint javasolja; 
hogy a’ kerti ’s udvari kútakat, mellyeknél a’ szük- 
ségkép gyors vizhordás elkerülhetlenül késedelmes 
leend, hagyják ott, ’s inkább a’ csak nyolez lépés
nyire közel IVyitrából merítsenek. Ritka, szívemelő 
példa gyanánt ő maga előmegy, ’s míg mások ví
zért, a’ szó' szoros értelmében csak ballagtak: ő 
k é t  ó r á ná l  t o v á b b  oda ’s v i s s z a f u t k o s o t t ,  
Nem volt szem, melly álmélattal nem csiíggött e’ 
fáradatlan menyecskén; nem ajak, melly dicséreté
re fakadni nem lett volna kénytelen. — Fontos fel
adás volt, a’ kazal’ déli szarvát megmenteni: ez ál
tal iszonyú veszély hárítaték-el. Örzse látja, hogy az 
emberek az égő részt csak tartózkodva ’s magukat igen 
kiméivé locsolják. „Micsoda férfiak kerültek?— így szól 
hozzájuk lelkesüléssel — mért nem lépnek beljebb? 
hisz ha a tágas kazalnak csak széleit öntözzük, me“* 
nem fogjuk gátolni, hogy közepéből láng ne lobban
jon. Kendteket, ha véletlenül lesöppednének is, a’ 
ben lappangó szikrák ellen csizmáik védik: engem 
nem. Cs îk volna nekem csizmám !í( — T ízene^y óra ti - 
tán a’ menyecske igen elfáradott, de hogy még'ekkor is 
némikép segíthessen ’s a' munkát siettesse: belépett 
a’Xy itra-folyamba, ’s ott szedte kézre a’jövők’ edény eit, 
teli-merítés végett. A’ szél végre csilapulí, ’s az 
eső permetezni kezdett; így a’ tűz, reggel felé már csak

kevéssé pislogva hamvában aludt-el. — N.tiszt. Soóky 
Jgnácz úr helybeli lelkész a’ maga, és t. Kántor La
jos, verebélyi nsszéki esküit úr’ nevében két nap 
múlva megjutalmazd a’ jeles nőt, érintvén az egész  
közönségnek reá halmozott magasztalásait. De mé
lyen rnegilletődve, könny ekre fakad a’ szerény O rzse, 
ki illyesrnire nem számolt, ’s minden válasza csak 
ez volt: „Tartoztam ezzel istenkémnek!“

közli F. J.

C H A R I C L E A .

(Vége.)

Azonban, midőn az aethiopiai táborba vitettek, 
és Hydaspes királynak béjelentetének, újabb veszély 
tornyosult fejőkre; mert Aethiopia’ törvényei szerint 
minden háborúban az első foglyok arra voltak szán
va, hogy a’ háború’ szerencsés végeztével, az iste
neknek hálaáldozatúi ölessenek-rneg. Azért Hydas
pes is parancsold, hogy Theagenesz és Chariclea az 
említett czélra tartassanak őrizet alatt, úgy miudazáltal, 
hogy velők mint isteneknek szentelt áldozatokkal, 
minden tisztelettel bánjanak, és hogy semmiben szük
séget szenvedni ne hagyják. —

Már akkor Syéne városa, mellybe Oroondates« 
bezárkózott, Hydaspes’ több száz ezernyi seregétől 
egészen körül volt véve. Az aethiopiai király magas 
sánezot hányatott az egész város körül, bizonyos tá
volságban a’ kőfalaktól, ’s egy mély árkon bévezette 
a’ Nílus’ vizeit azon térbe, melly a’ sáncz és város 
köztt elterült. Rosszat sejdítő bámulással haliák a’ 
város’ lakosai a’ hatalmas folyamnak előbb csak tom
pa moraját, utóbb mennydörgő zuhanását, midőn hul
lámai az árkon keresztül rohantak, ’s a’ város körüli 
nagy tért tengerré változtatók. Híjába igyekeztek 
földalatti csatornákon a’ tömérdek vizet lecsapolni; 
mielőtt még munkájok elkészülhetett, már a’ víz a’ 
porhanyús földbe hatott, ’s a’ kőfalak’ alapjait an
nyira megrongálta, hogy a’ kőfalak’ nagy része ösz- 
szeomlott. Oroondatesz kénytelen volt, néhány na
pi fegyvernyugvásért esedezni, míg Elephantiná mel
lett tanyázó seregétől hirt veend, ’s Hydaspes elég 
nagylelkű volt azt megadni. De az álunk perzsa 
e’ kedvezéssel visszaélt, ’s midőn a’ Nílus magá
nak erőszakosan rést nyitott a’ sánczolat’ egyik pont
ján , éjjel a’ lakosak’ tudta nélkül minden katonáival 
együtt a’ városból kisurrant, ’s Elephantina felé sie
tett. — Kevés nap múlva, megjelent a’ csatatéren 
is. Fő bizodalmát helyezé vas-pánczélu lovasságába; 
de egy jól kigondolt hadicsel, ’s Hydaspes’ elefánt
jai tönkre tevék azt; a’ perzsa sereg tökéletesen 
megveretett,’s a’ Nílushoz szoríttatván , annak nagy 
része, Oroondateszszel együtt, fogságba esett. *)

A’ győzödelem után Hydaspes pompás bémene- 
telt tarta Syéne’ városába, vitézinek jutalmakat osz
togatott, ’s a’ hadifoglyokat egymás után maga eli- 
be vezetteté. Midőn Theageneszre ’s Charicleára 
került a’ sor, Theagenesz kéré Charicleát, hogy 
újabb veszély’ elhárítása végeit most már födözze- 
fel származását, ’s Hydaspes’ leányának vallja és

•) Az ütközet’ részletes leirása a’ 9dik könyv’ nagy részét 
foglalja-el; de azt rövidség’ okáért itt el kell mellőz
nünk.



167

bizonyítsa-be magát. De a’ szemes Chariclea e’ ké
relemre nem állott. „ Állításomnak, úgymond, mel- 
lyet fejér színem miatt egykönnyen el nem hisznek, 
t*gy tanúja sincs most jelen ; ’s még azon jelek is, 
mellyeket anyám velem együtt kitett ’s én minded
dig olly gondosan őriztem, nem tesznek elég bi
zonyságot mellettem, sőt gyanúba hozhatnának, hogy 
tolvajság vagy más csalárdság által juték birtokuk
ba. Azon egyetlen csalhatlan tanú, mellyre bízvást é- 
píthetem reményemet, csupán az anyai szív, rnelly 
bizonyosan gyermekére fog ismerni. De anyám Per
szína most nincs itt. Azonban légy nyugodt; mert 
a’ törvény szerint az áldozat csak Mérőében, ’s a’ 
királyné’ jelenlétében mehet végbe; sorsunk ott el 
fog döntetni.“ — A’ király álmélkodva, és szíve’ 
inagyarázhatlan megindulásával szemlélgeté a’ szép 
párt. „Uly korú ’s talán illy szép volna most az 
én egyetlen leányom i s , ha a’ halál el nem ragadta 
volna!“ így szólt a’ körülállókhoz, ’s újra meg
parancsoló, hogy az áldozat’ napjáig jól bánjanak ve
lők. — Végre Oroondateszt is elöszólítá, ki a’ mel
léje rendelt orvosak’ segélyével már lábbadozott, 
’s így szólt hozzá: „i\em hódító szándékkal kezdém 
e’ háborút, hanem csak igaz jogaim’ védelmére. Bi
rodalmam’ természeti határa a’ \i lu s ’zuhatagjáig ter
jed, következéskép Phíla városa, ’s a’ smaragd-bá
nyák, mellyeket ti erőszakosan elfoglaltatok, még 
az én birodalmamhoz tartoznak. Az istenek megál- 
dák fegyveriinet, ’s visszanyerém sajátomat. Töb
bet nem kívánok, ’s téged is szabadon ereszllek. 
Kormányozd békével Aegyptust a’ zuhatagokig ki
rályod’ nevében. Syénét is visszaadom neked, de 
olly feltét alatt, hogy az ostrom által okozott kár’ 
fejében, tíz évig az minden adóiul menti legyen. Ezen
túl, ha akarod, legyen barátság közöttünk; ámbár, 
a’ mint látod, szükség’ esetében háborútól sem ir
tózom/' — Erre Oroondatesz így felelt: „T i, kik 
e’ ritka jelenet’ tanúji vagytok, ne gáncsoljatok, 
ha a’ nemeslelkii Hydaspesnek olly tiszteletjelekkel 
hódolok, mHlyekkel a’ perzsa törvény szerint csak 
enkirályomnak tartozom. Neked pedig, o király ! ki, 
midőn életem ’s tartományom kezedben volt, mind
kettővel szabad akaratból megajándékozál, királyom’ 
nevében szentül fogadom, hogy a’ békességet fen 
fogom tartani, és Syéne’ városának is az adót tiz 
évig elengedem.“

Miután a’ diadalmas király a’ visszafoglalt tar
tományok’ védelmére ’s jövendő igazgatására nézve 
mindent elrendelt, fővárosába, Mérőébe, tért-vissza, 
hol az ünnepélyes áldozatra már előre minden készü
let meg vala téve. — Egy tágas téren, a’ város’ fő 
kapuja előtt, két oltár volt felállítva, egyik a’ napnak 
másik a’ holdnak tiszteletül; amazon Theagenesz- 
nek, imezen pedig Charicleának kelle feláldoztatnia. 
Jelen volt a’király a’királynéval.jelen a’gymnosophisták’ 
tisztes kara, kik,  ámbár irtóztak minden véres ál
dozattól , még sem voltak képesek a’ nép’ rögzült 
előítéleteit kiirtani, — jelen a’ katonaság s’ a’ népes vá
ros’ ’s vidékének sok ezer meg ezer lakosa. — De
rült arczczal, Perszinára szegzett szemekkel, Cha
riclea lépett-elő ; delphii fényes ruhájába öltözve , ’s 
a’ sorsát elválasztandó övvel környezve, bátor és

mé'ltoságos öntartással lépett az oltárra fel, ’s ott, 
mint valamelly tündér-alak megállván, csudálássa! 
vegyes szánakozásra gerjesztő a’ bámuló sokaságot, 
de leginkább a királyt és királynét. ,,Ó Sisimilhresz! 
— így szólt a’ király a’ gymnosophisták’ legfőbb 
elöljárójához, — rnilly kár, olly szép, ’s mint látszik, 
fenséges indulatit lényt a' halálnak adni martalékéi!“ — 
Sisimithi esz’ nevének hallására, egy fénysúgár vil
lant-keresztül Chariclea’ emlékezetén. Ügy hitták 
azon férjfiút, ki őt gyönge gyermekkorában ápolgat- 
ta ’s utóbb Chariclesznek általadta ! — Leszállt az 
oltárrul s Sisimithreszhez fordult, „Tiszteletreméltó 
bölcs — így szólt hozzá , — légy bíró közöttem’s a’ ki
rály közti. Törvényiek, úgy e, idegeneket parancsol 
áldoztatni? De én e’ hazában születtem, ’s mi több, 
királyi vérből! ' Ezzel melle alul leoldá az ö v é t ,’s 
azt Perszinának nyujtoita-által; a’ királynak pedig ke
zébe adá hajdani jegygyűrűjét, a’ csudálatos párt
tá r b e -kővel.

Perszína elhalványult, ’s kevésben múlt, hogy 
el nem ájult. Szótlan nyujtá Hydaspesnek által az 
övét, ki nagy megindulással olvasta el a’ rajtlevő 
írást. Néhány pereznyi hallgatás után így szólamlott- 
meg: „Nem hozom kétségbe az övön leírt történet’ 
valóságát; de ki áll jót érette, hogy e’ leány, ki 
ösméretlen földrül, nem tudjuk miféle kalandokon 
keresztül, került ide, nem jutott csalárdság által 
mindezeknek birtokába?“ — „Én állok jó t ,— felelt 
Sisimilhresz , kinek könnyei már rég bő mértékben 
peregtek arczán alá; — én inegismérem benne ama’ sze
rencsétlen csecsemőt, kit titkon fölneveltem, ’s u- 
tóbb egy görög papnak adtam-által, midőn Oroon- 
dalesznél jártam követségben a’ smaragdbányák vé
gett. Hozasd-elő o király! Androméda’ képszobrát, 
rnelly a’ királyné’ hálótermében áll, ’s mellynek két
ségkívül azt is kell tulajdonítani, hogy neki, a’ Sze
rencsen anyának, fejér leánya született." — A’ szo
bor előhozalott, ’s ez mindnyájok’ csodálkozására 
minden legkisebb vonalúdban is meglepőleg hason
lított Charicleához. „Ha ez nem elég, — monda tovább 
Sisimilhresz, — leplezd-le, Chariclea, jobb karodat!" 
— ’S uj csuda! a’ karon egy vékony fekete karika 
vonult köröskörül.

Illy meggyőző jelek további kétkedésnek helyt 
nem engedtek. A’ királyné nyílt karokkal sietett illy 
reménytelenül viszontalált leánya felé, ki az anyai 
szívhez simulva, ezen egy édes perezben elfelejtő 
minden eddigi szenvedésit. — De a’ király5 keblé
ben sokáig ’s láthatólag küzdött az atyai szeretet 
a’ vélt kötelesség’ érzelmivel. Végre bús, de elha- 
tárzoti hangon így szó lt: ,,A’ királynak még kevésb- 
bé, mint akárkinek, szabad, eldődink’ törvényinek meg
szegésére példát adni. Azért, bár mibe kerüljön is 
atyai szívemnek, neked, szerencsétlen leányom, meg 
kell halnod, ’s kívánom, hogy királyi indulatodhoz 
méltó elszánással tűrd elkerülhetlen sorsodat!" — 
E’ szigorú parancs’ hallatára a’ nép felzúdult, mint 
szélvésztől kavart tenger, ’s egy szájjal lélekkel 
kiáltott-fel, hogy szeretett királyának vérét sohasem 
engedendi halálra hurczoltatni. A’ gymnosophisták 
is ugyanazon vélekedést támogaták, ’s Perszína el
vitte Charicleát magával pompás sátorába, a’ király 
pedig parancsot ada, hogy Chariclea helyébe a 
hadifoglyok közzülmás leány kerestessék.



i m

Addig, míg azt feltalálandják, a" király kihall- 
gatá a’ különféle nemzetek’ követeit, kik szerencse- 
kivánatokkal ’s ajándékokkal sereglének-össze a’ győ- 
ződelmes király’ üdvözlésére. Mindegyik különös és 
rendkívüli ajándékkal kívánt kedveskedni. így Me- 
roebus, egy szomszéd Szerencsen nemzet’ királya, 
’s Hydaspes’ unokaöccse, egy óriási-termetű ’s bá
mulatos erejű bajnokot hozott ajándékba. A’ frigyes 
axiomiták egy csudálatos állatot kiildének, melly ka- 
m e 1 o p a r d a l i s  nak neveztetik. *) Midőn ez a’ ki
rály’ elibe vezettetnék, egyik az áldozatra szánt ’s 
az oltárok körül álló bikák közül e’ szokatlan lát
ványon annyira elrémült, hogy kötelét elszaggatván 
egyenest a’ királyné’ sátora felé irányzó futását, ’s a’ 
nép között közönséges zavart okozott.

Theagenesz, — ki m in d e d d i g  a’ dolog’kimenetét 
várva, e l c s ü g g e d v e , ’s Charicleának, ki eddig róla 
említést sem tőn, hűségéről szinte kétkedve, a’ nap’ 
o l t á r a m e l l e t t  állott,—most »’kedvest fenyegető veszély
nek láttára hirtelen felpattan, a’ dühös állattal szembe 
száll, ’s azt hosszéi ’s irtóztntó viadal után, a’ nép
nek hangos örömkiáltási köztt, szerencsésen földre 
is teríté. Egy szózat a’ néplörnegbül felkiáltott : 
, E’ vitéz ifjú mérkőzzék Meroebus’ óriásával!“ — 
és Theagenesz egy pillanatig sem késett a’ felszólí
tást elfogadni. Az óriás gúnymosolyhal lépett-elő; de 
Theagenesz, ki Thesszaliában majd mindennap gya
korolta magát illynemü ütközetekben, ügyessége ál
tal csakhamar erőt vett az idomtalan ellenségen , ki 
a’ nép’ kimondhatlan örömére félig összezúzott cson
tokkal kénytelen volt a’ kiizdhelyról visszavonulni.

Szívdobogva, ’s a’ félelem’ ’s büszkeség’ válto
zó érzemei köztt nézte a’ szép Chariclea mind a’ 
két viadalt Perszína’ sátorából. Mit szűzi szemérmes
sége eddig még édesanyja előtt is szóval megvallani 
átallott, azt az eszes asszonynyal legott sejdílteté azon 
élénk részvét, mellyel Chariclea kedvesének min
den mozdulatait kísérte. Midőn pedig a’ szerető anya 
nyájas hízelgéssel kérdezné, ki legyen azon görög 
ifjú, ki vele hasonló halálra volt ítélve, akkor az 
elpiruló szűz, anyja’ lábaihoz borulva, imezt rebegé: 
„Jó anyám, szabadítsd-meg őt a’ haláltól, mert ő 
régóta szívem’ választottja, ’s nála nélkül élnem le
hetetlen.“ — Azonban Theagenesz az oltárhoz visz- 
szavezetteték, bár akkor is már a’ népnek öröm- 
zajgó szavai hangosan kivánák, hogy ő is a’ ha
láltól mentessék-meg. Akkor Oroondatesz’ követei 
is, kik épen most érkeztek csak, a’ király’ elibe ve- 
zettetének, ’s illy tartalmú levelet nyujtának-által: 
,,A’ nemeslelkü Hydaspes azon napon, mellyen hű 
népének közepeit diadalmának ünnepét ülli, meg 
nem tagadhat olly kérést, mellyet a’ szánakozás 
hozzá intéz. E’ bizodalomtól lelkesítve ajánlok ne
ked egy öreg delphii papot, ki elrablóit leányát ke
resendő, e’ napokban megjelent udvaromban, ’svég-

*) Lám már akkor i.-' a’ G i r a f f e ,  melly mai időben a'pá- 
risiakat 's bécsieket annyira győnyörködteté , a’ regé
nyekben nagy szerepet játszott, ’s egy akkori M e h e 
tne t - A I i töl szomszéd királynak küldetett ajándékba. 
Viihit növi stib sole.

hez vitt nyomozásinál fogvást azt állítja, hogy le
ányának azon hadifoglyok között kell íennie, kiket 
Aegyptusből vittél-el. Add-víssza, nagy király! a’ 
vigasztalhatta» atyának az ő leányát, ki görög lé
tére téged úgy sem bántott-meg, és csak a’ had
szerencse’ sze szélye által került kezedre.“

Hydaspes mindjárt maga elibe vezetteté Chori- 
cleszt — mert szükségtelen mondani, hogy ő volt 
a’ görög aggastyán, — ’s valamennyi fogolyleányt 
elibe állíttatott. Chariclesz végig nézte azokat, ’s 
mély fájdalommal sohajtott-fel: „Jaj nekem! leányom 
nincs ezek köztt!“ — A’ király őszinte szánakozás
sal ’s gazdag ajándékokkal ereszté-el ő t; Chariclesz 
pedig könnyező szemekkel távozolt-el, ’» ím — egy
szerre Theagenesz ötlik szemébe. „Itt a’ rabló, 
ki gyermekemet elvitte !“ így kiáltott - fe l, Thea- 
geneszt köntösénél fogta ’s pihegve hurczolá a’ ki
rályi szék elibe. — De ott már várta őt Chariclea, 
— Illy viszonlátást toll nem rajzolhat; azért gör- 
düljön-le a’ kárpit, ’s csak azt legyen szabad még 
mondanunk, hogy Theagenesz még azon nap Cha
ricleának boldog férje lön,’s hogy bölcs Sisimithresz" 
tanácsára a’ vérestörvény jövendőre eltöröltetett.

Közié Fabriczy Sámuel.

M U L A T T A T Ó .

J ó  s z á n d é k .  Egy hamburgi kereskedő, üj- 
yorkban lakó barátjának irá, hogy egy vagy két maj
mot küldjön számára. A’ levél olaszul vala írva, melly 
nyelven o, annyit tesz mint v a g y ;  ezen o az egy 
és kettes szám közé juta. Barátja tehát 102nek ol
vasta. Első alkalommal külde tehát 84 majmot, egy
szersmind bocsánatot kért, hogy ez úttal kívánsá
gának eleget nem tehet; reményű azonban, hogy 
néhány hét múlva a’ még hiányzó 18at is megküld
heti. —

Egy pörlekedő házas pár, biró-szék elibe idéz- 
teték. Hosszas vita után, látván a’ nő’ engesztelhet- 
lenségéf, imígy szólt a’ jólelkii bíró: „Lám! a’ mi
atyánkban is mondjuk „„miképen mi is megbocsá
tunk ellenünk vétetteknek.“ “ — »»Egy ám !— viszon- 
zá a’ tüzrőlpattant menyecske — de ez is van ben
ne: „„Szabadíts-meg a’ gonosztól.“ “ —

V á c z r o l E . . ?.

R E J T E T T S Z Ó .

Honnan származik két végsőin ,
Egészem is onnan van —

’8  midőn azt óhajtva várod ,
Ha meglep ez váratlan :

Kénybe lábbadnak szemeid ,
Mert oda szép reményeid —

’S majd a* szükség megrohan.
Sz. lg- Zalából.

A’ 4 jdik számú rejtettszó: Mámor .

Szerkeszti I l e l i n e c z y . Nyomtatja Be i mel .
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ÉSZREVÉTELEK A’ TELEKSZABÁLYOZÁSRÓL.

(Vege.)

Ellenben könnyű ’s szükséges a’ telekszabályo- 
fcás és tagosztály minden nagykiterjedésü, ’s e- 
gyenlő földkeverékü határban, niilíyent hazánkban szá
mosat találhatni, úgy annyira, hogy némelly me
gyék’ nagy része tagosítható ; .ámde ki azzal vállalkoz
ni akar, az T h a e r ,  B u r g e r  és N e b b i e n ’ gaz
dálkodási elveit magáéivá tegye, a’ helyzettel ’s an
nak körülményivel minélközelébb megismérkedjék; 
ha ezekkel aztán helyes tapasztalást is párosít. hoz
zá foghat ugyan, — de aligha nem marad, még évek’ 
múltával is — jobbítani való ; a’ mi természetesen egy 
közösbirtok’ szabályozásánál megszűnik.

U d v a r d y  úr’ „gazdasági regulatiojának Tü- 
köre“több helyes gondolatot’s eszmét fej te tt-ki e tárgy
ban ; Hlyen p. o. a’ mérték-szabályozás a’ 9 5 — 98dik 
lapokon, melly a’ telyekszabályozásnál nagy kön
nyebbségül szolgálna. Szintúgy helyes gondolat a’ 
23 §, melly szerint nemcsak az adó, de egyenesen 
az úrbéri telekszabályozás ’s adózás is bátrabban 
alapítathatnék a’ föld’ minőségére, mint mennyisé
gére ; azért a’ in. évi Társalkodó’ 86dik számában 
közlőit 2) alatti javaslatot, végetlen zavar nélkül 
ma nem is képzelhetni. — Udvardy úrnak ezen 
két , egymással ellenkező gondolatából ítélve a’ ké
sőbbi épen nem mutat előhaladó tapasztalásra ; ne
hezen is találkoznék a’ föld’ kerekségén olly sza
bály, melly 10,000 holdat 6,000re szabályozva kép- 
zeltessen egy tapasztalt gazdával. — Igen csalat
kozik az, ki Udvardy úrral azt hiszi, hogy az alföl
di tany ák és szállások valódi fenmaradt emlékei a’no
mád-gazdálkodásnak, ’s nem egyebek tolvajfészkek
nél (lásd m. évi Társ. 87. sz. 5 §.); mert kik azokat 
közelebbről ism erik,’s kiknek a’különféle gazdálko
dás’ formáiról helyes fogalmuk van, — tudjak,hogy 
az úgynevezett nomád vagy pásztor-gazdálkodás a’ 
tanyai gazdálkodásiul olly messze van, mint föld az 
ég tő l; — sőt épen azok jobbadán olly commassált 
majori gazdaságok, mint minőkké sokan az egész 
magyar földet változtatni óhajtanák. Azért hogy a- 
zokat itt tanyáknak és szállásoknak, nem pedig né- 
metesítelt majoroknak nevezik, valódiságjokbul mit- 
sem vesztenek, — és némelly eken, a’ gazda és hely’ 
körülményivel néha több száz holdon olly termé
szetesen megegyező gazdálkodást folytatnak, mii
lyent csak gondolni lehet,a’nélkiilhogy épenKohtschild’ 
vetélkedő társa legyen a’ magyar gazda; — arrul is 
meg vagyunk tapasztalásbul győződve, hogy a’ ma
jorokban szintúgy találkoznak orgazdák ’s tolvajok, 
valamint a’ tanyákon és szállásokon, kiket sem sö
vény, sem árok, — bármi szépek volnának is ezek, ha 
most még nem épen mindig hasznosak is , — kor
látozni nem fognak. — Ha mi Udvardy úr’ előadása 
szerint azt hinnők, hogy a’ porosz ’s némelly más 
német gazda, a’ felházat, mellyben lakik, majori 
gazdálkodás által szerezte, nagyon csalódnánk; — 
az ollyan tagosztályu majori-gazdálkodás ott ritkább

mint sokan képzelni tudjuk. A’ most külföldön is 
divatban levő „Gemeinheits-Theilung“ - ot nem te
lekszabályozásnak, vagy- épen tagosztálynak kell ér
tenünk, mert ott illy nevezet alatt cs k az osz- 
tatik-fel a közbirtokosak köztt, mit < d lig közösen 
használtak, t. i. a közlegelőt.— Hol az végre nem 
hajtathatott, ott föld’ rnostohas t ga volt a’ fő akadály; 
azért is ott szegény a’ gazda, ’s az is marad ama’ 
lölházas mellett mindaddig, míg helybeli akadályai 
nem változnak jobbulva. — Jó föld, jó ut, biztos 
és jutalmazó vásár, — rendes, egyenlő ’s nem ter
hes adózás— semmi huzzavonja, ’s olcsón termeszt- 
lietés a’ gazda’ talismánja, — mellyek őt a’ fölház
ba ’s jó módba helyezik.

Valamint tehát a’ föld ’s helybeli viszonyok kü
lönbözők e’ föld’ kerekségén mindenütt, úgy a’ gaz
dálkodás formája és tehetősség között is minde
nütt ’s mindenkor fog különbség lenni. Még igen 
messze van, kivált nálunk, a’ gazdálkodásnak azon 
korszaka, mellyben az istállózás is mindenütt’s min
denkinek egyaránt hasznos leszen; még magában 
Angolországban is, hol a’ külföldi gabona’ kizáratá- 
sa a’gazdálkodásra olly kedvezőleg hatott, több ér
telmes számoló - gazda máig sem hódol az istálló
zásnak;— ’amiért? mert a’ legeltetést olcsóbbnak ta
láljak.

A’ közösség’ elosztása (Gemeinheits-Theilung) 
ma Európában mindenütt napi renden van ; mi is, — 
ha t. i. nálunk az I836ki X lld. törv. czik’ 13 §a 
\égbe hajtatik,— sok rosztul fölmentetünk; és sok 
ügyes gazda utat ’s alkalmat fog találni, eszét, 
erejét, szorgalmát ’s ügyességét próbára tenni; — 
de mielőtt külföldön a’ közösnek imez osztályára 
jöttek, már a’ birtok - bátorság meg volt alapítva; 
— azaz; már azelőtt nem volt szabad, sem ta- 
vaszszal, sem őszszel, de még aratás után sőt téli 
fagygyal sem másnak birtokán legeltetni; a’ mit ná
lunk még az újabb törvények sem tilalmaznak nyil
ván. Azért tehát minden telekszabály ’s tagosztály, 
siker ’s kellő foganat nélkül maradand mindaddig, 
míg a’ törvény a’ legszegényebbet szintúgy, vala
mint a’ hatalmast csupán tekintete már, háboríthatlan 
haszonvevőnek, ’s birtokát sérthetetlennek nem val- 
landja. — A’ birtok’ bátorsága és szabadsága az 
elosztott, külön-használható legelővel minden esetre 
nagy változást teend a’ magyar mezei gazdálkodás
ban, de valódi hasznát hihetőleg csak akkor fogjuk 
érezni, ha majd idő’ folytával jobb utak, könnyű ’s 
olcsó közlekedés, ’s kedvezőbb kereskedési viszo
nyok, termesztvényinknek biztosabb ’s jutalmazóbb 
árt fognak engedni; ha majd adózási rendszerünk 
is , a’ kor’ szelleméhez idomítva, biztosabb alap-el
veken nyugszik ; a’ mezei gazdaság’ tudománya pe
dig a’ nemzet' műveltebb ’s pallérozottabb részénél 
közönséges!) leend, mint ma, ’s ennek következési- 
ben a’ példány-gazdaságok, mellyek a’ tudatlant is 
követésre ösztönzik, számosbak lesznek mint ma; 
akkor bizonyosan apologicus felszólítások nélkül is 
kiki szabály oz és commassál. — Igen hely esen mond-
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ja B u r g e r ,  rs. k. korm. széki tan. űr: „ Ha valamelly 
kereset-ágot virágzóvá akarunk tenni, mindenek e- 
lőtt arml gondolkozzunk, hogy vállalóinak az ne 
silány, vagy ne igen kétséges hasznot hajtson; mert 
csak akkor, ha ezen föltételek teljesültek, fogja az 
utóbbi szabály, t. i. hogy a’ vállalók kereseteikről 
oktatást vegyenek, ezélját érni. Továbbá, ha mi a’ 
mezei gazdaságra, mint ez nagyobb vagy kisebb 
jószágokban gyakorolható, kívánunk hatni, erre csak 
egyetlen ut és mód van; azaz: jobb példákat mu
tatni a’ nagy tömegnek.“

Hogy a’telekszabályozás és tagosztály, a’ vele- 
foglalkozók’ minden tudománya mellett is , a’ kí
vánt sikernek ?negfeleljen, mindenek előtt annak egy 
pontos topographiai földmérésen kell alapulni; — 
de mennyiben támaszkodhatunk mai földméréseinkre? 
— ezt Gá t y  mérnök urnák mintegy másfél év előtt 
közrejött ajánlkozásában magyar nyiltszivfi nyilat
kozása, ’s a’ magyar mérnök-testületnek eddigi hely
benhagyó hallgatása eléggé bizonyít ják; — bár tud
nék példákkal megmutatni az ellenkezőt; de kény
telenek vagyunk megismerni,hogy földméréseink nagy- 
részint olly hiányosak , hogy pontos gazdasági sza
bályozás’ tekintetében magunkat azokra nem bizhat
juk. Gáty úr a’ hibákat, a’ tudománynak előre nem 
haladásában, ’s a’ mérő-eszközök’ hiányosságában 
álltja létezni, Közönségesen ismert dolog, hogy a’ 
Gáty iír által előszámlált mérő-eszközök’ hiányos
ságai a’ munkában tetemes hibákat szülnek, de mel
le k e t  az értelmes mérnök’ ügyessége és pontos
sága még is rendesen eltávoztat; azért hebehurgya- 
sóg ’s megbocsáthatlan vétek marad az , mi az 
eszközök’ hibáiból származik ; — Gáty úrnak azon 
állítását pedig, hogy: ,,a’ tudományok’ ’s mestersé
gek’ majd minden ágában 30—40 év’ lefolyta a- 
latt nevezetes felfödözések ’s javítások történtek, 
’s csak a’ földmérés-tudomány az, melly régi — mint
egy 219 éves milétében tespedez,“ — senki, ki a’ 
gyakorlati (practica) földmérést mai miségében ve
lem együtt ismeri, helyben nem hagyhatja. —

Az értekező’ tapasztalása, mellyet ő nagy kül
földi ’s hazai földmérésekben szerzett, majd min
den előfordulható hibát azon igen nagy számszerben 
talált, melly a’ térkép és természet köztt van; — 
tehát a’ közönségesen használt kis scala legfőbb 
oka a’ földmérésbeli hibáknak ; ezen oknál fog? 
va hibáz a’ szegletmérő is, minthogy: anguli men? 
sura est arcus, — tehát minél kisebb ez, annál hi- 
básabb munkát várhatunk amattól. —

A’ nagy scala tehát, vagy azon közeledő szám
szer az, melly a’ munka és térség köztt van, ’s 
melly a' földmérést azon durva hibáktul, mellyekkel 
fertőztetve szokott lenni, képes megmenteni. — Az 
újabb topographiai földmérésekben a’ tapasztalás és 
tudományos combinatio az 1" — 40° vagy 100 ölre 

vevén, találta legtermészetesb scalának; melly 
szerint a’ mér-asztalra is 25" szélesség-és 20" ma
gasságban olly térség esik, melly szabad szemmel 
átlátható, ’s fölmenti a’ mérnököt azon bizonytalan
ságtól, mellyben a’ kis scala szerint a’ n agy’s lát- 
hatlan téren vakoskodik. — Kevéssé bizhalni tehát 
mindazon topographiai földmérésben, mellvek kisebb 
scala szerint történtek; — ha pedig még a’ hasison 
minden eg}es sectionak kapcsolata is, vagy ha több

sectiora esik , hogysem ezeket básfsra lehelne köt
ni , ’s előleges triangulatioval egybefüzetése is hi
bázik, — illy földmérés a' mai ösinéretes pontos
ságnak meg nem felelhet.

Minő különbséget kelljen tehát a’ topraphiai 
földmérésekban hibának tartani? — azt minden elő
forduló esetben a’különbözés’ mineműsége határoz- 
za-meg; de hibának kell minden olly különbözést 
tartani, melly által a’ térség’ képe olly szembetűnő, 
vagy mérhetőleg változik, hogy egyenesen megha
tározhatni a’ hiba’ valóságát; p. o. ha 1000 ölben 
lánczczal mérve 1° különbséget találunk, ezt hibának 
nézni nem lehet, mert bizonytalan marad: valljon 
nem a’ százszori láncz-kihuzás’ hibája é ? — sőt 
még valamicskével több is a’ bizonytalanság’ határi 
közé' tartozik; azért a’ nagyítások’ sorába kell Gáty 
úrnak azon ajánlását tenni, hogy 1000 ölben 4' meg
határozható különbséggel bátorkodik mérni. — A’ föld
mérés’ alkalmazása minden más practikai művészet
tel versenyfutva, ma olly ponton áll, hogy min
den kívánságunkat k ielégíti; az előleges triangula- 
tióra, ’s nagy scalára, mint a’ pontosság’ biztosí
tékira bátran támaszkodva, Gáty úrnak azon ítéle
tét, hol ezt mondja: ,,a’ gyengébb tapasztalásuak 
úgy vélik, hogy ezen hibának (mi a’ sectiók’ el- 
kanyarodását ’s csúszását okozza), az előrebocsátott 
triangulatioval elejét vehetni, —- de csalatkoznak 
’sa ’ t.“ tapasztalási hiányoknak, és M ajer’s Winck- 
lerrel csak névszerinti ösmeretségének kell tulaj- 
donítan unk.

Minden emberi munkálódásnak, hogy tökélyre 
jussanak, bizonyos hosszabb ’s józan tapasztaláso
kon alapult rendszert kell követni, mellyen a’ kí
vánt czélt legrövidebb, biztosabb ’s olcsóbb utón el
érhetik; — de az ollyan kiterjedt tapasztalásokhoz 
magányos embereknek valamint idejük, ugy al
kalmuk ’s tehetségük is ritkán van; azért azokat 
csak testületektől várhatni, mellyek tárgyhoz-értő 
számos tag által a’ kitűzött czélra, naprulnapra tö
kéletesülvén, ’s egyik a’ másikkal felfödözését kö
zölvén, sietnek. — Illy testületnek, t. i. az ausztriai 
catastralis földmérésnek, melly a’ birodalom’ jelesb 
mathematikusai’ ’s erdőszei’ kormánya alatt mint
egy 8000 négyszeg mérföldnyi téren hajtatott vég
re, köszönheti a’ practika földmérés mai tökéletes
ségét; ezen óriási, ’s maga nemében páratlan példa 
a’ löld’ kerekségén, minden kétséget,mellyet kezdetben 
iránta támasztának , tömérdek akadályokon nyert 
győzelme által eloszlatott, és mint csalhatlan példány
kép áll előttünk. Azért, a’ ki ezt közelrül ismérve 
annak tapasztalati fogásait magáéivá tette , lehetlen, 
hogy Gáty urnák nyilatkozásán , mellyet több
ször említett ajánlatában te lt , ne bámuljon , ’s egy 
Úttal ne sajnálja, hogy annyi tudomány’ daczára, 
mint mennyit kitüntetett, olly legyőzhetlen bajába ke
rül a’földmérés,’s hogy ennek minden mostani pontos
sága mellett is, olly eszközben, miilyen p. o. a’ t ü k ö r , 
gondolja tudományát biztosíthatni. — Kik velem a’ 
practika-földmérést mai milétében ismerik, bízvást 
megelégülhetnek vele, legalább addig, míglen Gáty úr’ 
t ü k r e i  tisztábban fognak mutatni,’s az ígért „non 
plus ultrát“ minden kétségen túl teszik .— Való, hogy 
egy eszköz, melly olly pontossággal szolgál, mint 
egy 200° átmérőjű szögletmérő, nagy tökéletesség-
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re mutal ; de mit használ Gáty urnák, ha tökre 
56° 47' 38" 54"' 8"" mutat, ’s a’ segédtáblák ál
tal az azoknak megfelelő hosszt is — talán ? — hiba 
nélkül kiszámolta; ámde kis, ’s talán gyakran ko
pott scaláján már az öles osztályt is alig tudja meg 
különböztetni, ’sa ’ t? —- Az értekező azt hiszi,hogy 
Gáty úr ismeri azon különbséget, melly Babbage’ 
számoló-mozgonya, — ’s egy számoló gyarló em
beri ész között van; — szinte illy különbség van ’s 
lesz Gáty úr’ tükrös Geometriája, ’s a’ mai föld- 
mérő-eszközökkeli munka köztt, mellyek kevés vi
gyázattal a’ térség’ képét pontosan asztalra rajzol
ják, hamarább, mintsem az Gáty űr’ jegyzőkönyvé
be jöhetne, — hát hamég munkaközben gondolatink 
szertekalandoznak, ’s hibásanvirjuk-be? -— talán a’ 
szobában dohányozgatva erre is rá akadunk, ’s meg 
is tudjuk igazítani ? — ez már csakugyan igazi 
perzsa rege ám! — Szegeden, februárban 1837.

L A U R A .
( Ve l encze l  rajzolat. )

„Coloni, kedves hű szolgám! — megszólal signo
re M a r c o r a n d o -  most szükségem van segélyed
re; de előbb inonddsza: képes e szájad hallgatni, ’s keb
led a’ titkot megőrizni?“ — ,,’S játszottam é el vala
ha Ön’ bizodalmát, Signore?“ kérdező Coloni bi
zonyos arczkomolysággal, mint olly ember szokott, 
kit parancsnoka titkos közléssel tisztel-m eg.— ..Mél
tatlanság volt, csak egy pillanatig is kétkednem hű
ségedben; ;—folytatá Marcorando — térjünk a’ dolog
ra tehát. Én, gróf G o l e s k o ’ leányát nőmül kérém, 
’s a’ gróf— gondold csak! — a’ gróf, merész volt le
ánya’ kezét megtagadni tőlem.“ — ,,’S valóban mer
te ő ezt cselekedni?“ kérdező Coloni; ’s hogy meg
mutassa, milly kész ő mindent, még a’ legfeketébb 
gonoszságot is, végrehajtani, imezt tévé hozzá: „már 
akkor,— úgy van, akkor neki m egkell halni.“

’S épen ez volt az, mit signore Marcorando 
kívánt; ő a’ szép hölgyet egyetlen gyámolától ’s 
védpaizsától akará megfosztani. ,,’S gondolod, hogy 
ő megérdemli a’ halált, Coloni? — kérdé susogva; 
— ha segélyem lészesz, úgy nem irtózom e’ nyo- 
morú ember’ vérével kezeimet fertőztetni“ — „Egy 
szerencsés körülmény Ön’ szándékának most különö
sen kedvez, Signore! — viszonzá rövid szünet után 
Coloni; — gróf Golesko épen most keres komorno- 
kot; én Ön’ engedelmével ajánlkozom neki; ’s az
tán majd értesítni fogom Önt, ha kedvező alkalom 
nyílik.“

„Szerelmes , édes , jó atyám! — esdeklett Go
lesko előtt L a u r a ,  a’ szép virágzó hajadon, — ne 
mulass ma estve igen sokáig a’ dogé’ palotájában; 
azon hir szárnyal, hogy árulók ólálkodnak életed 
után; emlékezzél, kedves atyám, Laurádra, ki az
alatt szobájában gyámol nélkül, aggasztó gond ’s fé
lelem köztt tölti az éjt“ — „Kedves gyermekem — 
válaszolt gróf Golesko , ’s leányát szelíden meg
ölelő — lásd, egy tervet közlök veled. Mielőtt visz- 
szatérhetnék , szolgáink már mindnyájan alunni 
fognak; és én még nern tudom, mit ítéljek Coloni 
uj szolgáin’ hízelgő mosolygásiról. Ha tehát hallod, 
kedves leányom,hogy kövecs esik hálószobád’ ablakára, 
akkor tudd, hogy én várakozom a’ ház előtt, jőj-le akkor

az ajtóhoz, ’s a’ zárt told-félre, így  majd bejöhetek, 
a’ nélkül, hogy engem valaki észrevegyen. Kün- 
maradásom illy késő órában azoknak, kik életemre 
törnek, csak igen is kedvező alkaimul szolgálna, 
kíséretet pedig nem vihetek magammal, mivel nagy 
fontosságú t i t k o s  ügy szólít a’ dogéhoz,“

„Signore! — megszólalt Coloni, midőn Mar- 
corandohoz a’ terembe lépett — jó hirt hozok. Gróf 
Golesko ma estve a’ dogéhoz megyen, ’s csak éjfél 
után tér-vissza. En a’ salon’ kárpit-ajtajához húztam 
magam, ’s hallám, ni illy parancsokat osztott leányának. 
— O urain! L a u r a  szép angyali teremtés; ő méltó, 
hogy Ön’ szivének választotta legyen. A’gróf, ördög 
tudja mikép, meghallotta, hogy életére törnek; ő 
érzi talán, hogy a’ halált megérdemlette, leányának 
meghagyta, hogy hazatértekor az ajtót őmaga zár
ja fel. Jelenjen-meg tehát Signore, ma éjfél felé az aj
tó előtt. Önnek ekkor alkalma leeud, tőrét véresre 
fösteni ’s a’ vakmerőt megbüntetni. Ha az áldozat 
végre van hajtva, vessen Ön egy kövecset a’ negye
dik ablak felé jobbrul, ’s a’ bájos, tüudérkecsű L a u 
ra Öné; én mindenért jótállók.“

*
Velencze’ minden tornyában már elkondult az 

éjféli óra, ’s könnyek gördültek, mint csillogó har
matgyöngy, L a ur a’ halvány arczán alá, midőn ked
ves atyjának visszatértét várva, termében magányo
san ült. „Ali,  még most sem jő ! — felsohajtott mé
lyen ; nem mintha már álmosnak vagy fáradtnak ér
zette volna magát, de irtóztató sejtés szállá-meg 
lelkét; ő félt, hogy szeretett atyja talán egy éjjeli 
vad banditának gyilka által elesett. „Ha! csörren 
az ablak! áldassék isten.“ ’S ím gyermeki édes vonza
lom’ szárnyain repült az ajtóhoz alá,keze reszketett, mi
dőn a’zárt megilleté. De azon gondolat, hogy atyjá
nak nyit biztos menedéket, felbátorítá őt — ’s a’ zár 
félrecsattant.

A’ felhők közül kibukó hold egy , hosszú feke
te palástba burkolt magas ember-alakra tűzte halo- 
vány világát. „Kedves, édes atyám!“ susogá L a u 
ra. — „Most enyiin vagy, enyim örökre !“ szólalt-meg 
a’ gyűlölt Marcorando. L a u r a  kiszakasztá magát 
karjai közül ’s az egész házat fellázította volna, ha 
Coioni, lámpával kezében, útját nem állja. — »»Egy 
lépést sem! — parancsoló L a u r a  a’ feléje közelgő 
Marcorandonak— egy lépést sem tovább, vagy a-
tyám’ boszuló haragja---- “ — „Attól már nincs mit
félnem — válaszolt gúnykaczajjal a’ gyalázatos, —> 
Golesko nincs többé az élők köztt; te enyim vagy, 
elválaszíhatlanul enyim.“ — „Soha!“ — kiálta-fel L a u- 
r a — „félre tőlem !“ parancsoló a’ kétségbeesés’ re
kedt hangján. — Engem erőszak sohasem fog kény
szeríteni—“ — „Kövess tehát jóakaratbul, önkint, 
szép L a u r a ! — szólt Marcorando gyöngédebb han
gon — fuss velem; minden akadály el van hárítva; 
ajándékozd nekem szívedet, é s . . . . “ —

„Megállj, atyám’gyilkosa, vad martalócz !“ —hév
vel szavába vágott a’ velenczei szűz, egyszersmind 
kezéből nagy ügyességgel az atyai vértől pirosló 
tőrt kicsavarta ’s markolatig döfte ön-mellébe; „te 
szívemet kívánod? ím vedd-el , tőröd’ vashegyén 
csügg. “
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AZ ATYA ÉS GYERMEKEI.

Egy gazdag kalmár felhagyott a’ kereskedés
sel, egész vagyonát két leány a közti ,  kik férjnél 
valának, egyenlőn elosztotta, ’s magának mit sem 
tartott-meg , kivevén azon jogot , hogy valamíg 
csak él, az eV egyik felét egyik, ’s másik felét 
másik leányánál töUhesse. — Mielőtt még az első 
év lefolyt, már a’ szegény, jő atya több mint egy eset
ből világosan észrevette, miképen ő két leányának 
igen alkalmatlan vendég, ’s miképen mindegyik 
megunta azon kötelességet, hogy neki ősz ember
nek híjába élelmet és szállást adjon. Az atya úgy 
cselekvék, mintha azt észre nem venné, ’s magának 
különös szállást fogadott; azután egy meghitt jó ba
rátjával tudatá rósz helyzetét, ’s kérte, hogy néhány 
órára kölcsönözzön neki 10,000 forintot. A’ barát, 
rövid értekezés után örömest teljesítő kérelmét. Az 
öreg kalmár másnap mindkét leányát, tőrjeikkel e- 
gyült magához meghítla ebédre. Midőn az ebédnek 
már vége volt, a’ terembe lépett barátja, ’s igen 
nagy elfoglalkozást mutatván, kérdező tőle: valljon 
nem lenne é szíves, 10,000 forinttal őt mostani nagy 
zavarából kisegíteni. — Az öreg igen nyájasnak 
mutatkozék ’s mondá, hogy ha többre van szüksége, 
még többel is szolgálhat, ’s a’ mellék-terembe ment ’s 
a’ kívánt summát elhozta. Mihelyt leányai észre
vették, hogy az öregnek még annyi takarékpénze van , 
egyszerre egészen megváltoztak; ők sehogy sem 
akarák megengedni, hogy a’ csak imént k bérlett 
szálláson tovább maradjon; ők most mar azt sem 
tudták, mikép ’s hogyan keressék kedvéi; mindegyik 
tenyerén akará hordozni; mindegyik szívesebb, jobb 
’s szeretőbb gyermek kívánt lenni a’ másiknál, ’s 
mindegyik első kívánt részesülni a’ szerencsében, 
hogy atyját, — az édes jó atyát — házánál táplál
hassa; ’s nagy bosszúság ’s czivódás volt, ha ő 
csak egy nap is tovább mulatott az egyiknél, mint 
a’ másiknál. — Ezen kényelmes helyzetben élt ő 
több évig. Halála után, midőn pénzesládája felnyit
tatott ’s üresnek találtatott, a’ két leány-testvér egy
más’ hajába esett, mert az egyik azt állííá, hogy a’ 
másik, kinek házában az atya megholt, a’ pénzt el
lopta ; — ’s valóban a’ dologbul nagy pör kereke
dik , ha a’ boldogult atyának egy levélkéjére nem 
akadnak, mellyben ő a’ különös álfogást felfödözi 
’s leány inak a’ következő tanácsot adja: „Ha egy
szer megszáll benneteket az öregség, óvakodjatok 
minden szerzett vagyont egy fillérig gyermekeitek 
közt felosztani; nehogy úgy járjatok, mint én: ki 
leányaim’ kegyelméből éltem, ’s ki e’ kegyelem mel
lett éhen holtam volna m eg, ha csak bőkezűekké 
nem teszlek benneteket azon remény által, hogy holtom 
után még gazdag örökségben osztoztok.“ (Ost. Bl.)

E L E G Y T Á R.

A’ h i t e l e s  kút f ő .  Egy külföldi lapban (Bei
wagen zu d. Ost. Bl.) szorul szóra imezt olvashat
n i: „Az erdélyiek az ausztriai monarchia’ szabadel- 
műjei (Liberalen); — apr. 17kén nyittalott-meg az 
iij országgyűlés K o l o z s v á r o t t  (Klausenburg), 
nem pedig S z  e b e n  b e n  (Herni-nnstadt), mint ed

dig a szokás magával hozta. Ezen általhelyezés a- 
zért történt, mivel S z e b e n ’ lakosait ’s különösen 
az ottani d i á k o k a t  nem tartják olly engedelme
seknek, mint a k o l o z s v á r i a k a t . “ — Mi magya
rok ezt nem is tudtuk!

Ej s z a k a m e r i  ka i  t e mp l o  m-m u s i k a. Egy 
levelező Philadelphiából a’ berlini Conv. Bl—ban 
említi, hogy st. Louisban nem rég a’ katli. főtem
plomban tartott nagy mise alatt az orgonán egy láb
izgató keringőt játszottak. Erre közvetlenül egy o* 
lasz dalszinész, ki történetből oda vetődött, a’ ,,bag- 
dádi kalif“ operából latin textussal egy duett-et é- 
neklett; ’s végre mise’ utolján az orgonamester a 
levelező’ nagy örömére a’ „bűbájos-vadászból“ ezen 
dalt játszotta: „Nincs mása vadász’ örömének e’ 
földön!“ — Mondják, hogy néhanéha még a’ des- 
saui marsch-ot is el szokták játszani. (Kétségkí
vül mind ezt — isten’ dicsőségére!)

P e n n s y  l v a n  i á b a n ,  — melly tudomás sze
rint az éjszakamerikai szövetség’ legerősebb, önál
lóbb ’s értelmesebb státusát k ép ezi,— a’ képvise
lőháznak 100 tagja közt jelenleg van: 48 mezeigazda, 
14 ügyvéd, 10 kalmár, 4 asztalos, 3 orvos, 2 ács, 
1 aranyműves, 1 számoló-mester, 1 fogadós, 3 föld
mérő, 1 ezüstmives, 2 kalapos, 2 malomépítő, 2 
könyvnyomtató, 1 tímár, 1 fűszerkereskedő, 1 kép
festő, 1 varga ’s 2 gentleman,— magyarul: nemes
ember.

B á r ó  H a l l b e r g .  A’ müncheni napilap sze
rint b. Hallberg az utazáskedvelő, fáradhatatlan gau- 
tingi ősz remete, visszatért Algierból ’s rövid idő 
múlva ismét K e l e t r e  szándékozik utazni. Egy ér
tekezését, — melly a’ mohammedanusokat ’s ezek
nek keresztyén vallásra téríthetését tárgyazza, ’s 
mellyet Hallberg úr Algierban a’ mufti által felszó
lítva irt ’s a’ romai pápának megküldött — a’ szent- 
séges atya igen kedvezőleg fogadta. ('S mi hozzá 
tehetjük, hogy báró H a l l b e r g  máj. 27kén hagy ta
el Pest városunkat, hol mintegy 10 napig mu
latott, ’s jelesül a’ „magyar király“ czitnü fogadóban 
volt szállva. Ő igen fürge, tűz-eszű aggastyán; 
megtekintő Pest’ nevezetességeit, ’s többi közt a’ me
gye’ máj. 22kén tartott közgyűlésén is jelen volt.)

R E J T E T T S Z Ó K .

Van g a zd a g n a k  e lé g . V isszá sá n  m o n d va-k i h árm át:

V agy  so k a sá g ra  ta lá ls z . ’S  é  n m agam  a ’ k ö zep én .

P órn ak  e g é s z e m  ita l. H árom  : n év  ; férfiú t ille t .
Öt v ég ső m  is  n év  , szo k ta  v ise ln i leá n y .

B o g á r  J á n o s .
A ’ 42<ük szám a r e j te tt s z ó :  J é g e s ő .

Szerkeszti H e l m e c z y  — Nyomtatja Beimel .
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GR. SZÉCHENYI ISTVÁN’ VÁLASZA, NS. ALSÓ FEJÉR
VÁRMEGYÉHEZ.

E’ folyó évi Szent-György hava Iső napján tartatott 
közgyűlésükben olvastaták-fel nemes Alsó Fejér-vár
megye’ Rendei, harsogó „éljen“ kiáltások ’s buzgó ö- 
römkijelentések köztt, G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n 
n a k  még 1835ben hozzájuk intézett következő vá
laszát:

Tekintetes Karok és Rendek, Tisztelt Hazám
fiái! Múlt évi Sz. Jakab hava ődikén Írott és T. Far
kas Sándor és Horváth Ferencz által kezeimhez szol
gált meleg soraik, mellyekkel az általküldött arany
fóliát kisérték, ellenállhatlan de gyönyörteli hatalom
mal intenek ‘Felhagyni a’társaság szokott hideg sza
bályival, ’s köszönetemet édes jutalmukért tüstént 
minden tekervény nélkül, de lelkem legbelsőbbjében 
imitt egyenesen kijelentnem’. Boldogén, még éltem
ben arathatni honosim illy rendkívüli m egtisztelését, 
mellynél nagyobb és tisztább öröm nem lehet; de még 
boldogabb Haza, hol az örök Valónak elvei — mii
lyenek régibb nemzetek tapasztalásin indult csekély 
irományimban is fordulnak elő — olly nyílt, olly fo
gékony keblekre találnak! Ha nem vártam is általá- 
nyos gyűlöletet ’s üldözést, midőn katona-pályámrul 
lelépvén, sorsom “szabadabban szólni’s tenni hazán
kért“ engedett, el valék rá legalább készülve. De 
nem! ’s Hunnia magamagán legszebb diadalmat 
nyert; mert honosim jobb része ujoncz tehetségiinet 
íe lejté , sokszori botlásimat számba nem v év é , ’s 
csak lelkem tisztasága után Ítélt; egyedüli érdemem 
után , melly azonban ki fogja mindig állni — milly 
félreismeréseknek legyen is martaléka sokszor a’ 
legderekabb — az élet ’s halál minden próbáit. Mit 
öntudattal, önérzéssel merek mondani, midőn más 
részről koránsem vagyok gyenge : hinni, mintha pró- 
bairásim, mellyek jobbadán más boldogabb nemzetek 
hiányos utánzásai, csak tökéletlen vitatások, arany- 
tolira volnának érdemesek. O nem ; ’s ha azt kelle
ne gondolnom ’s hinnem, hogy e’ jutalom engernet 
Széchenyi Istvánt illet, legnagyobb szomorúságba es
ném, mert érdemen-túli magasságra emeltetni nem 
szerencse, liánéin kín, ’s nem kevésbé kínos, má
sok elől ragadni el azt, mi inkább őket illeti. De 
szereteti hazámfiai irásimban sokszor tán saját lelkűk 
sugtát lelek, ’s azt,  mi önkeblük’s szívükben lakott, 
mit azonban könyvbe iktatni ’s könyv által tudatni, 
nem vala idejük, módjuk, midőn saját tán függet
lenebb helyzetem illyest tenni engedett.

’S kétségen kívül így van! IVem rólam, de in
kább sokaknak közvéleményérül van itt szó. Mi
kép lehetne is másként, hogy az, mit elég hiányo
san s féloldalúlag adtam elő, s mi olly kimondhat- 
lan hajak közt született, sokakban még is olly ger- 
jedelemnek lehetett volna oka. “Értettük egymást, 
’s a’ hazaíiság legédesb sympathiája köztünk minden 
titkot feloldott, ’s tisztán állott mielőliünk az, mi
másoknak — kik a’ honszeretet nyelvét nem értik_
örök sötétségben niaradand.“ Itt van alapja mégis *

merkedésiinknek, itt kapcsa rokonkeblü vonzódásink- 
nak. ’S ne keressünk egyebet; mert bármilly hiá
nyosak, felszínesek vagy csorbák legyenek is ki
tél elink, érteni fogjuk egymást mindaddig, míg hon
szeretet s fejedelmünk iránti hűség egyiránt lelke
sít. Több ékes-szólás és elhatározott értelem van 
ezen nemes, emberhez illő, érzetekben, mint a’ szó
nak vagy betűnek kikerülhetlen sok hiányiban, bár
milly szabadságban létezzenek is , ’s hát ha még ó- 
rárul órára önkény által is korlátoltathatnak; midőn 
az elsőknek nyelvét semmi nem vághatja ketté, mint 
a’ halál!

’S így m íg , emberileg szólva , teljesen érzem 
a’ földi örömek legnagyobbikát, “Honosim jobb ’s 
nemesb részének kegyeit ’s rokon érzelmit bírnom,“ 
honunk jövendője is vajmi szép színekben mutatko
zik lelkem előtt. Mert melly nemzet a’ valónak szö- 
vétnekét el nem tapossa, az igazságnak gyáván há
tat nem fordít, gyengeséginek felfedezőit, megtá
madok nem üldözi; de bátran tekint a’ maga-meg
ismerés keserű tükrébe, nagylelkűleg elismeri ön
hibáit, ’s nemes szellemtől lelkesítve hathatós javu
lásnak indul, — annak sírja ásva még nincs, ’s újjá
születését gáncsolhatja, nehezítheti ugyan vakbuz
galom, hitszegés ’s kajánság kétségbeesésig, de 
emberi erő azt hátráltatni többé nem bírja. ’S ha 
nem erősílne azon egy gondolat, minden lelki tehet- 
ségimen szünet nélkül álható ezen hiedelem, melly 
szerint tisztán látom magyar közös honunk egykori 
nagyobb díszét, nemzethez illőbb állását, — földi 
létemnek egy percze sem voln^ éd es, de csak tűr
hető sem. Ám, de nem kecsegtető reményben csak, 
hanem vallási szentségben lebeg előttem honunk 
szebb jövendője. ’S e’ hitemben semmi el nem gyen
gíthet, ’s bátran várom be nemzetünk utóbbi sor
sát, mert annak elvégre csak szerencsésbnek kell 
lennie. “Ha saját hibáink által minmagunk nem döf
jük a’ megsemmisítő vasat keblünkbe.“

E’ tengely körül forog, szeretett Hazafiak, “Lé
tünk ’s Enyészetünk.“

A’ Magyarnak semmi időben sem volt nagyobb 
vagy legalább károsb ellensége, mint önmaga. ’S 
ezen boldogtalan öngyilkolási szellem, melly évraj- 
zink minden lapjait diszteleníti , sehol egyebütt, mint 
nemzetünk tenger hiúságában ’s korlátot nem isme
rő kevélységében vévé eredetét. Mindenki minden
ben első ’s vezető vágyott lenni, igaz szó sér té , 
hízelgés könnyen bilincseié ; — miből mind azon ha
tártalan rósz áradott szegény hazánkra szünetlen, 
mit a’ megbántott hiúság, bosszút-szomjazó agyar- 
kodás ’s rokonvér utáni csengésnek poklai az embe
ri-nem lealacsonyítására, megsemmisítésére csak for
ralhatnak.

Vegyük például a’ Múltat, 's tanuljuk meg el
végre az ‘önmegtagadást’, a' polgári erények e’ leg
nagyobbikát; ’s Hazánk boldogabb sorsa biztos. 
Mert önmegtagadás türödelmet szül , nagyobb tulaj
donoknak irigyűl utat nem zár, s ürömit a köz-jó
ban , köz-szerencsében, ’s nem szeméiyt-áríntő di-
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cséretben ’s jutalomban leli. ’S mi legfőbb pánczé- 
lul szolgál a’ nemzetiség mind azon megtámadásai 
ellen, millyeket a’ világ nemzet-nélküli selejtesei 
minden időben ’s szünet nélkül koholtak az emberi
ség lelkesb része ellen.

Erdély szomorú állapotban van; ’s minden ol- 
dalrul feltornyosult fölötte a’ ború. De tiszta lélek, 
liszta szándék és türödelem — az önmegtagadás
nak e’ szülöttjei — ki fogják határai közt is vívni 
a’ szent Igazság jogait, ’s ellenségei megalázva is
mét ’s ismét például szolgálandnak a’ világnak, hogy 
önkénynyel párosult erő békózhat ugyan, de nem
zeteket csak lelki erő — Bölcseség t. i. és Igazság 
— hódíthat. Ki fog válni a’ valódi belső érdem a’ 
bitorlottul, ’s szeretem hinni, majdmajd véget sza
kaszt a’ Nemzetiség Angyala mind azon keserűknek, 
miket vakság, indulat és kajánság vetett Erdély ’s 
Ausztria közé, és hogy nincs távul azon hajnal-tá
rnádat, midőn mind a’ Nemzet mind a’ Fejedelem jo
gai, a’ nagy világ elibe állítva, tagadhatlanul bébi* 
zonyítandják legjobb Fejedelmünk tiszta szándékát, 
a’ Magyarnak pedig szerencsében, balsorsban, ked
velve bár vagy üldözve is tántoríthatlan hűségét.

Önmegtagadás , drága Hazafiak, és minden kí
sérleten győzni tudó Türödelem , ím ezek menthet
nek meg, ’s csak ezek. ’£$ fogadom, nem lesz leg
csekélyebb részem bennük utolsó leheletemig. Er
délynek ’s Magyarországnak érdekei ugyanazok, ’s 
így ki őszintén ’s ügy gyei szolgálja az egyiket, a’ 
másiknak is hű embere; ne felejtsük ezt, ’s bízzunk 
a’ Valóban, az Igazságban, ’s mindenek fölött tisz
ta szándékunk ’s férfias állhatatosságunkban; cse
kély de haladattal teli személyem pedig ezentúl is 
kegyes ’s barátságos indulattal ítéltessék Alsó Fe
jérvármegye nemes Kendei, kedves Atyámfiái által; 
— ki a’ hódolatnak ’s rokonvérnek legvalódibb ér
zetével vagyok Tisztelt Hazámfiainak, Alsó Fejér
vármegye nemes Rendéinek legliáladatosb szolgája, 
leghűbb rokona Széchenyi István s.k. Pozsony, N'o? 
vember 9ikén, 1835.

E G E R ’ Ü N N E P E .

Eger, május’ lOkén 1837. Kedves barátom ! U- 
tóbbi levelemi tudósításomnál fogva hiszem , óhajt
va várod, ámbár hírlapjaink röviden közlék is már, 
hogy városunkat érdeklő imént tartatott jeles ün
nep’ körülményiről némileg értesítselek; mit ezennel 
örömest teljesítek. Minthogy az ünnep’ tárgya —- 
mint tudod — az ujdan-épült anyaegyház vala, e l
sőbb is az ezt illetőkről értesítlek. E’ körül ez al
kalommal két eset fordult-elő: egyik , az alapkő
szentelés ’s berakás; másik az anyaegyház’ fölszen- 
teltetése. Az első, május’ fikán estve — miután tisz
telt Érsekünk az előző áj tatosságokat udvari kápol
nájában végezvén, díszes egyházi menettel tömér
dek nép’ kíséretében az uj egy házban megjelent — illy 
alkalomkor megkívántaié minden szertartással tel
jesítetett. A’ templomszentelés — mint előleg kitűz
ve volt — 7kén ment véghez, következő renddel: reg
geli 7 órakor a’ pátriárka - érsek ’s papság az ud
vari kápolnában a’ megelőző imádságokat tartá, mel- 
lyek után a’ papságtól kísértetve a’ felavatandó egy
ház’ tornáezában megjelenvén — ott, valamint a’ tem

plomban is, a’ fölszentelési szertartásokat elkezdé 
ekkor azonban a’ nép a’ templomból kizáraték, a: 
egyházi szertartások’ kivánata szerint. Ezek után a 
patr. érsek, udvari kápolnájába visszatérvén, onnan 
ismét fényes egyházi szertartással tömérdek ájtatos 
nép’ kíséretében az ujdan-épült anyatemplomot *) kö
rüljárva, buzgó híveit az olly rég óhajtott szeren
csében részesitőleg, a’ nagy költséggel ’s tetemes 
fáradsággal az örökkévalónak ’s a’ nazarethi isten
ember’ tiszteletére emelt díszes ’s nagyszerű egy
házba ünnepélyesen bévezeté; hol a’ fölszentelési 
szertartásokat folytatva, ezeket fényes sz. mise-ál
dozattal, melly alatt Seiler hazánkfia jeles miséjét 
nagyszámú műkedvelők’ közrehatásával hangoztatá, 
délután harmadfél órakor béfejezte ; mi közben Lo- 
novics József Csanádi megyéspüspök az ünnep’ kö
rülményihez alkalmazott lelkes egyházi beszéddel buz- 
dítú a’ népet az örök istenség’ ’s az egyedül boldo
gító vallás’ tiszteletére, illőleg méltatva egyszers
mind magas érdemeit Érsekünknek, ki a’ még bol
dogult Esterházy Károly püspök által szándéklott 
anyaegyház-építést valósítani ’s végezni olly annyi
ra »igyekezett, mi által nevét örökítve, tiszteletét 
a’ késő unokáknál is biztositá; nem kevésbbé ma
gasztalván a’ ns. Káptalannak közreható tetemes a- 
dakozásit is , mellyekkel e’ szent czél’ végrehajtá
sában részt venni buzga. Illy hosszas és fárasztó 
szertartások’ végeztével, szünetlen mozsárdurrogás, 
’s a’tisztelkedő cs. k. ’s polgári katonaság’ iidvezlő 
lövései köztt örömmel oszlott-el a’ tömérdek nép, 
miután tanúja lehetett olly jeles esetnek, millyet 
helyenkint ritka század nyújt; de minde’fölött kép-

9  Az uj főegyház egész hossza tornáczoslul (hova 57 láb 
szélességű kényelmes lépcsőzcten juthatni) 300 lábnyi, 
szélessége 168 lábnyi, középhajója 72 láb magasságú, 
középkúpja (cuppola) 120 láb, 12 széles ablaktól világítva; 
kettős tornya 168 láb magas; csarnoka (porlicus) 8, ko- 
rinthi-rendü 52 láb magas ’s 5 láb körű oszlopon nyug
szik, mellynek homlokpárkányán ez egyszerű fölirás : ,,Ve- 
nite adoremus Dominum“; ’s kissé föntebb : „decursu unius 
lustri exstructa 1836“; ’s hegyelte 0’ Hit, Remény, Sze
retet óriásalaku, ’s kétoldalrul két cherub’ hasonló idom- 
zatú szobra emelkedik. Fő ajtaja 21 láb magas. A’ kö
zéphajót a’ két szélsőtől nyolcznyolczkorinthi rendű, fejeze
tes , vörhenyeg-sárgás márványzatú, ’s 51 lábnyi magas 
’s 5 lábnyi átmérőjű oszlop kűlönzi-el ; a’ közép-kúp ha
sonló 12 oszlopon nyugszik; a’ hangászkarzat nyolcz ha- 
muszinűn , úgy hogy az egész egyházat 36 oszlop ’s 42 
faragvány diszesíti; 10 művészi-vésetű dombor faragvány 
(basrelief) ugyan a’ sanetuariumot, mellyek, valamint a’ 
homlokpárkány’ szobrai, ’s a’ pusztában prédikáló sz. Já
nost példázó, Mária-kápolnabeli faragványok Casagrande 
velenczei szobrász’ müvei. A’ lapos oszlopok ’s mellék-ol- 
tári faragványok verde an îco modor szerint márványoz
ván Négy jeles oltárkép is magasítja e’ gyönyörű épü
let’ díszeit; a’ főoltáré Daunhauser bécsi, a’ két oldal-ol
táré Schiavoni és Malatesli, ’s az átelleni mellékhajó v. 
keresztboltozat’ oltáráé pedig Gregoletti (mindhárom velen
czei) művész’ készitvénye. Építőmestere a’ pesti H i l d ,  
Roma’ tanítványa ’s neveltje. — Saját szemlélete után

a Sxerk.
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*ellietd örömét a’ nagytiszteletü főpapnak, ki sze
rencsés volt az Istenségnek e lső , ’s hála-áldozatát 
bemutatni azon kegyeimért, mellynélfogvást őt e’nagy 
mii’ tökéletes elkészíthetésére segélni méltóztatott. 
Hasonló örömmel telve kisérék e’ nagy nap’ fárad
ságos munkáji után a’ patr.-érseket fölösszámu ma
gas és tisztes vendégei lakpalotájába, hol Heves- 
megye’ KK. ’s BReiből rögtön alakult díszes kül
döttség üdvözlé a’tisztelt főispánt; erre fényes ebéd 
tartaték, mi közben a’ közel 300 személyből állott 
díszes vendégkoszorú örvendve ürité magyar szo
kás szerint pezsgővel habzó áldomáspoharát ő fel
sége 5ik Ferdinánd királyunk’ hosszas életéért, va
lamint fens, nádorunk’ súlyos betegségéből szeren
csés kigyogyultaért, kinek e’ körülmény-okozta meg 
nem jelenhetésén közös volt a’ sajnálkozás; továb
bá a’ patr-. érsek’ s minden rendű’s rangú becses ven
dég’ hosszú és boldog éltükért; inelly közben Pa- 
lóczy , — Borsodnak az utóbbi országgyűlésen volt 
lelkes követe — elmés köszöntéseivel az egybegyült 
vendégeket leirhatlan örömre buzdító. Nem kisebb 
volt az öröm a’ ns. káptalan’ minden egyes tagai- 
nál, kik szokott kitűnő magyar szívességgel ven- 
déglének-meg szinte nagyobbszámu idegent a’ papi 
növendékházban, hol egyedül száznál több vendég 
v o lt; a’ szerzetes zárdákban, sőt számos egyes pol
gárnál fölös, nagyszámn vendégre lehete találni.

E’ jeles ünnep’ fényét igen neveié több magas 
és tisztes vendég’ megjelenése, kik közül az egy
házi rendből valónak Kopácsy József veszprémi, Be- 
lánszky József beszterczebányai, Hám János szatli- 
mári, Scitovszky János rosnyai, Lonovics József 
Csanádi, ’s b. Barkóczy László (kinevezett) fehér
vári megyés püspökök; továbbá Sztankovics János 
bozsoni, és Ocskay Antal báczi választott püspö
kök ’s helyt, tanácsnokok; Richter Aloiz jászai pré
post, és Villax Ferdinand a’ cziszteri rend’ apátja, 
és számtalan egri és külmegyei kanonok, esperes, 
plebánus ’s a ’t. Világiak közit báró Eötvös Ignacz 
főtárnok; gr. Keglevics Gábor korona-őr ’s kamrai 
elnök, báró Perényi Zsigrnond septemvir ’s ugocsai 
főispán; továbbá a’jász főkapitány jeles jász- és kún-kül- 
döttségi kísérettel; Borsod’38 személyből álló fényes 
küldöttsége Bük Zsigrnond másod-alispán’ vezérlete a- 
latt, ’s Palóczy László’ szónoklata mellett; nemkü
lönben H eves, Gömör megyék’ ’s Debreczen vá
rosa’ küldöttei. Még a’ katonai karbul sem hiány
zottak magas vendégek; ezek közül gróf Vécsey 
Gusztáv altábornagyot, gr. Castiglione osztályos tá
bornokot, ’s a’ Ferdinand huszárezred’ ezredesét a’ 
tisztikar’ nagy részivel méltán említhetni; melly ez- 
red’ egy része a’ helybeli sorkatonaság- ’s városi 
polgársággal, illő rendre ügyelve, tisztelkedett vé
gig az ünnepélyes szertartások alatt. Külföldiek kö
zül nevezhetni gr. Ilinszky— néhai orosz kormány
széki tanácsost ’s több nagy kereszt’ tulajdonosát 
családostul.

Azonban volt elég alkalma e’ sok magas és tisz
tes vendégnek a’ nap’ többi részeiben kellemes idő
töltés-nyerésre is; délután t. i. az itten tartózkodó 
szinésztársaság az érseki kertben, szabad ég alatt, 
egy játékszini darabbal mulattató nagyszámú vendé
geit; estve pedig a’ casino’ termében fényes táncz- 
mulatság tartaték, melly szinte tömve volt jeles ven-

déggel. Nem csekély díszt szerze még ez ünnep
nek a’ város’ esti kivilágítása; e’ részben nagy szor
galommal ’s tetemes költséggel készült számos ki
világítás valalátható, mint megannyi tanúja azon tisz
teletnek, mellyel olly sokan a’ széplelkü főpap iránt 
viseltetnek. A’ legköltségesb ’s legfényesb vala e- 
zek köztt az ujdan-épült főtemplom’ egész kivilágit- 
tatósa, Leífelholcz György lyceumi tanítónak tömér
dek fáradsággal ’s szorgalommal készített müve; 
mellyet azonban tökéletes fényében látnunk nem le
hete az egész nap- ’s estve is uralkodott nagy szél 
miatt; a’ templom’ tornáczán e’ homlok-irás vala ol
vasható átlátszó világításban : »Örvendjetek’s vigad
jatok.“ Máté. 5 .; — a’ két, oldalvást álló, kerub’ ta
lapján pedig: „Menjetek-be az ő kapuin hálaadással. 
— Az ő portáin dicséretekkel hálát adván Neki. “ 
Zsol.99. —A’ nagyprépost’lakján az ujtemplom’ alakja 
átlátszó fényben; a’ többi kanonokén is mindenütt 
tündöklő lámpaözön ragyogott; ezek köztt azonban 
legkitűnőbb vala Greskovics ígnácz kan. világítása, 
ki tömérdek lámpából alkotott ragyogó csillagot e- 
melt Eger’ fényes Csillagának tiszteletére. A’ ple- 
bániaház’ egyik ablakában Pyrkerünk’ képe alatt e ’ 
verseket lehete olvasni:

H áL át á L D o z  .E g e r , ’ s  ö rö k ö s h ír t YÍ k i  n e V e D n e k ;

H IV  sz IV V e L  sz ó L V á n  , éL L y  so k  ID ő Ig  a tyánk .
XJdvardytdl.

úgy a’ cziszteri monostor’ fényes világítása közben 
im ezt:

É g  U r a t  á ll h á z a d ;  p á ra tla n ; e m e lte  m agyar s z í v ;
N é k ie  ju ta lm u l, adj örök  é l t e t ,  e lé g .

Számos illyent egyes polgárházakon is lehete talál
ni, mindannyi bizonyságit azon bóduló tiszteletnek, 
mellyel magas érdemű főpap-urok iránt viseltetnek. 
Hát a’ casino? kérded; ugyan hihetnéd e , hogy a’ 
város’ előhaladására minden ügyekezettel törekvő 
casino-egyesiilet elmaradhatott volna, részéről is e’ 
nap’ fényének magasításától? — érdekes volt tágas 
erkélyének kivilágittatása nemcsak külső tekintetre, 
de bel-érdemére nézve is. A’ casino-egyesiilet sze
rényen nyilványitá ez alkalommal bóduló tiszteletét 
a’ fejdelem, fönséges nádor, ’s ezen ünnep’ szerzője 
iránt; mint kiknek bölcs kormányzásuk alatt, vala
mint az egész hazában, úgy Egerben is áltudomá
nyok, művészet és szorgalom, — szóval: a közjól
lét naponkint gyarapszik; ’s mint ezt átlátszó alle
góriái képekben előtüntetvén, következő felírások
ban igyekezett kifejezni: Felírás középben: ,,Éljen 
fels. 5dik Ferdinand király;“ alább:

, ,V ’ k e g y e s  o r s z á g iá s  m íg  fö ld i g y ü m ö lc sö k e t  é r l e l ,  

F ö lle g e k  o s z la n a k -e l napja’ v id u lta  e lő l .
’S  (Jra tia -h o zta  m ü vek  ta v a sz o ln a k , ’s  n y ilt  ip á i -á g a k ,

M ert rajok  k o ro n á s fő a tya ’ le lk e  ü g y e l .“  

a’ jobb-oldali felírás: „Éljen fens. Nádorunk!“ — 
alább *.

F é n y k o s z o r ú s  N á d o r , k ib en  a ’ sz é p  ’s  n agy f r ig y e s ü ln e k ,  
Á ld a n i n yom d ok id at mi fr ig y e s ü lv e  v a g y u n k , 

a’ bal-oldali felírás: „Éljen Palriárka-Érsekflnk ! " 
alább :

T á r sa k k a l tá rsu l a z  ö r ö m , h o g y  társas e r ő v e l  
A ’ m agas érd em n ek  tudja m egad ni b e c s e t .

Makúrytol.
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Jeles munkálata ezüst és broncz, 4 tallérnagy- 
ságu emlékpénz is örökíti Egernek e’ fényes ünne
pét, mellyeknek egyik oldalán az ujegyház’ alakját 
láthatni ezen körirattal: „Ecclesia Metropolitana A- 
griensis — Honoribus D. Joan. Ant. Port. Lat. Die.“ 
Másik oldalán pedig következő felírás van: „Decur- 
su unius lnstri exstructa MDCCCXXXVI. — Con- 
secrata nonis Maji MDCCCXXXYII. Patr. AEppo.
I. L. Pyrker. — A’ mnsák sem maradtak hanyag 
szemlélőji ez ünnepnek; 18 alkalmi versezet jelent- 
ineg nyomtatásban ez ünnep- ’s annak magastiszte- 
letii szerzője’ dicsőítésére, niellyek köztt több Ívre 
terjedők is találkoznak; ezek közül öt magyar, hat 
latin, kél olasz-latin, 1 olasz, (ez utóbbiak Velen- 
czéből) 1 német, ’s egy négy nyelven; jeles azon 
olasz-latin , mellyel a’ mostani velenczei pátriárka szép 
lelkű elődjét megtisztelte. Mindezen versezet több 
kevésb részben hirdeti az Érsekünk’ eddigi fényes 
pályáját bélyegző jeles tetteket, melly pályán hogy 
még számos évig dicsőséggel haladhasson a’ Haza’ 
’s hívei’ boldogitására ’s a’ nemzetiség’ és szentegy
ház’ öregbítésére, én is szívből kívánom. — T isz
tellek ’s a ’t. B á t k u y .

1 RANCZIA BIRÓSZÉKI JELENES.

Egy fiatal, szép, piros-arczú szőke férfi áll a’ 
párisi fenyitő-rendőrbiróság előtt ’s csavargásról vá- 
doltatik. Magatartása és egész lénye dagályt ’s ma
kacsságot árul-el, ’s pillanatai cynikus módon nyugosz- 
nak a’ gyülekezeten.—Az e l n ö k :  Ön’ neve?— A’ v á d- 
l o t t  (erős szózattal, melly a’teremben viszhangzik): 
Arthur. — E l n ö k :  Hány esztendős? — V á d l o t t  
(folyvást ugyanazon hangon): Huszonnégy esztendős. 
— E l n ö k :  Ön’ foglalatossága ? — V á d l o t t :  T ol
vaj. (A’ gyülekezet e’ vad dagálylyal adott feleletre 
boszúsan zajog-fel; mire Arthur’ arczán megvető 
gúnymosoly mutatkozik.) — E l n ö k :  Mit mond ön, tol
vaj ? ’s ön itt merészli azt mondani, a’ birószékkel 
szemközt állva ? ’s a’ hallgató közönség’jelenlétében,’s 
a’ mi több, ön akkor montlja azt, midőn e’ vallomás
ra semmi sem készti? mert ön nem elkövetett tol- 
vajságrul, hanem csak kóborlásról vádoltalott. •— V á d- 
l ő t t :  Ön foglalatosságom felől teve kérdést, ’s én 
válaszolóm: tolvaj; ’s a’ mit mondék, az igaz.— E l
nök:  És mit lopott ön? — V á d l o t t :  Azt nem 
mondom-meg. Ön’ dolga: engem a’ tetten rajtkapni; 
enyim pedig: önnek azt nem mondani-meg. Min
denki tegye azt, a’ mi tisztéhez tartozik. (Ezen ifjú 
ember, érzetlázító vakmerősége által, a’ legkeményebb 
büntetést vonta magára, t. i. hat hónapi fogságot 
’s 5 évi rendőrségi fel vigyázatot. — A’ legidősb bí
rák’ nyilatkozása szerint illynemii vakmerőség’ pél
dája soha még a’ törvényszék’ sorompjainál nem 
fordult-elő.)

E L K G 1 T  Á R.

A’ kí nzás '  li a tál  ma. Egy portugáli nemes hallá, 
hogy orvosa, kit ő nagy rabecsült, az inquisitio’ bör
töneibe hurczollaték, azon ürügy alatt, hogy az tit
kos zsidó. A’ neinesemher az inquisitio' egyik tag
jához irt ’s kérte, hogy az orvos eresztessék sza
badon, ki szintolly jólelkü keresztyén, valamint ő

maga. E’ közbenjárás’ daczára is az orvos, ki a’ kín* 
pádon, csakhogy a’ jelen kinzásoktul megmene- 
kedjék, mindent megvallott, a’ mit tőle kívántak, 
halálra itélteték. A’ nemesember itt szörnyű harag
ra lobbanván, halálos betegnek színié magát, ’s az 
inquisitort magához kéreté, hogy nyújtson neki 
szent hivatala szerint lelki vigasztalást. — A’ do
minikánus megjelent, ’s ekkor a’ nemesember né
hány hű szolgája’jelenlétében parancsoló neki, hogy 
vallja magát zsidónak, vallomását irja-le ’s nevét 
jegyezze-alá. Midőn az inquisitor ezt tenni vonako
dott, a’ nemesember parancsoló szolgáinak, hogy 
tüzes sisakot nyomjanak fejére. A’ szerzetes már 
csak ezen fenyegetésre is megtevő a’ kívánt vallo
mást, leirá azt ’s nevét is alájegyezte, ’s általnyuj- 
tá a’ nemesembernek. „Általlótja é most Ön irtoz- 
tató igaztalanságát? — megszólalt a’ nemesember. 
— Az én szerencsétlen orvosom szintúgy, valamint 
Ön, zsidónak vallá magát; csak azon különbséggel, 
hogy őt a’ kínzások birhaták csak e’ vallástételre, 
Önt pedig a’ kinzásoktóli félelem.“

A’ v í z k o r  s á g  os. Nemrég Londonban az éj
jeliőr bizonyos W  a I ker  nevű emberrel, kinek igen 
nehézkes, természet-elleni járása volt, akadt-össze, 
’s tüstint gyanító, hogy ruhája alatt valami tiltott á- 
rút hordoz. — „Héj barátom, miért lépdel olly 
szörnyű nehézkesen? úgy látszik, baja van?“ — 
„Van bizony! o, az én állapotom szánakozásra méltói 
épen most vagyok útban az orvoshoz, megcsapolfat- 
ni magam’.“ — „Már ez bizony nagy szerencsétlen
ség; azonban nem volna e jó, ha Ön ide az őrie
rembe jőne ’s magát kissé kipihenné? én ugyan nem 
tudom, de úgy látszik, hogy Ön’ baján itt legharna- 
rébb lehetne segíteni.“ — „Köszönöm, nincs kedvem 
bémenni; vagy ha talán azt hiszi Ön, hogy elámítom, 
’s nincs vizi betegségem, úgy azt igen könnyű meg- 
bizonyílanom.“ — Itt W a l k e r  kiveszi zsebéből toll- 
kését, ’s maga viszi véghez a’ punctiót, de ő két 
pályinka-tömlőbe szúrt, mellyeket mellénye alatt 
hordoz vala. — A’ pályinka patakkirtt özönlött-elő ’s 
W  a 1 k e r nyugalmasan mondó: „Ön látja most, hogy 
nem tréfálok ’s hogy valóban súlyos beteg valók.“ 
— Az ex-vizkórságos e’ csudálatos gyógyítás után 
Union - hallba viteték ’s innét 3 hónapi börtönbe, 
hogy t. i. betegségéből tökéletesen felgyógyuljon. 
(H—st.)

R E J T E T T S Z Ó .

Helyt nyérc kél végsőin bölcsek közt hajdan időben;
Elsőmnek lakosit pénzen veszi franczia tőlünk.
’S mért szenvedte e g é s z  békén egek’ annyi csapását?
Lr’ félelméből; — ’s így lön példája t irésnek.

Sz. lg. Zalákul.
A’ 44dik számú rejtettszók: P é n z .  — P á l i n k a .

Szerkeszti í í e l m e c z y .  — Nyomtatja Be i m el.
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P e s t ,  j ú n i u s ’ 7. 1837.

\  A L L O M V S.

Anyám, anyáin, immár elég;
Magasra nőttem én.
Momld-meg nekem : minő az a’
Szerelmi érzem ény ?
Vagy mondd-meg azt : a’ férfiak.
Mért kedvesek nekünk?
Minők ezek , hogy annyira 
Rajong érttök szivünk?

„Vigyázz leány ! a’ fér ti nép 
R ó sz , csalfa, hotelen ,
Mint kedve jő , úgy változik 
Csábítva szüntelen ;
Most lángra gyűl, ’s nem oltható 
Szerelmet esküszik :
?S utóbb , ha vére csillapul,
Hűsége eltűnik .“  —

T e tréfálsz , nemde jó anyára ?
Hisz’ ez ránk illenék, —
Pedig tudom , ha mondanák,
Keked sem tetszenék.
Azért ne szidd a’ férlikat,
Ebben nem vétenek:
Csaláshoz Éva , és csupán 
Leányi értenek. —

Vsindhelyi.

V  CS1LLÁGI-RENDSZER (S VSTEMA STELLARE) 
FELLŐ DÖZTETIK.

{fittyei Jánosiul.)

Jelen-évi marfz. 26kán husiét-vasárnap reg
g e l,  midőn egy ember mégis fagyott vidékünkön, a’ 
legdühösb hófergeteg’ daczára, szokásom szerint Mi
hály fán kimentem a’ mezőre sétálni, és pedig egye
nest szél ellen, melly sűrű havazással éjszak’ kellő 
közepéből ordíta felém , ’s csak midőn a’ kertektől 
jómessze tavozám, jutott eszembe, hogy farkasok
kal lehet találkozni szerencsém , ’s így visszafordul
tam ; de mint álmélkodám, midőn a’ képzelt farkasok 
után körülnézdelve, se előttem se mögöttem nem 
láték négy ölnél tovább, de a’ mi több, még havazni 
sem; csak egyedül éjszaknak fordulva, hóimét az 
orkán jött, lehete mindig nagyobb szélességben tisz
tán nemcsak messze látni, de különösen minden ar- 
czulcsapkodő hőpelyhet is. Midőn e’ tüneményen kis
sé megállva tűnődném, ’s előttem délnek ’s két oí- 
dalrul minden hópely hét egy sűrű szőke ködbe látnék 
összeolvadni, e’ gondolat kele agyamban: íme az 
égi tej út! (via lactea), ’s ez legott a’következő csil
lag i rendszerre vezetett*

A tej-úl nem egyéb, mint minden csillagnak , '$ 
fgy napunknak is eccfypticája , vagy is periodical 
forgási palyuköre , melly pálya körben bizonyos zo- 
diaculis szelességben minden csillag vulnmelly közpon
t i  erő körül, kisebb nagyobb körökben, nyugatról kelet

j e i é  forog , ’i  eze t periodical forgásuk által bizonyos 
szelesse^ ü, henger-alakú, legnagyobb körű csi/lug-övet 
képeznek ;  melly övnek közepén «’ mi napunk is  <*’ 
Skorpió és Nyiluk köztii legnagyobb nyitásban a’ 
henger3 magassági tengelyének ; résznyi mélyeben 
{ a’ domború felülettől uláj azon nyílás’ közepén cl 
Ha ttyú , Cassiopeia, Perseus, 's a t . fe lé  forog.

Az égbolt’ egész kerekségén, inennyire mi csil
lagokat láthatunk, csak egy öv van csillagokbul sző
ve, ’s korán sincsenek ezek olly aránytalanul elszór
va , mint látszanak ’s rajzoltatnak; hanem csak az 
ezen övöni különböző helyezés szülhet különféle per- 
spectiv-lálásokat, ’s optikai csalatásokaf.— így p. o. 
vég)ük ezen övét hengerekből szerkezetinek, ’s te
gyük szemünket felülegesen ennek tetejére a’ Skor
pió és Nyilak közé, valljon mit látunk mi, kik a’ 
nap’ ’s bujdosók’gömbjeit is csak tányér-alakuaknak 
szemléljük? t. i. a’ fél-körök az általzóra (diameter) 
be fognak esni, ’s alattunk csupán egy víz-egyen- 
térű csillagtenger-szalagot látnánk, melly csak hosz- 
szant fogná-el egész láthatárunkat, szélei legritkábbak, 
közepe legtömöttebb,’s noha tüstint alattunk nagyobb 
csillagi ritkultsága mellett legszélesb lenne is, de 
szélessége a’ hengernek szélességi tengelyénél kü- 
lebb nem terjedhetvén, végre keskenyebb lenne, mint 
most a’ Hattyúnál; ’s mi ekép a’ poklot gondolnék 
lángolni alattunk, mellynek katlanja bosszant annak 
mélyéből, hol a’ tengelyek megérintik egymást, tet
szenék feljőni, ’s ez még nem a’ mi helyzetünk. — 
Vigyük ismét szemünket ellenkezőleg ugyanott az 
öv alá, a’ magassági tengely’ alsó végére, ’s íme! 
gyönyörű csillagszalaggal látjuk magunkat körülke
rítve lenni, ’s azt fogjuk vélni, hogy a’ mindenség* 
(Universum) közepén vagyunk,’s a’ gyönyörű öv é- 
rettünk ’s köröttünk forog.— De még ez sem a’mi 
helyzetünk. — Tegyük továbbá magunkat a’ neve
zett két csillagzat köztt a’ tengely’ középpontjára, 

legott a’ leggyönyörűbb csillagözönnel látjuk ma
gunkat arányosan és sphaerice borítva lenni, ’s csak 
köröttünk látandunk legnagyobb ritkultságot, ’s alat
tunk az átelleni hemisphaerán pedig egy tömött fél
kört vagy ővet, ’s azt gondoljuk, hogy ott van a’ 
minden csillag’ műhelye, bőimét azok köröttünk az 
-egész uuiversumba ki- és eláradnak ; mert az alattunk- 
levő csillagokat az övön bosszant optice az átelleni fél
kör’ tömegére vetjük, ’s a’ szemközti csiiggő- 
ket, és parallelákat pedig addig taszítjuk az utóísó 
csillagokig előre, mig az ív inindkétfelől teteme
sen meg nem görbül; két oldalrul pedig állásunk
tól minden csillaghoz vezetett egyenes vonal által 
elkezdjük mind két felől azon övre rakosgatni azo
kat, míg e’kép sphaerice és arányosan sűrűn be nem 
borítnak talptól - tetőig bennünket; úgy de még itt 
sem vagyunk mi: mert mi egész övét látunk, s a’ 
mi több, ennek is felét nyíltan.

Helyezzük tehát magunkat alább, p. o. a’ ma
gassági tengely’ ? résznyi mélyére szinte a’ Skor
pió és Nyilak között, ’s íin ez a’ mi jelen állásunk. 
—  A’ rnegszámithatlau csillagok’tengerével vagyunk
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ugyan körösleg a’ hengerben körülvéve, de n a p á 
kul tüstint kitisztítjuk közülök magunkat, mihelyt 
kinézünk rájuk; ’s legott köröttünk legnagyobb tért, 
előttünk ’s utána ik az övezet’ közepén egész fél
körig nyílást, átelleni félkörünkön pedig tömött csil
lag övét. ’s ezen nyílt és nyitatlan öveket arányta
lanul elhintett csillagokkal sphaerice látjuk össze- 
fíizetve lenni; mert itt is a’ hengerek’ hosszasági ten
gelyével alattunk parallel csillagokat az átelleni fél
körre olly széles tömegben vetjük-által, mekkorá
nak azon fél kör’ egész hengeri vastagsága, vagy 
is tetsző tengelyi szélessége látszik; t. i. a’ mint 
negyed-körömön bosszant nézek, a’ csiiggőleg alat- 
tamlevő csillagot vagy csillagokat általzólag a’ 
központon keresztül egészen az átelleni negyed-kör
re , a’ többit pedig, a’ mint előttem az ív mindig job- 
ban meggörbed, mindig kisebb chordákban vetem- 
által reá, ’s ezt teszem, megfordulva, hátam mögött 
is másik negyed-körömmel. — Altaljában azt kell itt 
még észrevenni; lször: mintha mi a’ fen tetszeleg 
keskeny ég-övnek érintett tengelyi pontján volnánk, 
de ottlétünkkel köröttünk a’ csillagokat megritkítván, 
azon keskeny öv’ részéből a’most látszó egész csil- 
lagi sphaerát alakítanék; 2szor: hogy szemem a’ lá
tások’ különféle opticai formálásában nem végről, 
hanem közvetlen magakörül kezdi a’ munkálkodást, 
’s így csak azt kell néznem, mi történik tüstint sze
men» körül a’ magam’ állási hengerén, mert a’ mint 
itt kezdődik, úgy folytátik a’ munka; már pedig itt 
az alattam csüggőleg-fekvő csillagokat általzólag az 
atelleni negyedkörre dobván, azokat is, mellyek e- 
lőttern lassankint csiiggők általzólag megszűnnek len
ni, azon negyedkörre folyvást chordákban ezek mel
lé dobhatom csak; mert a’ való állásnál is mellettük 
voltak, ’s így az alattamiakat előlhátul egymásután 
mind a’ túlsó félkörre ejtem, bárha előttem az öv 
horpadást (concavitást) szenvedne is odább; mert a’ 
szem az előtte álló ivet is az első henger’ irányza
ta (direetio) szerint fogja lehető meszszeségig egye
nes-vonalú tengelyűvé alakítani; más az, ha átel- 
lenben öv, hová ezen csillagokat referálhassa, nem 
léteznék; ’s e’kép egész állási félkörömön alattam 
már minden csillag eltűnt.

De bezzeg most áll előttem, pedig épen szem
közti, a henger közép hosszában a’ csillagok’ meg- 
mérhetlen tömege; de mind ez csak játék az én opti
kai látásomnak, mert ezen számtalan csillag-tömeg- 
biil, mellyeket csak állásomtól egymáshoz parallel 
vehetek, s meddig csak igy vehetem, mindnyáját 
előlem addig taszítom előre, ’s a’ közttük szemem
mel függőleg-álló csillag vagy csillagok leghíveb
bek maradván mellettem, ezeket, miután a’ többi ol
dalvast mind elakad is, ’s nyílásomat szűkíti, ad- 

ig ergethetem előlem, mígcsak az ív optikai ten
ge vemnek egeszen és physice meg nem görbül, ’s 
csillagokat nem rak előrnbe, következőleg illy nagy 
körön . .1 y „agy mélységű és szépség,", hengerek
ből a akult ovun, egy egész kör' negyedéig,'s meg- 
forilulva ez! teszem másik negyedkörömön i s ; mert 
azt kel nt altaljában ismét megjegyezni, hogy a’ 

a/ ° . n . fen,,eS, nem messziségiik, ,agy egyéb 
valódi allasaik, hanem állásom, ’s egréb körönt ők 
fekvő csillag’ helyzete határozza-meg; ez történnék 
jnég akkor is velem, ha nem csillag hanem legk ö

zelebbi holdunk állna is szemközt velem; ’s ott van 
vége a’ nyílásnak, hol oldalvast a’ csak eleinte pa- 
ralleláknak tetsző csillagvonalok lassankint össze
futnak, ’s az előttemlevők is semmi csillagi közt. 
vagy optikai öblöt (sinus) már nem adnak; vagy a’ 
jelen esetben a’ felüllevők is, minthogy ezek külö
nösen ívet is hajtanak, csiilaginknak be nem gör
bédnek : ugyanazért itt sűrűbbnek, szélesebbnek kell 
lenni a’ kezdendő nyitatlan övnek nemcsak az ott
levő , de az általam oda vitt csillagok’ sokaságától 
is , mint ez mind a’ Hattyú körül, mind a’ szögmé
rőnél is megvalósul; ’s ekép nyertem egy teknő-ala- 
kú, alul üres, középen kivájott félkör-térségei.

(Folytatása következik.)

A \  \  A B E L L 4’ M E N Y E K Z Ó J B .
A l o m  r e g e ;  C h o r  l e y  L. H e n r i k t ő l .

(Forrás: ,,Forget-me-not.“)

AZ Á L O M .

A’ nőtestvérek már egy óránál tovább ültének 
némán ’s mély gondolkozásba merülten együtt. A’ 
délutáni nap borult vala és tikkasztó; egy hatalmas 
felhőcsoportbul , melly az égbolt’ alját terhesen le- 
pé, tompán dörgött, ’s a’ léget villámok hasíták , 
mellyek szint olly* hirtelen, mint támadtak, ismét el 
is enyésztek. —

„Hiszed-é Ida néném — monda végre A n n a 
b e l l a ,  a’ szólásra mintegy kényszerítve magát — 
hogy én, bármit mondanak is az éji magány’ bor- 
zadalmiról, örörnöstebb volnék a’ legfeketébb éjféli 
órában, a’ legmagányosb helyen egyedül, mint most 
itt, világos délkor e’ kedves, meghitt szobácskábán? 
Én ott azon felhőt nézhetném , ’s addig nézhetném, 
mig a’ változó alakok, mellyeket sebes oszlékony- 
sága által fölvesz, valóban megijesztenek. Nézzd 
csak, most hasonlít egy halottas-kocsihoz, mellyet fe- 
kete-tollbokrétás korona díszesít, ’s rajta ül a’ feke- 
te-palástu kocsis; ’s nézzd csak — nem látod a’ ha
lálkoponyát — valóságos halálkoponya! — mint vi- 
csorg-elő a’ gyászlepel’ óriási redőji közül? — Ad
ja isten, hogy Herbert szerencsésen jöhessen-el 
hozzánk!“

„Éj Annabellám, milly félénk balgácska levél te 
a’ szerelem által, ’s különösen te , ki tizenkét hó
nap előtt még legbátrabb szívű leány valál! De 
ki vitályozzon most veled? ő maga nevessen velem 
holnap valamennyi gyászos jövendöléseink ’s rósz 
sejtésink fölött! — Halottas kocsi? hogy is ne! 
Most én egy bájos, üdvmosolygó aranypálmalige- 
tet látok; ’s a’ te halálfejed áltváltozott a’ szár
nyas szerelemisten’ alakjává, kinek képét te annyi
ra csudálod; igen, nézz csak oda ! Bátorodjál, — vagy 
pedig te bús halvány arczot, ’s sötét fénytelen sze
meket hozasz neki üdvözlésül, ha eljövend. — Ot 
óra múlva —- imígy folytatá beszédét, egyszers
mind egy régi függő-óra felé fordult — öt óra múl
va, e’ jelen percztől számítva, ő e’ teremben ’s e’ 
széken fog ülni — ’s te a’ boldogok’ legboldogab- 
bika lészesz.“

Míg Ida ezt mondá, hirtelen egy villám lóvéit 
szemvakitva a’ bűvös felhőbül, ’s ezt követé mennv 
kő-csattanás, melly az ősi kastélyt alapjában meg-
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rendilé. A’ két leányzó halálhalovány lön; mert ők 
többet hitiek, mint m o s t  hinni szabad, az előjelek
nek, jövendöléseknek ’s álomlátásoknak; és Sir Guy 
Courtenay, az ő atyjok — mert a’ szerető édes
anyától már gyönge gyermekkorukban megfosztó ő- 
ket a’ balál — köz hiedelem szerint rendkívül szí
tott a’ biibájoláshoz ’s egyéb sötét varázs-mester
ségekhez, miket az egyenesszivüek ’s istenfélők ke
rülnek. — „Szerencsétlenség fenyeget bennünket, 
ez bizonyos“ megszólalt Annabella, ’s a’ pillanat’ ije
delmében a’ padlatra siklott, hol félig térdelve a’ 
bájolóbb-kfilsejü Ida’ térdéhez támaszkodék „az én 
múlt-éjjeli á'mom, ’s e’ hirtelen válasz a’ te remény
dús vigasztaló szavaidra........! Én megyek ’s imádko
zom,  mert szivem nehéz ’s keblein halálos szoron- 
gatást érez.“ — „De hiszen te még egy szót sem mon
dái nekem álmodrul, Annabella. Hat mit álmodtál 
ugyan? Nem mintha valamitől tartanék, nem mintha 
aggódnám, vagy épen kíváncsiság — . . . .  De hisz 
történtek már ezelőtt is rendkívüli dolgok, ’s ki mond
hatja bizonyossággal, hogy nem jőnek ágyunkhoz jó 
és gonosz szellemek, inellyek nekünk azt, a’ mi törté
nendő, füleinkbe súgják, midőn alszunk?“ — „Én erről 
hal gaték előtted kedves Idám, mert már eleve tudtam, 
hogy engem kinevetni fo g sz; de most úgy tetszik, 
m útba azt elbeszélnem k e l l e n e ,  vagy akarom 
vagy nem. — Boldogságos szűz ! mint sötétül az ég 
mindinkább el! és nézzd csak, nézzd — nem láttál ott
a’ szögletben, ott — ott__ !“ Annabella e’ szavak*
közben csaknem görcsösen nyujtá-ki karját, ’s szeme 
olly erősen szegült a’ terem’ esthomályos üres tér
helyére, hova kezével mutatott, mintha ott valóság
gal valamelly ijesztő, váratlan tünemény mutatkoznék. 
Ida,  ki most már maga is ijedni kezde, kétszer, 
háromszor oda tekintett; de mindig híjába; — ő mit- 
sent láthatott. — „No’s megismerem, hogy esztelen 
vagyok“ — megszólalt Annabella némi szünet után, 
miközben alakjának merevült feszessége ismét tágult 
’s szemének csudalátási határa keskenyült; — „de 
ezt egyedül álmom okozta; ’s e’ pillanatban, midőn 
azt neked elbeszélni akarom, úgy tetszik — magam 
sem tudom miért — mintha lánez kölné-le nyelve
met,  ’s a’ szél — már ismét! nem úgy hangzott-é , 
mint nyögő sóhajtás, melly ezt mondja; Hagyj-fel!“ 
— de én azért még is elbeszélem neked.“ —

Annabella itt fölemelkedik vala térdéről, test
vérié’ szép hófejér kezét szorosan a’ magáéba zárja 
’s álmát imígy kezdi elbeszélni:

„Én menyekzői estvémről álmodám, Ida! —• 
’s gondolom csak azért, mivel néhanéha azt kép
zelem, bogy ezen időpont soha eisern következhe- 
tik; ’s nekem úgy rémlelt, mintha én  en in a g a m a t  
látnám menyasszonyi ruhában (mert az én lényem 
enkivülern volt), díszesílve ama’ hosszú fátyollal, 
melly ben én, mint Herbert mondja, egy spanyolnő- 
hez olly igen hasonlítok, — azon fátyollal, mellyet 
titkon elvevék tőled, mivel az Herbertnek annyira 
megtetszett; homlokomon pedig s füleimben 
O r s o l y a  hölgy ékszerei pompáztak. Ugyan mi 
képzeltetheté csak velem, hogy én a z o k a t  hordo
zom?! Jégborzanat száll-meg, ha én ezen asszony’ 
istentelenségéről ’s irtóztató sorsáról emlékezem; 
’s én az egész világért sem akarnék éjjel képe mel
lett elhaladni, ha az inár be van húzva; mindig úgy

rémlik előttem, mintha a’ függönyt suhogni halla
nám! De tovább; — én a’ fátyolt leeresztve hor
dám; ragyogyó gyűrű ékeskedék mindegyik újamon, 
’s drágakövekkel kirakott czipék lábaimon. Her
bert is külsejére nézve egészen úgy állott előttem, 
mint őt az életben ismerjük, arczán most is ama’ fön- 
séges, élet-eleven, vidor mosolygás ült. — O Ida! 
gondolod é , hogy ő folyvást szeretni fog olly le
ánykát, mint én vagy o k , kinek szépsége koránsem 
hóditó, ’s kinek arczszíne olly setétbarna ? Te ál
momban nem valál jelen, én nászleányokat nem lát- 
haték, nem papot, még atyánkat sem! Herbert és 
én egyedül valónk a’kápolnában : én egészen fátyolba 
burkolva, m értén— lelkemet értem — mellette állék 
’s láttam ezt! \S a’ kápolnában valamennyi gyertya 
’s fali-lámpa meg vala gyújtva, ’s a’ hat nagy gyer
tyát az oltáron virágfüzérek környezők; és mi egé
szen az oltár elibe járulánk, és én látám, hogy Her
bert inegszórítá kezemet, látám őt hozzám lehajol 
ni ’s éltető leheletével fülembe susogni ! — Lássd, itt 
egyszerre a’ kőpadlat tátongva megnyílt, épen ott, 
hol Orsolya’ sírja állott, ’s a’ mélységből egy s z ó 
z a t  hallatszék; ’s midőn én ismét oda néztem, már 
minden eltűnt, ’s nem lehete látni sem vőlegényt sem 
menyasszonyt, — csak néhány csonttetemet, egy 
marok drágakövet, ’s egy, számos év’ penészétől zöld 
olvasót; ’s midőn a’ tátongó nyiladék ismét bezaró- 
dott, a’ padolat’ kőlapjai alatt nevetést hallék, ’s a- 
lant a’ mélységben nehéz lépteket. — De a’ mi még 
különösb, — bárhova vetém szemeim’, mindig úgy 
tetszők, mintha azon fakó csonttetemeket, ’s amaz 
elátkozott ékszereket látnám; atyánk, a’ mint jól tu
dod, még varázs-mesterségéhez sem akarja azokat 
használni, bármi nagy hijányt szenved is egy idő óta 
drágakövekben; — és én érthetőleg haliám a’ neve
t é s t , ’s hallóm a’ toinpánhangzó lépteket, hasonlókat 
a’ lassan elhúzódó koporsóvivők’ lépteihez. Az ég  
vegye kegy es ótalma alá Herbertemet!“

Ida, néhány pillanatig néma volt; azután hal
vány fájdalmas mosolylyal tekintett a’ testvér’arczá
ra. „Te beteg, igen beteg vagy, szegény Anna
bella!; én elhívom aty ánkat, vagy Mariont az aggné
nikét, hogy valami gyógyszert rendeljenek számod
ra. E’ szegény üterecske mint szőkéi, mint ver, 
milly nyugtalanúl rángódik! — De nézzd csak a- 
mott, — nézzd, mi csillámlik a’ fák között! — én is
mérem a’ lovat: hah! a’ szerelem gyorsabb, mint 
az ő ígérete! Lassan, lassan, szivecske! vagy té
ged megöl az öröm , még mielőtt hős-lovagod a’ 
park’ közepét elhagyta ! Én fogadni mernék, te 
azt hiszed, hogy a’ kapukat még soha olly lassan 
nem nyiták-fel, mint ma!“

(Folytatása következik.)

FIATAL LÁNYKÁK’ BOHÓZATA.

Minap Hágában (Hollandiában) következő re
gényes esemény foglalta-el a’ lakosok’ figyelmét: 
van  O* kisasszonyt mindenki elszánt, batorszivű le
ányzónak ismeré, kinek öntartásában ’s cselekvési
ben bizonyos férfiasság mutatkozott; daliásán ülé- 
meg a’ lovat, egyszersmind igen ügyesen lőtt; szó
val : ő — tökéletes Amazon volt. — vaiiO* kisasszony
nak e’ ritka sajátsága már többféle tréfára adott al
kalmat , különösen barátnői közit, kik a’ töltetlen



pisi folytul Í3 visszarezzentek, sőt talán a’ kapanyél-
tél is , __félvén, hogy elsül. — Innét természetesen
következett, hogy a’ fiatal leánykák magukat lealá* 
zottaknak hivék, a’ nélkül mindazáltal, hegy keblük
ben bátorságot érezzeuek, hőslelkű barátnéjokat u- 
tánzani. Sokáig tanakodtak, mint álljanak e’ megaláz
tatásért boszút. — Erre most van  O* kisasszonynak 
egy amsterdami fiatal ügyvéddel leendő egybekelé
se igen kedvező alkalom volt. A’ leánykák tehát egy 
tréfát gondoltak-ki, melly egyszersmind őket barát- 
n éj ok’ vitéz bátorságáról tökéletesen meggyőzhesse.
— Az egyik leányzó’ litestvére orvosi tanuló volt; 
ez már régen birt egy emberi csontvázzal (Skelett), 
’s ő azt most a’ bohózathoz szívesen odakölcsönzé.
— A’ csontvázra iingöt adának ’s i ni'gy titkon a’
menyasszony’ ágyába íekteték, ki mátkáját még csak 
jövő napra várta Amsterdamból. A’ jegyajándékok 
is egviitt voltak e’ hálóteremben. Midőn a’ csontváz 
már ágyban feküdt, a’ leánykák csöndesen eltávozá- 
nak , ’s mentek a’ társas-termekbe, eg\ideig még a’ 
mulatságban résztveendők; azután mindegyik, a’ 
vitéz barátimnak jó éjszakát kívánva, nyugalomra 
tért. — A’ leánykák az éjt mindnyájan nyugtalanul 
tölték, ’s már korán reggel súgnak búgnak együtt. 
„Itt van e már? — Láttad e őt? — \  álljon félt e? — 
Ugyan mi történt vele?“ kérdezgetik egymást; de 
választ egyik sem adhat. „Ugyan menjünk ajtajához 
’s lessük-meg“ szólnak a’ leánykák. „Ó talán büsz
ke volt segélyért kiáltani, ’s most nekünk bizonyo
san meg nem vallja, hogy félt.“ — Itt lábujhegyen 
az ajtóhoz sudamlanak ’s a’kulcslyukon élénk kíván
csisággal kandikálnak-be. v a n O* kisasszony már 
ekkor fölkelt, de még nem öltözködött-fel. Hosszú, 
fekete haja rendetlenül folyl-alá vállaira. „Nézzd,  
nézzd, mit csinál? — imígy suttognak egymás’ fü
lébe a’ lánykák. — Úgy tetszik, valakivel beszél. 
Valljon ki van nála? — Most egy virágbokrétát vesz 
kezébe; mit akar ezzel? — Most fátyola és ékszerei 
után nyúl; a’ coquette már kox*án reggel készül csi- 
csomázni magát! — De mi ez? A’ csontváz egy szé
ken ü l; ez csak ugyan jele , hogy nem félt. — De 
micsoda gúnyjátékot űz ? — A’ halálkaponyát fátyo
léval borítja-be , a’ virágbokrétát ’s drágaköveket is 
hozzá tüzögeti.“ — Most a’ leánykák az ajtó előtt, 
világos nappal, félnek. — „i\ézzd, nézzd, most a’ 
csontváz’ karjaira csatolja saját karkötőit... Most be
szél hozzá. Huh! milly pillanatok! — Most kezét 
csókolja-meg. — — De ugyan megtébolyodott é? 
Zuzanna, Zuzanna 1 —• O nem hall minket — imígy 
kiáltoznak nagy aggodalom közt a’ leánykák— Egek, 
mit cselekvőnk? Zuzanna többé nem ismeri szóza
tunkat!“ ------- Végre szolgák jónek’s az ajtót fel
törik; szülék, rokonok, barátnők körülveszik a’meny
asszonyt, ’s száz meg száz kérdést intéznek hozzá.. 
Hasztalan! a’ menyasszony merően pillant szüléire ’s 
barátnéira; majd ismét az éktelen csontvázat öleli- 
m eg ’s szorítja szivéhez.------ Szegény van  O* kis
asszony most — tébolyodon *

HÚGYHÓLYAG-KŐBEN SINY'LÓDÓKET ÉRDEKLŐ
ÖRVENDETES HIRDETMÉNY.

A’ f. e. Társalkodó’ 25dik számában Ivánchich 
Viktor orvos és seborvos dr űr közhírül adá, hogy 
ő a’ hug^ hólyagkőben sínylődök’ számára Pesten kü
lönös Gyógyintézetet állított, hol a’ fönnevezett be
tegek, nyavalyájoklul fájdalmatlan, minden sebesítés 
’s vérzéstől ment operatio, az úgynevezett lithotrip- 
sia (kőmorzsolás) által tökéletesen megszabadúlnak , 
a’ nélkül, hogy az eddig illy betegeken egyedül se
gíthető kőmetszéshez folyamodni legyen szükség.

Eu alulirt hasonló beteg voltam; ki e’ jótékoúy 
operatio által e g y  h ó na p  a l a t t  t y u k t o j á s n y i  
n a g y s á g ú  h 11 g y  h ól y a g k ő t ü I, melly engem 
busz évig irtóztató ’s majd kétségbeejtő, és sem áll
ni, sem ülni, sem feküdni nem engedő módon gyöt- 
rött, ’s Ivánchich dr. úr által tökéletesen m e g s z a 
b a d u l t a m.  ’»S mivel én vagyok azon első szeren
csés, ki hazánkban ez áldásra méltó operatio által 
(melly valóban minden hiedelmen túl fájdalmatlan va- 
la) gyógyultain-fel, lélekisméretem készt, az e’ baj
ban szenvedő községet ez esetre ligyelmeztetui, hogy 
a’ hugyhólyagkőben sínylődök utasítást kapjanak ho- 
vá-folyamodhatásuk ’s gyógyulhatásuk végett. Ivan- 
chich dr. urat az ebben szenvedő községnek elegeu- 
dőleg ajánlani szavaim hijányzanak, meggyőződve 
lévén, hogy ő, ki hazánkban ezen operatiót élő em
beren első vitte végbe, példás ügyessége ’s fárad
sága által még számtalanon segílend. Ez operation 
több tisztelt orvos űr, mint szavaimnak annyi tanú
ja volt jelen, t. i. Wiudisch Leopold úr, a’ pestipolg. 
kórház’ igazgatója; Smidt orvos dr. úr Érsekújvár
ról; Kibukó János, Pongrácz Mihály ’s Kriek Ru
dolf orvos dr. mi., ’s Kielberger, Réczey, Xeophy- 
tovics segédorvos uu.; ugyszinte Mayer és Miskritz 
seborvos uu., ’s Czifra úr jó barátom. Pesten jú
nius 2kán 1837, AV. Uorliéfi/ It/vdyt

Udvaréról, Komárom vgyében. 

R E J T E T T S  Z Ó.
1 2 I  4 5 í  7 S' Szép erény a’ nőszernélyben.

6 5 2- A’ bányákban fülleled.
5 6- Mihelyest ez meghűlt benned ,

Megszüli verni kebeled.
1 2 3 4 7 6 7* Költőt ’s jeles sonelt-írót

Nyert benne a’ magyar hon;
1 2 3 4- Hív tüköré a’ léleknek , —
4 5 1 2 -  Meglátszik a’ falakon.

4 3 6 5 1 2 -  Bátran harczol a’ csatában.
5 4 2- Legnemesebb égi rész.
6 5 8. Balga képzel’ teremtménye —

6 5 1 2 -  Hly ekből áll az egész.
V i d i c i n i s J á n o s .

A’ 44dik számú rejtettszó : T ó b i á s.
~r - r -  ■

♦Szerkeszti I l e l n i e c z y .  —  Nyomtatja Beimel .
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A’ S Z E R E L E M B E T E G .
A’ duzzadt pandagon ,
Mint elhalt lengeteg —
Oily gyöngén ’s lassudan 
Sóhajt a’ szívbeteg.
Mellette egy szikár 
Komolydad orvos ül ,
A’ kór’ előjelét 
Lesvén szemfényibül.
’S midőn elég soká,
Sőt untig nézte ő t ,
Imígy szólítja-meg 
A’ kórban szenvedőt:
,,Mi fáj? hol érezi 
Kegyed rosszul magát? 
Mutassa sérveit,
Hogy tudhassam baját.“  — 
,„Igen sok a’ bajom , 
Tapasztalt Orvos-ür !
O istenem ! be fáj 
Emerre , ’s itt be szúr !“ ‘ — 
,,H ja, ja! úgy já r , ki nem 
Vigyáz. Ám mondja-meg — 
Szól a’ vén Eskuláp —
Mióta illy beteg?“ —
„,A h! néhány hét előtt 
Sétálni mentem cn ,
’S lánynyal találkozóm 
A’ sétasor’ terén.
Hollófürt környező 
Hómárvány-liomlokát,
Alóla éjszeme 
Lövelgeté nyilát;
Igen 6zép volt, igen!
De ő tündér lehet,
Mert rá nézvén , legott 
Elvesztem csöndemet! 
Előttem nappalon,
’S az enyhe éjjelen 
A’ bájló tünde-nő —
Csak ő vagyon jelen. 
Fejembe vér tolul 
Illjkor, ’s a’ föld kereng 
Velem , — eszmém pedig 
Felhőkön túl mereng. 
Rázkodtató hideg 
Dermeszt! testem et,
Míg a’ tüzek’ tüze 
Emészti keblemet;

’S mióta láttam ő t, 
ízlésem megromolt!
Mert most a’ b a r n a, szép, — 
Bár eddig szőke volt. 
Szememben láng lobog ,
’S belőle küny pereg; 
Beszélni nem tudok,
Bár ajkam szót rebeg. 
Szűmben sejtés , való ,
Öröm , meg bú csatáz !“ * —• 
„Ahá ! ez semmi más ,
Mint hő szerelmi-láz.—
Alig van ám pedig 
Öldöklőbb gyötrelem,
Mint a’ bizonytalan 
És kétes szerelem !
Ez szörnyű kór , uram ! 
Kegyed halál’ fia,
Ha nem segít a’ lift 
Homoeopathia.
Míg nem mutatkozik 
A’ kórnak krízise,
Tehát segíthetend 
Ezen kis recipe:
‘Kérjed-meg a’ leányt 
Kőül’ ; ’s ha nincs siker, 
Nagyobb de hasznosabb 
I.eend e’ másik szer : 
‘Először — pénzt szerezz, 
De ám nagy menny'ség 
L egyen,— hogy így neked 
Bókoljon föld ’s az é g ;
A’ pénzzel fényt üzesz,
A’ fény pedig vakít,
’S vakítva tégedet 
Kórbul kiszabadít* —
Ezen szer hathatós!
Mert a’ szép nő-szemek 
Bár tüzkint égetők ,
Hiúk ’s erőtlenek.
’S ha megvakúl a’ lány,
Ki kórt hozott reád :
Ép vagy; mert akkoron 
Szívért ő szívet ád !
Ennél jobb recipe 
Kincsen mórt de ma v ie ! — 
Csakhogy minélelőbb 
Detur efiectui.“

V. B rn .

A’ C SILL ÁGI - RENDS ZER FELFŐDŐZTET1K.
(Folytatása.)

Nézzük azonban, mi történik most már a’ két 
oldalamon megmaradt még számtalan csillaggal, mel- 
Ijeket állásomnál fogvást sem alá sem előre nem 
vethelék? két igen jeles dolog, t. i. Jszer: minda
zon csillagot, mellyeket állásomtól az oldal-csillagok -

lioz hozatandó meghosszabbított egyenesvonal által 
a’ feleltenilevő szélességi tengelyekre vihetek, szin
te egész körnegyed’ hosszában elől ’s hátul rajok 
viszem; a’ tengelyeken-feliiliek pedig, mivel a’hen
gerben ezekkel egyenlő-oldalú hármas szögletet ké
peznek, ’s mellyeknek e’ tengelyek hasisai, a’ tő
lem kiinduló egyenes vonal szerint optice mindezen 
hasisra beesnek ’s félkörömön bosszant egy sűrű 
csillagfalat fognak felettem képezni kétfelől. 2szor: 
a’ többi, mellyek ide nem eshetvén, a’ tengely-alatti 
két oldal’ felületén, vagy ahoz közel elmaradnak, 
engem — sphaerice szépen, de aránytalanul elhint
ve — mind két oldalrul bekerít; a’ nyitatlan túlsó 
félöv’ széleire kétfelől mindgyárt azok fognak esni, 
mellyek hengeremből legalul most kétfelől megma
radtak; ’s feljebb a’ sphaera’ közepeire pedig azok 
esnek, mellyek oldalún mellett voltak; felül kétfelől 
a’ csiílagfalakat azok érintik-meg, mellyek fölöttem a’ 
szélességi tengelyig felületesen voltak, mint ezt a’ 
hozzájuk állásomból húzott vonalak megmutatják; az 
ezek közttiek pedig közükbe esnek ; de mivel a’hen
ger fölöttem egészen a’ tengelyig folyvást szélesből, 
alattam pedig keskeny ü l: sokkal sűrűbb leszen csil
lagos egem tüstint a’ csillagfalak’ oldalinál kezdve, 
innét pedig kétfelől a’ nyitatlan fél-övig mindig rit- 
kásb; és csillagokban a’ túlsó félkör’ melléke leg
szegényebb; s ezen arány talanságra némileg az is 
befolyással birand, hogy függőleges két oldalvástiállá
som is megritkítja a’ csillagokat körültem.

De egyúttal már övünk’tetejével is készen va
gyunk ; mert ezek,  mint a’ csillagfalak’ csőlátásánál 
láttuk, a’ szélességi tengelyre esnek-bé. Altal
jában a’ csillag-helyezési alakításban azon optikai 
fogás van: hogy t. i. ha csillagok vannak csillagim 
előtt, tehát ezeket magamtól kezdve hozzájok vi
szem; ha nincs, tehát azokat a’ magamfelé talál
kozó csillagokhoz hozom ; mint van ezen utolsó e- 
setben is. Mivel ezek íiiggőleg kezdenek állni fö
löttem, és fölöttük már semmi csillagrend nincs, ho
vá azokat a’ tőlem kiinduló meghosszabbított vonal
lal optice küljebb vihetném, azért is a’ csillagos fa
lakra horizontaliter béesnek. Mivel mellettük ha- 
gyám-el a’ felső oldalcsillagok’ lerakását, tehátmel- 
lettíik kezdve azon felsőket is, mellyek már oldalvást 
a’ falcsináláshoz nem járulhatnak, t. i. az azokat köz
vetlenül megérintőket csak melléjük kezdhetem kétfe
lől ’s folytathatom lerakni; de ezek,miután az öv’ al
ját, k özepét, oldalait kivettem, a’ nagy nyílás köztt 
a’ két fal’ vastagságához képest olly ritkásak, hogy 
számba sem vételnek, ’s a’nyílás’ tisztaságának mit- 
sem ártanak; ezek tehát azok, mellyeket a’ nyílás 
köztt láthatni, ’s közülök, mellőzvén egyéb körül
ményt,  azok leglálbatóbbak , mellyek hozzám függő
leg esen ’s ezekkel az övön bosszant egy vonalba esve,* 
a’ henger’ magassági felületéhez képest legközelebb 
vannak,  ’s a’ felületiekhez csak úgy vetve látszat
nak lenni; de áltáljában oldalvást a’ körösköriillevők- 
re nézve is megáll ezen szabály, úgy hogy, ha az 
ember az égre fölnéz, ezen optice máshová vitt csil
lagokat olly alant és közel látja lenni a’hely ükét meg



fS2

tartó, vagy a’ henger’ domború felületén messze- 
levő más apróbb tömegekhez, mint a’ bujdosókat e- 
zen átvitt csillagokhoz képest; ’s nagy örömmel lát
ja ezen rendszernek igazságát.

’S ekép legközelebb lehetnek hozzánk a’ szem
közt (p. o. a’ Hattyú, Szögmérő ) ’s a’ tetőleg, oldalvást 
’s alattam fekvő függők; legmesszebb pedig az át
elleni félkör’ csillagai, mellyek nem úgy vannak tő
lem csak oda vetve; különösen pedig a’ velem általzólag 
ellenkező henger, melly van a’ Siríusnál: azért itt 
legkeskenyebb is az ö v , valamint nálam legszéle
sebb. De nem kell feledni, hogy ezen rendszer csak 
a’ nap’ középpontjából indúl-ki, azért vittem szeme
met mindenüvé;de a’föld’különböző helyzete is csak 
az egésznek fekvését, nem pedig a’ leirt rendszert 
változtathatja.

Hogy helyzetünk a’ mondottnál egyéb nem le
het, nagyobb bizonyosság végett lássunk még né- 
melly parallel ’s egyenes sphaerai helyzeteket: Ha 
az övön felülről jövök-alá a’ tengelynek részéig , 
akkor a’ tetőleges csillagokat sehová sem vihetvén, 
azokat hozzám hozom, ’s az oldalimon levőkhez ra
gasztom tetőlegesen; az öv’ közepét parallel vevén, 
eltaszítom a’ Hattyúig, ’s hátul is a’ Szögmérőig. 
Fenmaradmég alja és oldalai; alját szintolly sűrűn ta
szítom az átelleni félövre, valamint a’ tengely alatt 
|  résznyi mélységemben a’ felsőket fölvetettem; az 
oldalimonlevők pedig felülről a’ tengelyre le , alul
ról pedig fölvitetvén, ezekhez kétfelől, mint feljebb 
mondottuk, nyilásos falat csinálnak; mellyek pedig 
oldalvást, a’ tengelyen felül, kétfelől a’ henger’ felü
letén , vagy befelé ezekhez közel esnek, ’s az ed
digiekhez sehová sem vitethettek, kitüremlítem; ’s 
engemet sphaerice úgy körülfolynak, mint előbb * 
résznyi tengely-mélységben körülfolytak, csakhogy 
itt felül fogom magamat látni az övön, ’s a’ nyílás’ 
helyén az alsó félövet alattam.

Ha pedig oldalvást helyezem magam’, akár így, 
akár amúgy, a’ henger’ szélességi tengelyének vé
gére, mindkétfelől oldalvást egész kört látok; bel
jebb menvén pedig, innét is túl is , } rész tengely
szélességre, állási fél-körömön egyik felől p. o, bal 
felől, sphaerice távul-eső csillagokkal leszek az át
elleni fél öviül a’ tetőpontig (zenith) befoglalva; de 
innét jobbrul másik oldalúm g mindig sűrűdnek a’ 
csillagok, valamint a’ láb-ponttól (nadir) is jobb 
oldalomig; itt pedig csillag-falat fogok látni, melly 
az alsó félkörrel egész övét képez.

Es így a’ csillagokat az égi övön mindennemű 
helyzetükben előadám; mert a’ mi még lehetsé
g e s , azt ezekből könnyen kivehetni; így p. o. 
hogy legalább is magunk körül csillagokat ’s nyí
lást lássunk, a’henger’ magassági tengely ének i  ré
széig fölkeli mennünk, különben felül falat, körül
tünk pedig, minél alább jövünk, annál kevesebb csil
lagot látunk bolyongni; f résznél feljebb a’ ten
gely’ hosszáig pedig mindig nagyobb nyílást és 
keskenyebb falatja’ tengelyen pedig, mint láttuk, 
semmi falat, az átelleni övön kívül, de annál arányo
sabban szemlélnék sphaeránkat fél-öviink’ minden 
csillagival sűrűn behintve; — a’ tengelyen felül pe
dig mindig nagyobb falat, és semmi nyílást alat
tunk. — És igy bármellyik oldalon a’ szélességi ten
gelyen kissé bemenvén, körültem sphaerámon néhány 
csillagot, de az ellenkező oldalon annál töinöttebb

csillagfalat; áltáljában minél inkább ritkulnának 
egyik oldalomon a’ csillagok, annál jobban sűriid- 
néuek a’ másikon; mig végre a’ tengely’ közép
pontján az arányosság, mint láttuk, helyre állna. — 
Minden egyéb hárántékos sphaerai helyzetet is 
az övön a’ mondottakból kimérhetni; most többel 
nem vesződöm.

És így látnivaló, hogy mi a’ magassági ten
gelynek, az öv’ középpontjától fölfelé, £ részén ál
lunk, és így a’ szélesség’ közepén a’ mondottakon 
kívül mind azért, mert a’ két fal’ közép szélességé
vel nyílásunk’ közép szélessége * résznyi arány
ban van; mind pedig azért, mert a’ két falköztti csillagok 
sűrűbbek lennének, ha alább, ’s gyérebbek vagy 
épen semmi, ha feljebb mennénk. Mert az utolsó 
esetben a’ mingyárt felettünk-levőkbiil kevesbet vet
hetnénk oda, — magok a’ felületesen tetőleglevők 
a’ nagy fal-nyilás’ közepén pedig figyelmet sem ér
demelnének; noha most is gyéren látszanak, és nin
csenek sphaeránkéival arányban, de arányban ezek 
nem is lehetnek: mert minthogy a’ tetőpontiak v. 
zenithen-levők csak magukra maradnak, és sehova 
sem vitethetnek, ritkásan ’s apróknak Játszanak az 
oda vetettekkel együtt; de mégmagasságukra nézve is; 
e’ mellett a’ látás is a’ mindig domboruló íven, mint
egy tangens által, a’ sphaerából kilöki, ’s így igen 
megmesszítvén ritkítja azokat.

Hogy pedig leginkább ezen rendszer álla’ hen
ger-alakzatra nézve, világos főleg abból, mert min
den csillagi tüneménynek, ’s mostani helyzetünk’ 
magyarázatának egészen m egfelel; különben csil
lagaink körültünk egész öves sphaerát sem képez
nének; de Iám bujdosóink is, jóllehet ezek a’ csil
lagokra nézve figyelmet alig érdemelnek, 20 foknyi 
szélességű övön, ’s ekép henger-alakzatún, forog
nak a’ nap körül; annál is inkább illy henger-alakot 
kell betölteni a’ csillagoknak, mellyek, a’ mint az 
övön magasabban vagy alább esnek, kisebb nagyobb 
köreikkel, ’s minden képzelhető csomóikkal vagy is 
átszegési szélességikkel ’s viszonos vonzóerejük
kel csak illy formát képezhetnek középpont - kö
rüli periodicus pályájukon. — Hogy pedig a’ Skor
pió és IVyilak köztli nyílás’ közepén vagyunk, ez 
mintegy kézzelfogható, mert itt vagyok a’ nyílt ég 
öv’ közepén, hóimét a’ két hemisphaera’ övnegye- 
deig nyílást formálhatok; továbbá, mert itt legszé- 
lesb a’ nyílás; mert valamint az erdóbenlevőknek a’ 
köröslegálló fák ritkábbaknak látszanak, mint p. o. 
az előttiink-levő fa-sor (alléé), melly végtére össze
menni, ’s csak egy fa-rendet látszik képezni: úgy 
állunk mi is, és csak egyedül itt állunk úgy, a’ 
körösleg minket befolyó csillagokra és csillagos al
lééra v. a’ két övnegyedre nézve, hol a’ nyílás e- 
gyediil legtéresb, ’s a’ csillagfalak legkeskenyebbek.

A’ mi ezen csillagok’ forgását illeti, minthogy 
a’ nap, mikép a’ foltok mutatják, tengelye körül fo
rog, ezen forgás már szükségkép fölteszi előbb an
nak a’ bujdosók’ hasonlatosságáról is egy középpon
ti erő körül periodicus forgását; ’s ez lesz a’ többi 
csillagnak is, mint megannyi magától fénylő napnak, 
sorsa. Övünk’ henger-alakzatát úgy szólván bebi
zonyítani sem kell, mert rá nézve is ollyannak lát
szik, kivált a’ nyitatlan övön; ha pedig nem forog
nának azok, illy henger alakú tömöttséget nem ké
peznének, hanem arányosabb távulságokat, mindegy
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’evén, ha egyéniért, és nem sphaerát, annál ke- 
vésbbé övét foglalnának, ’s maga az öv illy bizo
nyos és nem végetlen kiterjedésű szélességet, és 
optice tányér-alakot nem mutatna; forog pedig nyu
gatról keletre, mert tengelye körül arra forog, 
mintha egy karikát meghajtanának, inelly midőn e- 
lőbbre halad, tengelye körül nem foroghatna hátrál
va , és pályájának visszájáról; — továbbá mert buj
dosóink is, mellyeket a’nap visz, arra forognak; kü
lönben a’központi és tangentialis erők egymást meg - 
semmítvén, minden forgás megszűnnék. — A’ hó
nak felém jöttéről megtanulhatni a’ csillagok’ merre- 
forgását; nem követelhetem ugyan, hogy a’ csilla
gok a’ hóhoz egyenlítsék magukat, de annyi bizo
nyos , hogy szemem a’ havat is azon optikai szabá
lyok szerint láthatja,mint a’ csillagokat; már pedig 
merre a’ hó tőlem elment, koránsem láttam olly mesz- 
sze, mint a’ honnan jött, a’ látásra befolyó vagy azt 
akadályoztató minden eszköz távul volt a’ hónak 
honnan ’s merre mozgásán kívül; ugyan is a’világos
ság nem volt előttem nagyobb mint hátul; a’levegő e- 
lőttem nem volt sűrűbb vagy ritkább elől, mint hátul; 
a’ hópehely előttem is annyi’s akkora volt,mint hátul; 
a’ mozgás is csak egyenlő volt. Már pedig a’ lá
tásban a’ szemlélendő tárgy nemcsak a’ világosság
hoz , hanem annak minden minőségéhez p. o. nagy
ságához ’s at. is alkalmazza magát; egyedül az o- 
kozta tehát éjszakfelé a’ tisztább látást, mivel a’ hó 
onnan jött felém, délfelé pedig a’ homályost, mivel 
a’ hó tőlem arra ment. Ennélfogvást az égi testek
nek is forogniok kell, ha, és arra, hol azok legin
kább összetorlódni, az égi-öv mintegy összezsugo
rodni, ’s rövidebb, horpadtabb ’s ugyanazért az e- 
gyenes vonalhoz közelíteitebb, a’ másik fél-körtől 
pedig, mintha nagyobb körnek szegélye volna, el- 
távozóbb ivet képezni látszanak; inelly eset a’ csil
lagoknál kelet vagy is éjszakfelé van. — Mi a’ tá- 
vuleső tárgyat azért látjuk kisebbnek, mivel nagyobb 
távolságra a’ csüngök és parallelák összemenvén 
kisebb optikai szögletet adnak; úgy de a’ felénk-jö- 
vők ezen szögletet nem kicsinyítik, hanem szünte
len nyitják, tágítják, nagyobbítják. — A’ legvégső csil
lagoktól milliók mozognak előmbe, ’s a’ közvetlenül 
szemem-előttiek felém-jöttükben a’ parallelákból is 
inkább szétmenő (divergens) irány t vevén, akadék- 
bul szemem elől elvesznek, ’s a’ nyílást ritkítják; 
a’ következők pedig tömöttségükből egyre bontakoz
ván igyekeznek csöngőkké válni, ’s így egymásmel
leit nagyobb látási öblöt (sinust) képezni, ’s a’ mil
lióknak egy körnegyed’ hosszában szünteleni bonta- 
kozása ’s megnyílása, ha azokat egyenkint mozog
ni észre nem veszsziik is , csak ad valamelly, a’ lá
tás’ fölsegélésére, távulílására szembetűnő összesé
get; midőn ellenben a’ másik körnegyeden, merre 
forognak, a’ távolság miatt azon szűk optikai öböl 
mellett még szüntelen összehajló, ’s egymásra tor
lódó, boruló directiot (irányt) isvevén-fel, egymást 
elfedik; ’s tőlem a’ szélyeloszlott tárgyak is össze
hajlást affectálva mennek-el; nemhogy szemem elől 
elveszve a’ nyílást ritkítanák; szóval: ha az egye
sek mozogni észre nem vétetnek is , de azon körne
gyedet, honnan felém tartanak, végig megnyitják, a’ 
másikat pedig, a’ merre t. i. mennek, jobban elfe
dik; de van valami erő is ezen elfedő és megnyitó 
állapotokban, mellyek t. i. a’ szemet is megnyitni,

vagy elfedni tanítják; de a’ változást mi gyermeksé
günk óta egyéb érzékiségünknél a’ látásnak napon- 
kinti nagyobb gyakorlása, és megszokás miatt lel
kűnkben észre nem veszsziik, melly tudtunk nélkül 
a’ már physice is megnyílt vagy elfedett tárgyakat 
még inkább megnyitni vagy elfödni segíti, mint ezt 
valóban sok egyéb érzéki tárgyban szellemileg ész
re is veszsziik. Ezen erőket a’ látásban — odahozó, 
’s elvonó erőknek (vis attractiva et repulsiva) lehet 
az égi testekben létezők’ hasonlatosságára nevezni, 
’s ide alkalmazva érteni; hogy pedig illy látási erők 
valóban léteznek, ezt a’ hóbeli tünemény, hol egye
dül a’ mozgás tévé a’ látás-kiilönbséget, megmutatta; 
annál kevésbbé lehet itt azon ellenvetésnek helye, 
hogy itt egyes hópelyhek is sebesen felém jőni látszat
tak, mivel a’ mozgás délfelé is olly nagy volt, mint 
éjszakfelé, ’s még is délfelé nemcsak mozgás, de 
hópehely sem látszott; egyedül hát a’ megnyitó ’s 
elfedő, vagy is a’ vonzó ’s taszító ellenes erők’ ter
mészetében állott a’ látás’ különbsége, melly erők a’ 
hónál ugyan optice legnagyobbak voltak, a’ csilla
goknál pedig legkisebbek; mindazáltal mivel ezen 
utolsóknál is positiv mennyiséget tesznek, a’ látásra 
nézve üres nulla gyanánt nem szolgálhatnak.

(Vége következik.)
A N N A B E L L A ’ M E N Y E K Z Ó J E .

(Folytatás.)

k if e j t é s .

Az év’ kellemesb napjait már téli viharok vál- 
ták-fel; karácson eljött ’s mi Idát merengve lát
juk egy széken ülni magányos termében; szemeit 
merően szegzi a’ kandalóban egymásra torlasztott 
égő hasábokra, mellyek’ lobogó lángja a’ falon füg
gő képeket majd bűvösen -rezgő fénynyel özönli-be, 
majd ismét hirtelen csuda-ünnepélyes árnyakba sii- 
lyeszti. — Olly igézőnek, olly szellemileg szépnek 
még Ida soha sem mutatkozott, mint a’ jelen est
vén. Az ő gyöngéd hófejér bőre, ’s a’ tiszta rózsa- 
pirosság, melly arczán el-elvillant, ’s a’ vállain le- 
ornló hosszú aranyszin haj a’ kandalénak hullámzó 
lángfényében bűvösen ragyogtak. De ki fösthetné- 
le azon fénypillanatot, melly lelkében, mint hirte
len napsugárnál a’ föld’ méhéből szabadult gyé
mánt, felvillant? — ki fösthetné a’ nyugtalanul, té
tova repkedő szemet? az örömkéjtől ’s bánat’ fáj- 
dalmitól reszkető ajkat? ’s ki a’ kulcsolt kezek’ es- 
dő gyámtalanságát? — Térdén egy olvasó feküdt, 
de ő ezt nem tudta; őt gondolatai’ kábító zavarából 
még Annabellának belépte sem költé-fel; ez azon
ban nem is csuda, mert a’ leányka olly szilárd ’s 
zajnélküli léptekkel suhant hozzá a’ terembe, mint 
éjsötétben áldozata felé az orgyilkos szokott.

„Mi reád várunk“ megszólalt Annabella egy 
percznyi szünet után, legnyugalmasb hangon, ’s 
kezét Ida’ vállára fekteté; de milly jelentőséggel 
birt a’ kéz’ nyomása! — „jer, mi reád várunk.“ ’S 
a’ hajadon fölemelkedék székérül némán, miköz
ben arczának biborszine majd előtűnt majd elve* 
szett, mint holdvilág a’ viharos éjben; ’s a’ két test
vér szótalan lépdelt egymással a’ nagyterem felé. 
Annabella megnyitó az ajtót ugyanazon óvatos 
nyugalommal. Ida egy futó de élénken-kémlő pil
lanattal nézett maga körül. — A’ teremben különös 
társaság vala összegyülekezve.
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Egy asztalnál, a’ teremnek közepén,hol csak e* 
gyetlen lámj)a terjeszt vala gyéren világosságot, állt az 
öreg Sir Guy Courtenay, ki testileg jelen volt u- 
#yan, de lelke, mint látszék, olvasztó-serpenyüinél,
’s a’ bfibájolás’ és titkos mesterségek’ könyvinél, 
mulatott. Oldala mellett egy nemesember állott, 
még éltesebb - korú, mint ő , de ki épen oily szen- 
vedelmes rabja volt a’ hiú földi örömöknek, a’ 
mill yen volt Sir Courtenay a’ láthatatlan álomvilág
nak. Narancssárga arczát számtalan redő borfiá; 
szemei parányiak s élettelenek voltak,’s a’mély üregből 
még is kéj-esengve hunyorgának-elő; szája félig 
nyitva állt ’s benne a’ természetes fogak helyett 
mesterségesek fejériének; ’s a’ szerelemlürtök, mel
l e k  vállaira folytak-alá, mintegy fürdének az il
lattengerben; ’s hosszú, ránczlepte aszott kezén, 
mellv a’ nagy soványság miatt zörgött, nagy értékű, 
drágaköves gyűrűk csillogtak; genuai bársonyból 
készített köntöst viselt, ’s mindegyik kapcson és 
gombon egyegy ritka kő d íszelge; ’s az erőtlen 
aggastyánnak egy csudálatos hot szolgál vala tá
maszéi; e’ hot, mint mondják, bizonyos ritka tengeri 
szörny’ csontvázából készült, mellvet az első világ
hálósak magukkal hozlak ’s rendkívüli áron eladtak. 
O r d e  l o r d ’ oldala mellett pedig (így nevezék az 
aggastyánt) egy írnok állolt, bőr-öve alatt tollal 
és tinta-szarúval ellátva, ’s előttük az asztalon ki
terjesztve feküdt egy nagy fejér pergament.

Sebes, elhatározott pillanattal, heves de szi
lárd léptekkel voná Annabella testvériét Idát az 
asztalhoz. O tollat mártott a’ nagy ezüst tintatar
tóba ’s így szólt hozzá zordonan: „Trd-alá nevedet 
Ida, szaporán! Ne várakoztasd az urakat sokáig. 
Ird-alá, ird-aláí“ — Es Ida engedelmeskedett, ’s 
nevét a’ papíron amaz üres helyre jegyző, mellyet 
neki a’ nőiest vér, újával kimutatott. Miután ez meg
történt, Annabella megragadá a’ tollat, tenyerét 
homlokán végig húzta ’s pillanatnyi szünet után 
ő is nevét alájegyzé. ,, NI illy szörnyen fárasztod 
magad’ az írással, kedves Galambkám!“ megszó
lalt a’ vén Orde lord. aszkóros mosolygással és sa- 
játnemü, kellemetlen-hangú, szózattal, melly akkor 
volt legrekegőbh, midőn valamit igen nyájasan 
akart mondani! — Az aláírás megtörtént, az Írnok 
lepöcsétlé a’ pergamentet, ’s Orde lorddal kiment 
a’ teremből. Sir Guy Courtenay egy szót sem be
szélt, ’s ő is elhagyá a’ teremet. — „No ’s néne !“ 
— felkiáltott Annabella , midőn atyjuk után az ajtó 
bezáródolt, és szemeiben egyszerre a’ bosszuál- 
lás’ vad öröme lángolt-fel —.„N o’s__  de én el
felejtem !“ (szózata itt szokatlan gúnyteljes su- 
sogássá változott).... ,, T e talán nekem egy sze
relmi történetkét akarnál elbeszélni___ vallomást
tenni.-... Beszéljek-é, vagy téged hallgassalak ? — Én 
mindkettőre kész vagyok.“

Annabella’ szavai Idát mint valamelly hosszú 
dermedésből látszanak fölébreszteni, ámde csak 
azért, hogy őt sircsöndes nyugalomból most a’ leg- 
szenvedélyesb bánat-kitöréshez ragadhassák. Mint 
eső a’ terhes felhőből: ömlének szemeiből a’ ne
héz hő cseppek ; ő Annabella’ mellére akart borul
ni, ’s itt magát kisírni; de ez ellenzé azt egy fe

nyegető pillanat és mosolygás által. — Ida nem tud
ta, mellyik a’ kettő közül rettentőbb.— ,.0  hall- 
gass-meg engem, Annabella! Én egy szegény, 
nyomorult, őrjöngő teremtmény vagyok; hallgass- 
meg engem, ’s én mindent megvallok, —mindent!“ 
— „Megvallasz! — e’ fáradságtól Ida magad’ meg
kímélheted, valamint a’ képmutatástól megkímélhet
ted volna__  Mi testvérek vagyunk;— miért nekem
szivedet mingyárt nem nyitád-meg? — miért nern 
mondád-meg nekem egyenesen: ,Nekem szerencsédet 
nézni, nekem jövendő nagyságodra gondolni — el-
viselhetlen kín !---- én vagyok a' szebbik, ’s én őt
e'csábilhatom tőled, legalább meg akarom próbál
n i / — Ez minden esetre különös beszéd lelt volna, 
de akkor legalább tudhatám, mit feleljek rá; —
’s ez által ten  m a g a d a t ,  nem engem, úgy látszik 
inkább fájdalmas mint kellemes meglepetéstől men
tetted volna meg. Gondolod é , hogy én vagyok 
a’ megcsalatott / — ’s hogy nincs bátorságom ’s 
nincs elmésségem , bosszútállni? Te (’s nevetett, mi
dőn ezt monda) hisz te magad, saját‘kezeddel jogo- 
süád bosszuillásom’.“

„Bocsáss, ah bocsáss-meg I“ esdeklék halk szó
zattal a’ gyöngébb de bajosabb testvér, ki e’ zordon 
kitörésektől megrémült, ’s bátorsága nem volt, An
nabellához fölemelni szemeit.— ,.És az nem szenve
dély volt, mi téged ennyire izgata, szétrombolni 
szerencsémet, — nem azon legbensőbb, szivernész- 
tő vonzalom, melly. . . .  Ah , hogy én még szerelemről 
szólhatod veled! Nekem egy régi nemes-névről, nagv- 
terjedelmű javakról, ’s kevély palotákról kellett vol
na beszélnem! — No’s mind ez envim lesz, — e- 
n y i m , érted é, finom cselszövényid’ ’s álnok hizelgé- 
sid’ daczára is enyim. — ’S mi a’ vőlegényeket illeti — 
a’ hetvenkettő és huszonhét közti különbséget —  
ah!“ ’s itt ujolog nevetett létborzasztva. „Te elfe
lejtőd, nemde, midőn számodra az ifjút biztosítva 
hitted, hogy ezen ifjúnak még atyja is él?. . . .  
Meg nem foghatá elméd, hogy, ha te álnokul ját
szót, majd testvéred a’ játszásban még álrmkabb 
le s z . . . .  Midőn nevedet a’ papirosra jegyzéd-föl, ne
hezen gondolád, hogy te ugyanakkor k ö z ö t t e m  
’s O r d e  lord között házassági szerződést irsz-alá; 
és hogy kelengyém a’ lord’ fiának örökségvesztése! 
— Menj most, és add hírül neki, menj; ő várakozik, 
reád ott a’ déli oldalon a’ ezédrusfák alatt, — ő n- 
gyanott, kevés idő előtt, reám is várakozott. Mondd 
neki, hogy azon nap,  melly őt menyasszonynyal ör- 
vendezteti-meg, egyszersmind atyjának egvbekeJési 
napja lesz! — Csalfa te ! úgy látszik, szíved’ megille- 
tém" — imígy folvtatá beszédét növekedő vadsággal; 
Ida pedig, a’ szégyen ’s álmélkodás miatt szótalai» 
Ida, félénken zsugoréit előtte össze. — „Ma éjjel 
kezdődik hát diadalmi örömem, néne!“

(Vége következik.)

R E J T E T T S Z Ó K .
1) Lónak, oroszlánnak van egész. Lefejezve ne hagvd-el

Ösvényét. Három főjegye : árpa-ital.
2) Tőrbe kerít, vigyázz, négy elseje. Három utólsót

Yisszáról éties várja. Kern úr az egész.
B o g á r  J á n o s .

A’ 45dik számú rejtettszó : S z e m é r e m .

Szerkeszti H e l m e  czy. Nyomtatja Be i me l .
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FÖLDISMÉItTETÓ IM ’tZ E T .
(a g r o n o m i c o - c li e m i c a i o s k o l a ) .

Valamint nincs olly két fűszál, melly minden
ben hasonlítna egymáshoz: úgy nincs két fold-gö- 
röngy, két marok föld, nislly minden tekintetben 
egyforma volna. De azért, valamint némeliy füvek 
minden különbségük mellett is, némeliy tekintetben 
(botanice) hasonlítnak egymáshoz: úgy hasonlónak 
a’ földek is (mineralogice). És aztán, valamint ki 
a’ füvek’ bolanicai vizsgálásában jártas, egy tekin
tetre megmondja még a’ soha ezelőtt nem-látott nö
vénynek is osztályát, nemét: úgy a’ jó földismerő is 
a’ földekéit. Füveket ismerni tanít a’ botanical föl
deket tanítn'a a’ mineralogia. De valamint a’ botani- 
ca a’ füveknek csak egy bizonyos magasb osztály
zatáig terjed, ’s az apróbb elkiilönzéseket, változa
tokat, korcsokat, más tudományra, a’ kertészségre , 
physiologiára, chemiára, gazdasági tudományra bíz
za: úgy a’ földnek, a’ növények’ korcsosságinál, 
’s különségeinél sok ezerszer változottabb , tarkább 
keverékei, a’ mineralogiának már nem eshetnek ta- 
nítinányi a l á ; — ezeket uj tudományok, a’ chemia, 
a’ gazdasági tudomány tanítja, azon részében, mel- 
lyet f ö l d i s m e r é s n e k  (agronomia) mondhatnánk. 
És valóban a’ gazdasági tudománynak ezen része 
a’ rendszeresb gazdasági könyvekben, minőa’ Pal l .  
Me z .  G a z d a s á g ,  — D r. B u r g e r ’ mezőgazda- 
sági kézikönyvének felséges dolgozató systemája — 
bár különben igen rósz és hibás fordításban, —  
B a l á s  h á z i ’ o k o s  g a z d á j a ,  elő is adatik. — De 
valamint Botanicát, iUineralogiát csupa rajzolatokbul 
tanulni akarni lehetetlen; rajzolat és példányok nél
kül tanulni akarni pedig egészen nevetséges törek
vés volna: úgy ezen agronómiát, földgöröngyök’ 
tudományos vizsgálgatása nélkül, hasznosan, foga
natosán tanítói’s tanulni lehetetlen. Valamint hát a’ 
kertész, midőn növényei’ sok különségit ismerni a- 
karja, azoknak botanicai jegyeit ügyekszik kiösmer- 
ni ’s megtartani: úgy a’ földeket ismerni akaró föl
désznek a’ földgöröngyök’ mineralogiai és chemiai 
jegyeit kell kikeresni ’s megtanulni. — Ez némeliy 
babrálással járván , ’s a’ gazdasági tanítók tán ezen 
részt nem is egészen kellőleg méltányolván: a’gaz
dasági tudomány’ agronomiai része még — legalább 
nálunk magyaroknál, még D a v y  f ö l d m i v e l é s i  
c k é m i á j á n a k  a’ derék P e t i i é t ő l  került fordítá
sa mellett is — igen parlag. Nevezetesen:

1) Nincs sehol (tudtomra) országunk’ több, ki
vált a’ termékenységről v. termékellenségről, vagy 
jó cserép-készítményekről nevezetes részeiből vett 
göröngyöknek — miilyen lenne a’ cserép-zsindelyt 
adó T ó s z e g ,  jó pipa - adó K i s - A z a r ,  cserép
edényt adó O s g y á n ,  P o n g y e l o k  ’s a’ t., jó bor
sót termő s z e p e s i ,  nagy fényűkét termő t á t r a i ,  
édes nedvet adó t o k a j i ,  felséges zamatot közlő 
s o m l a i ,  r u s z t i  ’sa ’t. hegyekről, fát nem szen
vedő alföldi szikesekről, fát iszonyú buja rengete
gekben diszlítő slavoniai, gesztenyét vadon termesz

tő v a s i ,  z a l a i ,  riskását is növesztő bánát i ,  esőt 
szomjazó dunatisza-közi, golyvát növesztő murakö
zi ’s a ’t. ’sa ’t. földek, — semmi gyűjteménye az or
szágban. Pedig ezeknek ’s Hlyeknek gyűjteménye 
egy termesztő ’s kissé cserépgyártó országban olly 
nagyon illenék, mint bányászoknál a’ mineralogi
ai gyűjtemény. ’S egy kis inconsequentiával páros 
vak majmolást látok abban, m dőn némeliy hegyet- 
len-táji ’s bányásztalan tehetős földészeink olly szor
galmasok a’ szibériai, uráli, perui, alpesi, vagy a- 
kár karpáti hegyek’ gyomrai’ tartalmának gyüjtöge- 
tésiben, az ásványgyüjtemény-szerzésben: ’s a’ föl
det, mellyből élnek,  mellyből meg kell élniük, e- 
légnek tartják taposni, és még is nem ismerni! — 
De hiszen mit tehetünk arról, ha természettel haj
landó az ember a’ ritkaságok’, a’ különösségek’ haj- 
hászására, ’s a’ közellevőknek, mindennapiaknak meg
vetésére ! — 2) Előkészületek nem lévén az agro- 
uomiához: alaposan tanítani sem lehet azt; ’s így 
az vagy nem, vagy csak felülegesen tanítatván , fo
ganatot sem szülhet, vagy is a’ f ö l d i s m e r é s  
n á l u n k  e l ő r e  s e h o g y  s e m  ha l a d h a t .  — Azon 
vádja a’ német szomszédoknak, hogy ,,a’ magyar a’ 
földön is aranyat tápod, és nem tudja, hogy az — a- 
rany“ nem szó szerint ig a z ;— tropicus mondás az, 
’s földészekre inkább illeszthető mint bányászokra. 
Hány különben tudományos gazdánk tudná csak 
azt is megmondani „mi a’ kovaföld?“ ’s a ’t.

Ezen kis kérdés által ki van ugyan mondva a’ 
földismeiés’ szüksége: de még is nagyobb bizonyos
ságért kívánom annak hasznos létét több oldalrul 
is fejtegetni. — Hasznos tehát a’ foldismerés’ tudo-% 
mánya : 1) T u d o m á n y o s  t e k i n t e t b e n .  —
Mert ha az ember a’ föld’ elemeit nem ismeri: neru 
ismerheti azon egész földgöröngyöt vagy telket sem, 
mellyen, vagy mellyel, vagy mellybül dolgozik. Az 
illy földnemismerőnek lehetnek ügyön practicus fo
gásai, ’s illy esetben is többször türhetőleg boldo
gul dolgaiban, mint boldogulnak a’gerencsérek, tég- 
lászok, földmivelők. De mindemellett is foglalkozá
suk csupa vak practicus kontárkodás, ’s olly okat- 
lan (oktalan) cselekvény, mellyel egy okos fürkésző, 
okkal cselekedni vágyó ember, be nem érheti. — 
2) G a z d a s á g i  t e k i n t e t b e n .  F öldismerés nélkül 
vakon teszi a’ földész. földje körül dolgait. Vakon 
téve hamar botlik ’s bukik is valósággal. Mennyi 
próbálgatást nem kíván, míg a’ vak practicus egy 
vagy más növény’ diszlendését meri állítani; ’s a’ 
várakozásától rútul elütött következés hányszor sem
mivé teszi praxisból merített hibás fogalmát; ’s egy 
kis körülményváltozás hányszor megakasztja a’föld- 
nemismerő, ’s nem princípiumból dolgozó practi- 
cust ? Hányszor látunk gátokat nagy munkával, olly 
földbül, melly a’ vizostroinot kevéssé állhatja-ki, 
csupán földnemismerés miatt rosszúl csináltatni, mi
dőn talán egy másikból, melly semmivel sem ke
rülne több munkába, majd örökös gátokat lehetne 
csinálni?! — Mennyi haszontalan fáradság, mennyi 
pénz, mennyi idő vcsztegettetik a rosszúl ismert
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földnek cseréppé, jó téglává alakítatásipróbájára, mel
lűét egy tudományos földismerő egyszerre megtud
na mondani, mire lehessen azon faj!a földgöröngyöt 
jó sikerrel használni? Es mind e’ mellett is hány
szor tömérdek költséggel kezdett tégla- és cserép
vető helyek elpusztultak, csak a’ miatt, hogy a’ gle- 
ha utóbb is a’ további tapasztalás után alkalmatlan
nak találtatott, — melly csalódás egy jó földismerő
nél bizonynyal nem következnék. Hányszor megesik 
az is , hogy a’ szélyel ’s messzeszórt birtok után 
úgy is sokat futkározó vagy futkározni kénytelen 
földészek, tégláért, cserépért 3—4—5, ’s több mér- 
földnyire csigázzák nem annyira dologra, mint fut- 
kározásra tartott barmaikat, halott talán helyben a’ 
falu alatt rejtező anyagból, mellyet az öregek gyer- 
inekkorukóta tudatlanul taposnak,annál sokkal jobbat— 
tan még őry-féle cserepeket is lehetne készitni. Így 
igaz a z , hogy a’ magyar aranyat tápod, ’s nem 
tudja, hogy arany az.“ ! — 3) G e o g r a p h  i á i  é s  
« t a t i s t i  kai  t e k i n t e t b e n .  A’ geographuaok fel
jegyzik a’ hegyeket, halmokat, folyókat, ásványos
vizeket;— az újabb figyelmesebb statistikákban , mil- 
íyen a’ munkás F é n y e s  E l e k é ,  mellyik falu melly 
famíliák’ birtoka? mit terem? milly classisu földje 
> an? mivel foglalkoznak lakosai? — ’s a’ t. örömmel 
olvassuk. INem jó volna é szinte m i n d e n  h e l y 
n e k  f ö l d k e v e r é k é t  is, azon analysis szerint, 
melly egyszer följegyeztetx én változhallan igazság 
maradna, ’s mellyet ahozértő földismerők tennének 
’s följegyzenének, — olly formán, mint az ásványos 
vizekét szokták? — Azon ellenvetés, hogy „csak 
egy falu’ határa is végetlen különségű földet ad“ 
könnyen elhárítható az által, hogy a’ két vagy több 
tulságot (extremum) lehetne följegyezni, mint a’ lég 
ii mokosb, legagyagosb, legmeszesb, legtelevényesb 
’s a’t. helyeket, ’s ezeknek ellentételeit minden határban, 
— úgy szinte a’ földrétegek’ minőségeit is, röviden 
leábrázolva. — 4) T e r m é s z e t - v i z s g á l ó i  t e 
k i n t e t b e n .  Olvashatja a’ mostani vizsgálni-akaró, 
hazánk’ sokféle producturnát. De milly földben te
remnek ezek? arról rendesen nincs is szó, — 'agy 
ha van, csak futólagos és iszonyú ingatag, tág 
értelemmel, péld. ok. agyagos-föld, homokosföld,’s a’t, 
De ha ollyformán halároztatnának-rneg ’s jegyes- 
tetnének-föl a’ helységek ’s tájak’ földei, mint szo
kás az ásványos vizekéit: egyszerre tisztán lehetne 
látni, képzelni a’ göröngy’ állományát; ’s a’ phy- 
tophysiologus (növény - életműszer - vizsgáló), vege- 
tatióruli vizsgálódásit bizonyosabb példákra építve, 
biztosabban vihetne előre.

Szükséges volna hát az országban minél több, 
de legalább egy , olly f ö l d i s m é r t e t ő  i n t é z e t ,  
melly a’ földgöröngyöket ismerni, ’s egymástól meg
különböztetni tanítsa; ’s ezen tudomány szerint ha
zánknak eleinte nevezetesb , későbben apródon- 
kint minden nemnevezetesbiiek látszó földeit , ha
tárok’ felső ’s minél alsóbb rétegeit leírja, ’s a’ 
Statistikát ez által is tökéletesítse. — De ezen f ö l d-  
i s m é r t e t é a  a v i z s g á l á s ,  bár nem épen ne
héz munka is de bizonynyal unalmas, hálátlan bab- 
rálás, — kivált ha azt mint czélt’sneni mint eszközt 
akarnék űzni. Szükség volna hát ezt olly tanítói in
tézetben gyakoroltatni, hol az, mint e s z k ö z  az ag- 
rouomiai isméret’ terjesztésére tétetnék a’ tanító ’s

tanítványok által. De ezt, olly gazdasági oskolában, 
hol már rég megvettetett az alap, ’s hol a’ bevett ’s 
megerősített tanítás - tervtől eltávozni nem szabad 
vagy nem lehet, igen nehéz volna lábrakapatni. Egy 
most keletkező gazdasági osko’ának pedig systemá- 
jába azt beleszőni igen könnyű.

Ezen elvből, sőt elvekbőljöttein én azon gondolatra, 
hogy a’ m o s t  k e l e t k e z ő  n a g y k ő r ö s i  g a z 
d a s á g i  o s k o l á b a n  igyekezzem ezen a g r o n  o- 
m i a i c u r s u s t  fontosabban miveltetni, tanítatni, 
mint azt egyéb gazdasági oskolában szokták vagy 
lehet. ’S í 1 ív szempontokból akartam erre forrást 
is nyitni, midőn a’ S z i k f ö l d e k r ő l  való eredeti 
theorelico - practical* gazdasági könyvem’ minden 
tiszta hasznát, a’ most mondott gazdasági oskolá
nak, állandó alapítványul ajánlottam ’s lekötöttem. *)

*) Ezen alapítvány, bár nem szórulszóra is (mert az erede
ti nálam nincs m eg), főbb pontjaira nézve így követ
kezik: — „Szabad városi nemes Tanács! Miután cse
kély erőmnek egész feláldozásával, itt Kun-Szent-Mik- 
lóson fundálni akart, bár kezdetben csekély, de tán így 
is nem egészen haszontalan g a z d a s á g i  n é p i s k o l a ,  
az illető felek között pártolóra nem találván, fel nem 
állhatott: azon erőmet vesztegelni nem hagyván, sietek 
azzal egy olly — habár nem is illatos és dós áldozatot, 
vagy nem hévvel lobogó fáklyát, hanem csak pislogó mé
cset gyujtani-meg, ’s tenni-fel a’ haza’ oltárára, melly- 
rül jövendőre hasznosan világitó fáklyák gyujtathatnak,
-— E’ czéiból ezen alázatosan idecsatolt kötelezvényt , 
melly minden további magyarázást fölöslegessé te s z , 
van szerencsém a’ nemes Tanácsnak alázatosan megkül
deni ’s ajánlani, azon szíves kívánás mellett: vaj
ba a’ közjó iránt buzgó előfizetők olly számmal találkoz
nának , hogy a’ maradandó fölösleg a’ körösi gazdasági 
tapasztaló - iskola’ szükséginek pótlására minél nagyobb 
segélyt hozhasson! — Ki is bár isméretlen szemé v, de 
a’ közjó iránti hő részvétre nézve, tisztelt Uraságtokkal 
rokon szellememben minden áldást, ’s a’ gazdasági os
kolák’ nemcsak virágzását, de gyümölcsözését is óhajt
ván , vagyok Kun-Szent-Miklóson feb. 22- 1837* a’ fen- 
tisztelt nemes Tanácsnak alázatos szolgája Dr. Balogh 
József, ink. Ns Kis-Kún kerület’ rend. physikusa. 

K ö t e l e z ő  í r á s .  Alulirt, azon tiszta hajlandóságtól vezérel
tetve, mellyel a’ N a g y k ő r ö s ö n  bölcs belátással ala
pított gazdasági tapasztalati - oskola iránt viseltetem, ’s 
azon értelemmel, mellyel azt hasznosnak, ’s a’ magyar 
nemzetre nézve az elsőbb-szükségüek közül valónak lá
tom , a’ mondott gazdasági oskola’ elővitelére, csekély 
tehetségemmel e’ következő alapítványt kívánom tenni; 
Most előfizetésre bocsátott, a’ S z i k f ö i d e k r ő l  irt 
munkámnak, előfizetés’ ólján bejövő minden tiszta hasz
nát, a’ n a g y k ő r ö s i  gazdasági tapasztalati oskola’ szük- 
ségire ajánlom ’s adom, e’ következő föltételeket kíván
ván megtartani ’s megtartatni: f) A’ beadott pénz’ ren
des kamatjából, a’ gazdasági oktató’ belátásához képest 
évenkint az országnak minél több, ’s többféle földein 
a g r o n omi  c 0 - elvem i ca i vizsgálatok tétessenek a’ 
tanítványok előtt. Mellyre nézve: 2) Kötelezem magamat, 
hogy az egész bejövetel’ és kiadás’ költségiről számadá
somat, a’ könyv’ kijövetekor mingyárt megküldöm. Égy 
szinte: 3) Az ezen teljes számadásnak következésében



’S íme í illy hazafiúi törekvésben buzgó szí* 
vem méltán reménylteté, hogy a’ nagyérdemű ma
gyar Közönség szent czélomat megértve, azt olly 
meleg kebellel fogadja, miilyennel én őt annak pártolá
sára szerényen meginni bátorkodám. Az Újságok
ban czélom’ előmozdítására a’ l i t e r a t u r a ’ , g a z 
d a s á g i  t u d o m á n y ’ ’s e l ő h a l a d á s ’ b a r á t i t  
átaÍjában megkértem. Azonban miután már jó idő 
múlt is el a’ hirdetés ipán, több olly tudóssal kelle 
találkoznom, kik jól lehet több újságot olvasnak 
(forgatnak) ’s járatnak is, még is czélomról, tö
rekvésemről mitsem tudtak. Más részről pedig alat
tomosan ’s nyilván ellenem támadt a’ kajánság, ’s 
tiszta igyekezetemet elforgatva, elmagyarázva, en
gem is azon becstelen literatori csavargók közé 
számíta, kik a’ publicum’ nyakán élősködői szeret
nének , ’s az oltár’ számára csalt és zsarolt pénzt 
magányos czélokra, vagy inkább czéltalanságokra 
fecsérelték; vagy olly szin alatt, hogy mivel cse
kély személyemnek semmi kikiáltott literatori érdeme 
nincs, tőlem olly munkát, melly azon érte járandó 
csekély Z forintot megérdemelje, nem várhatni, a’ 
hazafiak közül legtöbben magokat a’ szent czél’ tá-

nyilváuyulandó tiszta hasznot, a’ N, Körösi ns Tanács’ 
kezébe ’s gondviselése alá adom, olly végre, hogy az 
tüstint törvényes kamatra, ’s illő szükséges hypotheka 
mellett adatván , az arra felügvelést a’ ns Tanács hor
dozza. 4) Az évenkint terjedő, ’s az országnak minél 
több részeiben találtató többféle foldvegyületck’ vizsgá
latai , ’s azoknak resultatumai, mint a’ gazdasági tudo
mányban igen tanúságos adatok, a’ magyar hírlapokban, 
— hogy azoknak is minéltöbb hazai közlenivalójok le
gyen — közöltessenek. Ennélfogva 5) Ha más kútfőből 
az ezen vizsgálatokhoz ’s experimentumokhoz szükséges 
nem épen költséges készületek meg nem szereztethet
n ek : azok is ezen kamatból szereztessenek-meg. 6) U- 
,gyanezen, ’s a’ tán más forrásból is növekedhető alap’ 
kamatjából gyiijtessék a’ hazának minél több vidékiből 
föld-darab és rög, nemcsak a’ föld’ színéről, de a’ föld’ 
mélyéből is, mintegy 1—2 fontnyi nagyságokban 's men
nyiségben, a’ legszorosb ’s meghatárzo ttabb föl Írásokkal, 
ö’ por elől katulyába rejtve, a’ gazdasági tanító’ bölese- 
ségére hagyván annak legalkalmasb elintézését. —- Mivel 
pedig a’ költségnek hű és czélszerű kezelése virágoztat- 
hatja egyik az intézetet, melly iránt csak közönséges szá
madással nyugtathatni-meg a’ közönséget: ennélfogvást 
7) Akarom ’s rendelem, hogy a’ vizsgálatok ’s experi
mentumok’ költségiről, — mellyek más tudományos te
kintetben is tanúságosok, közönséges számadás vitessék, 
és szinte az újságokban közönségessé tétessék. — Hogy 
pedig ezen ajánlatom törvényes kötelességgé váljék, mel- 
lyet rajtam ’s lehető maradékimon, vagy hagyományosi- 
mon a’ Körösi ns Tanács törvényesen követelhessen ’s 
megvehessen ; ezen Közeiező-irásomat két bizonyság előtt 
készítve adtain ’s a’ Nagykőrösi ns Tanácsnak kellő ha
szonvételül megküldöttem. Költ Pesten febr. 23- 1837- 
P r . B a l o g h  J ó z s e f  mk. N, Kis-Kún Kér r. phys.— 
Előttünk B u l l a  K á r o l y  mk. a’ Kémlő folyóírás’ szer 
kesztője ; — K a c s k o v i c s  B a j o s  mk- a’ tekint. Gaz
dasági Egyesület’ titoknoka, mint megkért Bizonyságok 
előtt.

mogatásától hátravonták. — Ezeknek felelve: hogy 
mindenkinek tetsző munkát adjak, azt nem ígérem; 
de hogy csekély munkám minden értelmes gazda
ember előtt tanúságos, ’s tudományos ember elölt 
érdekes lehessen, — látván én is másoknak magasz
talt drága könyveik’ érdemének mibenlétét, — sze
rényen merem reményleni. Mert, könyvemmel nem 
czélom mulattatni, ’s költött rémekkel borzasztani, 
— mi a’ mai magyar literaturának legnagyobb ré
szét te sz i: hanem a’ gazdasági értelmet fejleszteni, 
némi útmutatást adni; ’s reményem, csekély belá
tásom után, egy kissé oktathatni is. — De hiszen a’ 
játékszini órát örörnestebb ’s jobban fizetik, mint 
az oskolai ’s templomi órát! Tehát ebben, hogy 
könyvemtől kevés jót és semmi mulattatót várva, 
a különben csekély előfizetési díjra érdemes, vagy 
érdemetlen létét többen előre latolgatják -— ismer
vén az emberi természetet, meg nem botránkozom. 
Azonban mind a’ mellett is teljesen hiszem, hogy 
azon jó urak, kik a’ könyv’ üres, vagy haszonta
lan , vagy fonák tartalmától félve szigorúskodnak az 
ezen esetben kellő két forinttal: ha hozzájuk csupa 
kolduló alázattal ’s arczczal járulnék, olly őzéiből, 
miilyenből most járulok: a’ mondott csekélységet, és 
sokakra nézve semmiséget, csupa nemzeti nagylel
kűségből is bizonynyal örömest kivetnék.

IIly körülmények között szükség volt a’ ma
gyar tudós Közönséget újra meg újra figyelmeztet
n i, ’s magamat’s törekvésemet legitimálni. E’ czél- 
bul országunk’ nagyait ’s tudósait e’ szent czélra 
kiilönlevelekben figyelmeztetve, a’ jótétre megkeres
tem, meghívtam — minő kimenettel? — még nein 
tudom! De ezen irományok’ elkészítése ’s szétkül- 
dözgetése sokkal késedelmes!) munka lett, mint elő
re gyaníthatám. ’S így azokat a’ határidőre (t. i. a’ 
medárdi vásárra,) az országban mindenüvé elter
jeszteni nem lehetett, ’S így ezen határidő is (a’ me
dárdi vásár) inég igen r ö v i d  leve, az előfizetési di
jak’ kézhezjutására! —

’S ezekben határoztatik az általam alapítafni 
akart földismértető intézet’ eddigi története. Jövő 
jobb vagy bal sorsának megírása majd később fog 
következni. — Most azonban szabad legyen azon 
óhajtásomat fejezni-ki, hogy nemcsak azon buz
gó lelkek, kiket én folyamodó levelemmel megke
restem, de mások is , kiknek meleg kebelök a’ ha
za előtt, mint szinte csekély személyemé is, rejtve 
vala, vagy kikhez a’ több akadály miatt bár el in- 
dítatott levelem el sem juthatott, olly meleg rész
véttel fogadnák e’ köz ügyet, hogy ezen csira, mel- 
lyet ápolni ’s ápoltatni akarok, megfoganzván, ab
ból olly gyümölcsező fa növekedhessék, melly magát 
soha mag nem meddülvén, azon morzsányi áldo
zatot, mellyen a’ S z i k f ö l d e k r ő l  irt könyvem 
megszereztetik, ezerszeres gyümölcsével a’ hazának 
idővel bőven visszakamatolja. K u n-s z e n t - M i k 1 ő- 
8 o n, jun, Z. 1837.

Dr. Balogh Juztejf.

A* K A K A S  V I A D A L ’ E ft E D E T K
(Aelian Hist)

Meggyőzvén a’ persákat az atlienaebeliek, olly 
törvényt hoztak, hogy évenkint bizonyos napon ka-
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kasok harezoljanak, közönséges nézőhelyen. —• Al- 
kalinul szolgált ennek megalapítására a’ következő 
körülmény: Midőn Themistolesz seregét a’ persák 
ellen vezette, kakasokat láta viaskodni. Themis- 
toklesz élénken nézte harczukat, ’s egész seregét 
figyelmessé tévé reájok, mondván: „Nézzétek! ezek 
nem harczolnak sem hazáért, sem háziistenekért, sem 
ősi emlékekért, de dicsőségért, szabadságért ’s utó- 
dikért sem, hanem csak hogy egyik a’ másikat fö
lülmúlván , engedni ne legyen kénytelen.“ Ezen sza
vai által az athenaebeliek’ szivét ’s bátorságát igen 
megedzette, ’s ösztönt ada nekik vitézségre ’s hősi 
inerények’ ’s vállalatok’ kivivására. — Az aihenaebe- 
liek’ ezen kakasviadali szökésiről bizonyságot tesz 
Lucian „de gyinnasiis“ czimű könyvében. Chrisippus 
szinte igazolja „de justilia“ nevű könyvében, ’s meg
ismeri, hogy a’kakasok’viaskodása ösztönt adott a’ vi
tézségre. Igazolja az athenaebeliek’ezen szokását,—  
mikép évenkint kakasokat eresztének-össze, viaskod
ni, Eustachius in Iliad, pag. 740.; saját szavai ime- 
zek: „Az athenaebeliek meggyőzvén a’ persákat, ár
tatlan és szép gyakorlást gondoltak-ki, midőn azon 
törvényt hozák, hogy évenkint a’község előtt eresz
szék össze a’ kakasokat; — midőn Themisloklesz se
regét vezette a’ persák ellen, kakasokat láta har- 
czolni, ezek’ példája által vitézei’ bátorságát fölgyú- 
lasztá; — a’ romaiaknál hasonló szokás volt; a’ für- 
jek’ harczában a’ praeco jelenté-ki a’ viadalt ezen 
szavakkal „pulii pugnant“ — ’s így hílta-ki a’ né
zőket. “

M U L A T T A T Ó .

K o r á n s e m  me s e .  Egy már aggastyán úri 
ember tudományos dolgokrúl beszélgetett egy if
júval, mint korszellem’ íijával. Hosszas szóvita után 
az ifjú többek közt nehéznek állítá lenni a’ literato- 
ri pályát; de az öreg vastag bajusza alul bokros 
füstöt eregetvén igen is könnyűnek, ’s koránsem valami 
nagynyomadékúnak állitá, mondván : „egy köny vet nem 
nagy dolog írni, Uramöcsém !“ — „Dehogy nem ; 
sőt igen is nagy vállalat — viszonzá az ifjú, — csak 
egy szót hibázzon-el Urambátyám, oda az egész 
munka’ böcse ; jelesül, ha Urambátyám könyvet ír
na,’s így tenné bele: ,t e s s e n‘ , már ez igen nagy hi
ba lenne.“ — „Hogyhogy? tehát így nem volna jól?
kérdé az öreg, — ’s hát hogy köllene lenni?“__„Ig-y
kell Urambátyám: ‘t e s s é k ’ , ’s másképen nincs jól, 
mert ikes ige.“ — Az öreg, — l^rmint védelmező 
is önvéleményét az ifjú, — boszankodva szegült- 
ellen; további szofiszály után is magáé mellett ma
radt, ’s azt állítá, hogy jól van akár tessék' akár

‘tessen*; vannak esetek, mellyekben majd így majd 
amúgy kell használnunk. Az ifjú kéré, magyarázza- 
m eg, hogyan kellene használni. — „Ha én Uram- 
öcsémmel a’ kapuban beszélnék, ’s onnan hínám-be, 
akkor igy mondanám: t e s s e n  bejőni, ’s másképen 
nem is volna jó l ; ha pedig asztalom melleit kínálom 
valamivel, már akkor igy mondom: t e s s é k ,  és csak 
ig-y volna jól“ — lön a’ felelet. K . . .  T.

Bizonyos egri asszonyság falusi jószágára szán
dékozott rándulni, ’s már hintóbán is ült; de még némi pa
rancsot kívánt adni hon-maradandó szobaleányának. 
„Megállj“ szólt a’ kocsishoz, ki már emelgeté os
torát, hogy lovait menésre izgassa. —- „Megállj!“ 
ismétlé; más oldalrul pedig a’ szobaleányhoz: „Ló
r i, Lóri!“ — „Ugyan tens asszony — dümmögé a* 
kocsis, visszafordulván — ki látta, hogy a’ ló  vala
ha r í t t ?  — de biz úgyse nem állok-meg.“

„Bizony csak jó , hogy letették már azt az ö- 
regbirót — szólt sopánykodva egy makiári asszony, 
barátnéjának, midőn a’ falupinczeből kirakott, üres 
hordókat a’ napon száradni látta. — Már ezelőtt hor
dó sem volt a’ falu’ házánál.“

„Azt mondják édes tensuram, hogy kegyed min
den betegséget ki tud gyógyítani? — Ugyan gyó- 
gyitson-ki engem is , az isten áldja-meg, mert min- 
gyárt meghalok“ — kéré egy elm és, m — i czigány 
az ottani orvost. — „Hát mi bajod?“ kérdé ez tőle
— „Gyomrom nem emészt.“ — „Tán megterhelted ?“
— „Dehogy terheltem, hisz épen az a’ bajom, hogy 
már két hét óta semmit sem ettem.“

„Hova lelt a’ mi régi plébánosunk?“ — kérdé 
a’ t. nánai hazatért bakancsos, atyafiaitól — „Bevit
ték E. . . be ,  a’ káptalanba“ — volt a’ felelet. „Sze
gény ! be kár azért a’ jó emberért — monda újólag
— tudom csak úgy ment ő oda, mint én , mikor a’
kórházba vittek.“ Sósrévy.

Micsoda országban lakói? kérdezteték egy pa
raszt siheder— „Magyaroszágban“ — Hát van még 
más ország is? — „Igen is van“ Mondj egyet! 
„Mennyország“ felelt az együgyű.

Láttál e már napfogyatkozást? „Láttam bizony ; 
fényes délben olly setét volt nálunk, hogy h á t a ma t  
sem láttam.“ F. D.

M*. úrnak falun lakó fija Pestre jővén, hallja, 
hogy sokan külföldi nyelven beszélnek, ’s lát egy 
czímert, olvassa rajt az írást: „ Ma g y a r  S z a b ó “ 
’simígy szól: Biz ennek sok munkája lehet, mert lá
tom, sok magyart kell szabni magyarrá.“ t \  J.

R E J T E T T  SZÓ.

Bár kittinek hadban ’s békében hajdan egészem ,
Nyög va!a börtönben ’s nem tele védkarokat:

Ollyá vált, mint főhármam, melly a’ veteményből 
El madarat rezzent, bár szeme és keze nincs.

Sz. lg. Zalábul.
A’ 4tídik számú rejtettszó: S e r é n y .  C s e l é d .

Szerkeszti He! m e c z y .  — Nyomtatja Be i me l .
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A’ CS1LLAGI RENDSZER FELFÖDÖZTETIK.
(Vége.)

2szor: A’ csillag-ok mindannyi nap, mellnek vil- 
lámkint megannyi fény-özönt ömlesztnek magukból, 
’s fényes conus-formában hozzám lövöldözik, úgy hogy 
ezeket koránsem a’ napnak, hanem egyedül saját 
fényüknél fogvást láthatjuk, ’s ha az illy test áll, 
akkor egyaránt ömlenek belőle mindenfelé a’ sugá
rok ; de ha forog, ’s minél sebesebben forog, ak
kor kétfélekép válnak élénkebbekké rám szemközt 
levőre , t. i. ha maga a’ test nem látszik is mozog
ni, sugári mindazáltal conuskint hatván-el hozzám, 
ezek csakugyan mozognak arra, merre a’ test, ’s 
a’ conus azou pillanatban nagyobbul, sűrűsödik, melly- 
ben rája nézek, ’s a’ szem sohasem a’ fény’ moz
gását, hanem csak nagyobb intensitását veszi ész
re; ’s ha egyes csillagnak vagy csillagoknak a’moz
gás által süiűbbedelt fény-c>nusa még olly vé
kony ’s csekély is, hogy kü’öabséget látásomra nem 
szülne, de szül az egész övre nézve: mert milliók
nak bármilly gyéren gyarapult sugár-conusai is csak 
ugyan adnak látásom’ elősegélésire némi szembe
tűnő összeséget. — Eleven ’s kézzel tapogatható 
példák erre a’ messzelátó-csők; nemde ezekkel azért 
látunk jobban, mert közelébb hozzák, mert nagyít
ják a’ tárgyat? s mit nyerünk az égi csövekkel, ha 
a’ csillagokra fordítjuk? t. i. az egyesekre nézve, 
mit a’ rövidlátó, midőn szabadszemmel nézi a’gyer
tyavilágot, ’s azt nagynak, borzasnak, homályosnak 
látja, vevén pedig a’ kicsinyítő-lencsét, a’ homály el
enyészik , ’s a’ gyertyavilág egybepontosúl a’ maga 
v alódi élénk lángjába ; többes, kocsonya-alakú csil
lagra nézve pedig, hol csak fényes tért, de csilla
gokat megkülönböztetni nem tudtunk, azt nyerjük 
m ég, hogy ha magát a’ csillag’ testét közelebb hoz
ni még nem tudtuk is , de közelebb hoztunk sugá- 
riból vastagabb conust, melly ezáltal nagyobbulván, 
’s megsürűdvén concentráltatik, ’s magát a’csillagot 
is minden mellékes, homályos és hamis vendégsu
gártól megtisztítva, egyebektől különválva,láthatjuk, 
’s a’ kocsonya-alakú fényben megritkított ’s külön
vált számtalan csillagot olvashatunk-meg, ha nagyobb 
parallaxist még nem láthatunk is, hogy nagysági 
differential vehetnénk-észre. — így történik a’ csil
lagokkal is , mellyek élőnkbe vágtatnak, ’s habár a- 
zokat nagyobbulni ’s mozogni nem látjuk is, de 
sűrűbb sugár conus közeledvén ’s ömledvén sze
münkbe, mint a’ tőlünk távozóknál a’ félénk-forgó 
csillag-övet, jobban megritkítjuk ; ’s valamint, mihelyt 
csőbe nézünk, tüstint így látjuk a’ csillagokat: úgy 
ha az övre nézünk is , forgásuk általi közeledésük 
miatt azon pillanatban megritkítjuk, melly ek azért 
forgásukkal szinte messzelátó-csövet képeznek. De 
3szor: midón az illy test mozog, fénysugárit, mel
lyek természetesen maguktól is villámkint ömledez- 
nek, rezgésével határkörüknél is kelletinél tovább 
ellökdözi tangensein, ’s ha aláfordultával ezekvisz- 
szakorlátoztafnak is , de mások pótolják tüstint In - 
Ivüket; úgy hogy a' vibratio szakadatlanul előbbre

hat. Midőn ellenben az elmenő test’ sugárai mind
untalan inkább a’ testre magára esnek-vissza, ’s a’ 
néző’ szeme elől visszarántalak ’s nyeleinek; ’s 
eképen, midőn amazok’ fényes conusai szüntelen ar- 
czul csapdoznak, valamint a’ hó, bennünket, ’s erő
vel is szemünkbe, lelkűnkbe nyomják ’s újítják ké
peiket a’ legkisebb opticai szög mellett is , emezek 
ellenben elbucsuzásaikkal a’ nagyobb szögletet is 
kitörlik, avítják, homályosítják. — Nem sérti ezen 
állítást a napnak is a csillagokkal együtti mene
tele, mert csak így láttam volna akkor is , ha a’ 
hó’ szárnyán ültem volna, mert jőnek előmbe csil
lagok , mellyek napomnál nagyobb , ’s kisebb 
kört képezvén, minél hamarébb vagy lassabban jő
nek, optice annál nagyobb ’s szembetűnőbb a’ moz
gás’ aránytalansága: melly azt teszi, mintha nem is 
mozogna; mert a’ mennyivel a’ nagyobbkörüek fe
lettem késnek, annál nagyobb hasonlíthatlan négy
szegű arányban hagyják-el ezeket az alaltamlevő 
kisebb-körüek, mint elhagyta marlins’ elején Mars 
Jupitert, noha földem’ mozgása mellett még ezek 
fölöttem is vannak. Ekép tehát a’ csillagok csaku
gyan mozoghatnak felém fényüknél fogva, ’s pedig 
észrev eh ető ig : mert a’ fény maga mozgással jut-el 
csak hozzám; így 8 perczczel előbb fenvan a’ nap, 
mint sem láthatnám, nyolczczal ismét lenyugta u- 
tán is tovább látom, mert körülbelül ennyi ideig 
hat-el sugara hozzám. Ha tehát a’ fény-eonus 42 e- 
zer mérföldet halad egy másodperczben, mihelyt a’ 
csillagos égre nézek, az elmenő csillagok’ sugárai 
42 ezer mföldre taszítatnak-el tőlem; a’ jövők el
lenben ugyanannyival hozatnak közelebb hozzám, ’s 
a’ látás’ különbsége csak egyszerű calculussal is ir- 
tóztató nagy; ’s habár magát a’ fényt felénk mo
zogni, illy irtóztató sebessége mellett, még a’ nap
ban sem vehetjük, annál kevésbbé a’ csillagokban 
észre, de a’ mozgás által eszközlött világosb vagy 
homályosb fényt szükségkép észre kell vennünk; ’s 
minthogy az illy sebesség a’ holdat úgy szólván, a’ 
mint rá pillantok, egészen előmbe hozná, hogy csak
nem kézzel foghatnám-meg: látnivaló, hogy azon 
csővel, mellyet a’ csillagoknak felémforgása ké
pez, semmi eddigi égi-cső nem mérközhetik.

Mit nyerünk hát valljon e’ vonzó ’s taszító op
tikai erőkkel? azt, hogy amazok a’ csillagokat meg
ritkítván optice annál ineszszebb dobhatjuk magunk
tól, valamig csak épen semmi öblöt vagy közt nem ad
hatván egymásra nem esnek, úgy hogy ezáltal a’ fél
évet saját természetes általzójában jobban megközelít
jük ’s külebb nyújthatjuk; imezek ellenben azt okoz
zák: hogy még akkor is, ha az öv’csillagai nem mozog
nának, valamelly noha csekély, opticai szöget adhatván, 
nyílásomat, ámbár szükebb közben, odább vihetnem, s 
az övét legalább természetes állapotjábau láthatnám, 
eltaszító erejükkel már oda teszik látásom’ határkö
rét, ’s így a’ természetesnél is szélesebb nyilasnál 
kell megállapodnom, melly által magát, ezen fél - övét 
természet - elleni szélesb nyilassal s falakkal ugyan, 
de épen azért összehúzott és zsugorult állapotban
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szemlélhetem; amazt pedig még természetes op
tikai szögénél is külebbnyujtva, ’s azért keske- 
n^itve is fogom ugyan találni, de azért knránsem 
nagyobbnak, mint van: mert végetlen kiterjedését 
közelítém csak .jobban meg. — Ha tehát az égi övét 
így találjuk, kérdést sem szenved: hogy a’ csillagok 
forognak, ’s tudjuk azt is . hogy merre. Éjszakon a’ 
n>ilás szélesebb, a’ falak szélesbek, ’s az öv nem 
terjed annyira felül mint alant; délnek ellenben a’nyí
lás és falak szőkébbek, lmnszabbak is, de az öv is 
10 foknyival terjed alább a’ déli gönczölhez. mint amaz 
az éjszakihoz; ’s a’ mi csodásán megegyez e’ rend
szerrel, állásunktól átellenben a’ Siriusnál, hol a’ 
keskeny fel-öv végződik , valóban legkeskenyebb is 
az , következéskép a’ csillagok forognak és pedig 
délről éjszakra t. i. a’Hattyú, ’s Cassiopeia fe lé .— 
lm tehát az égi-ö\jiek délről élőnkbe - forgása, ’s 
a’ csillagoktól z által felénk megsőrűdölt sugár-co- 
nusai’ vastagabbságának, ’s így a’ világosságnak na
gyobb összeségo, ’s az ez által okozott csillag ritkítás, 
es optikai messzebb taszítás egyik; a’ másik övön 
pedig ellenkező, nem kevesb csak 10 foknyi dif- 
ferentiát szülnek, ’s ennek az egész természetben 
más okát fel nem találhatni; mert ha övünk nem 
kört, hanem ellypsist, vagy akármi ehez hasonlót 
képezne is, még is ( sak egyaránt kellene látni a’ 
kis tengely’, vagy akármelly ordináták’ végén az 
övét, mihelyt mindkétfel 1 egy negyed-övnyi nyí
lást láthatunk. Minthogy azonban alatt tökéletes fél
kört látunk: következik, hogy a’ felső is csak ol- 
lyan lehet. Ha tehát kepzetileg a’ felső félkört is , 
minthogy az csak optikai látásunk által van így 
összehúzva, az alsó szerint kihúzzuk, látjuk azt is, 
hogy a' csillagok legnagyobb körben forognak; 
egyúttal látjuk azt is, hogy, mivel körben forognak, már 
más iily csillag rendszer nem létez. Mi körül fo
rognak pedig ezek, azt nem láthatni: mert ha volna 
is az öv középpontján csillag, ez tőlünk a’ túlsó 
nyitatlan félkörre taszítatriék; de én sokkal könnyeb
ben képzelhetek Istent, mint ezen milliókhoz arány- 
v.ott nagyságú testet, — nein azért, mivel annak, ki a’ 
számtalanokat teremté, nehezebb volna illy közpon
ti testet alkotni, mert mindezt neki olly könnyű, vala
mint egy holdat, hanem csak képzelnünk nehéz. — 
De ha volna is több rendszeres öv, azokat csak 
azok láthatnák, kik csillagok köztt, mint mi, nem 
laknak, hanem az öv’ felületein.

Mi pedig a Hattyún felüli és Szögmérőn aluli 
két üres abroncsot illeti, minthogy előttük meggör- 
hed az ív, szakadatlan üres térben odább nem lát
hatni: de mivel a’ látás’ tengelye az öv’negyedén vé
gig ott megy-ki, az ott előtteálló csillagokat is a’ 
nyitatlan öv básisa körére veti, részint pedig a’ fel
sőket itt is megritkitván abroncs - alakú nyílást csi
nál, nyilványos jeléül annak, hogy ha az iv egyenes 
vonalra kiuyujtathatnék, a’ szem még igen messze 
látna nyílást. —

Csillagászok! ime megfordítani az eget, felad
tam a’ nagy leczkét! meg lehet mái most határozni, 
melly csillagok vannak legközelebb, mellyek leg
messzebb hozzánk ’s több más számtalant;— kivált 
ha sphaeránk’ csillagait egyenkint hengeri-alakjába 
vissza tudjátok rakni, ’s azokat ismét egyentérű- 
-jeg kitüremlítni; nem mint eddig, azt sem tudhat

ván, a’ milliók közül a’ forgás* esetére nézve mel- 
lyik csillagot kell figyelembe venni. Mert minthogy 
az egész föld* évi pályájának 42 millió m.földnyi 
általzója is csak megsemmisülő pontot képez a’ csil
lagok’ távolságának mérésére nézve, mellyből ha csak 
egy másodperczü parallaxist lehetne is venni, körül- 
beíől kétszáz ezerszerte esnék távulabb az illy csil
lag hozzánk , mint a’ nap ide ’s e ’ szerint a’ naphoz 
legközelebb eső csillag is már magában képzelhet- 
len távulságra állva», ha arra várnánk, míg ezt a’ 
gyakorlati csillagász-tudomány a’ csillagok’ megkö
zelítéséből vagy távolításából velünk megtanultatja, 
évezredekre lenne szükség, — ’s ekkor is föltevén azf, 
hogy számtalan csillag egy központi erő által ’s kö
rül forog; ide járulván földünk’ ellypticus forgása, 
a’ csillagok’ kisebb nagyobb pályaköre’s ezen pálya
köröknek zodiacalis szélessége. Minthogy ezen szé
lességben a’ nélkül hogy periodicus pályáján vala- 
melly csillag előbbre-menni észrevétessék, egyik fel’s 
másik inkább alá, egyik jobbra , másik balra — a’mint 
t. i. ezen szélességben egyik a’ másiknak pályakö
rét vagy csak képzeletileg is kisebb nagyobb szög 
alatt mindenféle irányzatban átvágja, — menni lapasz- 
taltatván , a’ hány csillag annyi rendszer, annyi köz? 
ponti - erő képzeltetnék, ’s ezekből inkább cliaosz , 
mint világosság ’s tudomány eredne, ’s a’ megfej
tés örök időkre taszittatnék-el, annál inkább, mivel 
napi rendszerünk is a’ milliók’ változásával aránylag 
változván, azokkal csaknem a’ teremtés’ szakától 
fogva egyarányu változatlan viszonyba látszanék ál
lam. Azért az illy természeti tudományok’ termé
szete az, hogy megelőzött föltételeken (hypothesis) 
alapuljanak, mellyek tételre (thesis) menjenek-át, 
mihelyt azok minden illető tünemény’ megfejtésért! 
alkalmasok. Majd másfél ezer év forgott-le Ptolo- 
maeus óta, inig a’ földet az Universum’ középpont
jából kivették, ’s azt a’ nap körül, nemkülönben 
Merkúrt ’s Venust is a’ nap ’s föld között járni meg
tanulták , holott ezek szájunkban vannak ; mi lenne 
még a’ csillagokra nézve?

Ezen syslema szerint annyi bizonyos volna f 
hogy az abroncsoknak már is keskeny falai hova
tovább beszakadnak, ’s uj abroncs fog támadni, melly- 
nek falai a’ nyitatlan hengerek’ hasisainál fognak 
ismét középen kezdődni; de már is láthatni, 
hogy a’ Gyík, ’s egyéb oltani csillagzat ritkásan 
látszanak, valamint alul is, — jeléül annak, hogy 
itt szakadtak-be az előbbi abroncsok, ’s helyük min
dig jobban nyílik; ’s ha Herculesnél ritkulnak a’ 
csillagok, tudnivaló, hogy arra megyünk, mert ezen 
csillag is oldalvást esik előttünk. ’S ha Timocha- 
rész. és Hipparchusz’ idejétől több mint2000 év óta 
a’ Szűzben 26 fokkal előbbre ment a’ ka'ász, a’ föld’ 
ecclypticája pedig egy egész égi jeggel hátrább: je 
le, hogy ezen systema szerint forognak keletre a’ 
csillagok; ’s ha csillagok vesztek, ’s csillagok tün- 
tek-elő: jele, hogy forgásuk által csomóiknál egy
mást általzójuk’ kisebb nagyobb részében, vagy egé
szen i s — el és felfödték, mint fedik egymásra rakva, 
csillag-különböztetés nélkül több kocsonya-fényű tér
ben ’s alakokban. És így ezen rendszer minden ed
digi észrevétellel is tökéletesen megegyez ; hogy a’ 
föld-tengely’ parellelismusának egyenetlensége, ’s é- 
venkinti mintegy 50 másodperczü hátrálása szinte
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csak átlói van, hogy a’ nap' útja a’ föld’ p i’yájának 
elibe hajolván, annak ennyire elejét veszi, ’s a’ 
föld’ e g é s z  pályájának betöltése fölöslegessé lesz, 
szinte mint kik a’ földet keletfelé megkeni vén, egy 
nappal kevesbet számlálnak kalendárioinjokban.

’S így a’ nap’ forgása okozza azt i s , hogy a’ 
föld ellypsist képez körülte, a’ többi bujdosóval e- 
gyütt; valamint a’ föld' forgása oka annak, hogy kö
rüliem a’ hold is illy ént képez, ’s azon még eddig 
calculusra nem vehetett sok rendetlenség ennek moz
gásában szinte ezektől van. — Ha pedig napunkkal 
együtt a' többi csillag is nem forogna, évenkint 
más más helyzetekben látnok azokat;— ha pedig egy 
áJló test körül csak egy csillag forogna, úgy en
nek körülte tökéletes körben kellene forogni; ha pe
dig központja körül több illy csillag, mint most, v. is e- 
gész csillagos öv forogna, egyes csillagok ugyan 
a* mint kisebb nagyobb körökben mozognának, — köl
csönös átszegési pályájukat ’s vonzóerejüket is ide 
értvén — eltávozhatnának ugyan a’ legnagyobb kör
től, de maga az egyetlen központi erő által hajta
tott ’s így hengeri-alakot képezendő csillagos öv az 
egyensúlyt helyreállítva csak a’ legnagyobb kört 
csinálhatná; ’s valóban ezt teszi övünk is , a’ mint 
láttuk. — Ugyan azért hogy egy rendszerhez tartó 
zó több illy öv is létezzen, nem képzelhetni, de még ez 
sem végetlen, a’ mint láttuk, hanem csak a’mi szűk lát
határunk, melly minden messzeséget a’ maga által- 
zója’ végére vethet, láttatja végetlennek, ’s ezen 
tömérdek csillag-özönhez is még egyet legalább gon
dolattal is vethetni, mert számból allanak. —

Azért némelly ek* állítása szerint Sirius sem le
het azon központi test; mert bár legfényesbnek ’s 
nagyobbnak tessék is , még is csekélység e’ ször
ny ű-távulságu ’s tömöttségű csillagos-övhez képest; 
de systemám szerint úgy is csak általunk van az, 
alólunk az öv’ szélére vetve, valamint az Orion is; 
— különben az öv-hengernek középpontja felé kel
lene tartania: mert mi, a’ mint láttuk, ott vagyunk, 
’s onnét látjuk. — Inkább képzelhetek a’minden moz
gók’ s létezők' közp> ntjának Istent, kit mi halandók 
ugyan testi szemeinkkel nem láthatunk, de láthatják 
a’ nap’ ’s csillagoknak, mellyekre láthatlansága mel
lett is mozgó erőt ’s fényességet tud magából ön
teni, boldogabb lakosai; mert lám mi is , noha nem 
láthatjuk őt, vele erkölcsileg össze vagyunk kötve, 
’s hogy magunkkal jót tehessünk, akarva is kell an
nak erejével összeköttetve lennünk, különben az ár
talmast, szóval a’ vétket a’ vétekért hagyná-el az 
ember! a’ mi lehetlen. De kiveltehén a’ minden ösz- 
szeköttetés’ középpontjából, az Universumra semmi 
viszony nyal nem lehetnénk, minthogy pedig ezen 
központosító erő, mivel központ, minden képzelhe
tő világot kimerít, helyük sehol nem akadván, az 
okos állat már minden képzelhető poklot magával 
hordozna, ’s a’ kevély ’s nyomorult embernek, mi
vel magától ’s magában nem áll, ’s nem is az ő 
földje a központi erő, összeköttetési természeténél 
fogvást a földiekkel volna szükség magát összeköt* 
nie. A létnek, életnek, megelégülésnek tárgya 
nem lehet egyéb, mint maga azon központi erő, 
mint maga az isten; mert absolut ’s telhetlen vá
gyaink csak a’ véghetetlenben , hol minden jónak 
meg kell lenni, elégittethetnek-ki. — Azért kábasag

Persiában vagy akárhol is a’ paradicsom’ helyét ke
resni, mert illy levegő alatt az nem viríthat, de nem 
is , viríthatott; hanem, minthogy a’ szabad akaratot 
mindenható erő sem h »jlhatja-meg, az összeköltelés’ 
láuczát min akaratunk bonthatá csak m eg, ’s plané
tánkkal együtt száműzetve lettünk; mert ama’ köz
erőt, melly csak egy véghetlen Istenben pontosítat- 
lutik, nem láthatjuk, ’s ugyanazért nem láthatjuk; és 
így is csak isten’ kegyelme ’s irgalma lehetünk a’ 
mik vagyunk, ’s egyedül annak gondviselése, miután 
magunkat a’ sorsra’s magunkra bíztuk;’s mindenek e- 
lőtt, bár egyedül ismét csak isten’ kegyelme által 
mozdítandó akarat kapcsolhat elsőbb is vissza ezen 
nagy ’s mindent kimerítő központhoz és csillagos
övhez. — Mindazállal hogy most is az tart-fen ben
nünket, ’s hogy azért ezen mindenséghez most is 
valameliy összeköltetési viszony nyal vagyunk, tapasz
taljuk: mert lám földünk a’ nap körül foroghat; a’ 
nap , és csillagok, mellyek boldog lények’ hazáji, vi
lágíthatnak ránk; mi pedig képesek vagyunk legalább 
amannak jóltevőségét eltogadni, ’s imezeknek ránk- 
Uató fény tengerét, melly csak az egy Istentől sugá- 
rozhatik , látni; ’s noha földünk maga is halandó, 
mert a’ halhatlanság’ magvát ránk nézve sem fog
lalja magában, de csak ugyan mi még is a’ halhatlan
ság’ bélyégét, vagy is az istenség’ képét h »rdozzuk 
magunkon, — minthogy kegyesség, irgalmasság, igaz
ság, nagylelkűség, szeretet, szóval: központosító 
erők ’s tökéhek. léteznek bennünk, mint az ezekhez 
még szükségeseket isteni nyilatkoztatásból tudjuk. 
Ezek rendszerem’ kiegészítésére szükségesek valá- 
nak , miután ezen szüntelen forgó milliókhoz alkal
mazott központi erőt noha váltig kerestem , de test
ben sehol fel nem találhattam.

A N N A B E L L A ’ M E N Y E K . Z Ó J  K. 
a ’ \  KG,

A’ tavasz, — e’ tündér gyermek — ismét alá- 
lebheut a’ földre, ifjuzölden’s virággazdagon; de azon 
háznál, hol még tizenkét hónap előtt szelíd békét ’s 
bizodalmát láta uralkodni, most a’ gyülölség’, bá
nat’ és bosszuállás’ rém-szellemire akadt. Amaz órá
iul fogva, mellyben Annabella kinyilatkoztatá nénje 
előtt határozott akaratját, egyik sem látta a’ másikat 
többé. Ida folyvást magányos termébe vonultán élt, 
sorvasztva a’ bánat’győtrelmitől. Herbert is , kinek 
szivét ő az ifjabb nőtestvértől elidegenité, csak rit
kán jőve hozzá; ’s nem félhetett e méltán Ida, hogy 
azon férfi, ki már egyszer csapodárnak mutatkozott, 
most még kevésbbé lesz állhatatos, midőn utolsó 
szerelmi ötlete által őseinek birtokait ’s kincseit 
vesztette-el. — Annabellának naponkint hírül vivék, 
mint sorvad szegény Ida kisasszony, ’s mint vágyik 
megnyerni testvére’ bocsánatát, ’s milly forrón ké
ri őt, ne áldozza-fel önmagát bosszuállás’ érzelmé
ből. De Annabella a’ háznép’ beszédeit ’s tesvére’ 
hő kérelmit föl sem vette, mintha szive kővé válto
zott volna; ’s mindent, a’ mi ragyogó, pompás, kéj
nevelő és drága volt, maga körül összegyűjt vén — 
merevült, sötét öuelégítésben várta azon órát, melly 
őt az aszkóros ősz világfinak karjai közé vala viendő.

De csudálkozhatni é , hogy Annabella — mi
dőn az esketésre kitűzött irtóztató nap lassankint 
közelgelt — szivét a’ szorongató aggság és fajda
lom miatt elhalni érzé ? Minél nyugtalanabbul tölté éj*
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jeleit, annál fáradatlanabb volt reggel, uj meg uj fény- 
űzési örömöket kigondolni, csak bogy általok sor
sát minél szemfényvesztőbb módon körülaranyoz* 
jiassa _ Már háromszor választá-ki meny ekzői ru
háját, ’s ugyanannyiszor dobta azokat boszúsan fél
re ; _ az utólszor választott öltözet ezüst szövetbül
vala ’s gazdagon kirakva gyémánttal. „E ruhákat, 
kegyelmes kisasszony! — monda a komorna, midőn 
a’ pompás öltözeteket néma "s lelkileg távollevő asz- 
szonya előtt szemléletül kirakta — bajosan fogja két
szer fölvenni; igen nehezek csupa drágaságtól.“
— ,,’S miért vegyem-fel azokat kétszer, te balgatag!
— volt a’ heves válasz — azt gondolod-é , hogy
másodszor is vágy om menyasszony nyá lenni ?“ ’s itt 
sóhajtott ’s egy pillanatig gondolkozóvá lön. A’ ko
morna ezen látszólag szelidebb hangulat által felbá
torítva, halkan imígy szólt: ,.Ida kisasszony’ aprúd- 
ja csak imént volt itt kisírt szemekkel, ’s azt mond
j a . . . .“ — „Hallgass! — szavába vágott Annabella, 
olly hangon, ni Ily minden további előterjesztést 
tilalmaz; — én Orde mylord’ lépteit hallom; — ha 
az apród még egyszer eljő, ostorral fogom őt aj
tóm elől elhajtatni!“ ------- „Egek! milly szörnyen
változott itt minden meg! illyesmi nem történhetik 
istenes úton; — mormogá a’ megfélemült komorna, ’s 
magára keresztet hányt; miközben a’ kedély ur- 
né minden erejét összegyűjtő, hogy agg jegyesének 
undorító nyajáskodásit elfogadhassa, — ,,’S szegény 
Ida kisasszony, mondják, halálán van. Mennyei ha
talmak! igen, most látom, az ő szíve könyörületlen !“

Az esketési nap eljött; a’ legkellemesb május 
hónap’ legkellemesb napja: ’s a’ menyasszony az 
atyai hajlékból kiindult, olly ragyogó pompa-fény’nyel, 
miilyent még soha sem láttak Courtenay-hallban, 
ámbár kapuji alatt már királyok ’s királynék halad
tak el. De a’ menyasszony egyedül indull-ki; mert 
sir Guy Courtenay, ki cselekvésiben mindig küiöncz 
volt, e’ na po n  egy lépést sem távozott tereméből, és 
Idát— susogták egymás közt az udvarló nők, kik 
Annabella’ ruhájának gyöngygyel’s drága kővel kira
kott usz-alját tárták — egy benső bánat annyira 
elsorvasztó, hogy többé nem volt ereje, lábain meg
állhatni; és Herberttől sem lehetett várni, hogy a’ 
hűlelensége által keseriteltnek győzödelmét dicső
ítse. A’ nász-menet ünnepélyes volt; a’ menyasszony 
csak most fejté ki szépségének eddig nem ismért 
teljét, ámbár pillanata, arczszine, és lépése a’ né
zőket sóhajtani ’s visszarezzenni készté. A’ tem
plomhoz vezető út sűrűn vala behintve virággal; az 
arany marokkal szóraték a’ szegények közé, kik 
tolyongva seregiének össze, a’ menyekzői fényt bá
mulni, de — nem áldani annak királynéját; a’ nász
menet előtt trombiták ’s kürtök harsogtak. De mind 
ezen fényes pompázás’ daczára, — sőt daczára a’ 
vidám napsugárnak ’s langy tavaszi szellőnek — 
érzék az emberek, hogy e’ tarka ünnepélyesség ’s 
ragyogás nem egyéb, mint felszínes örömmajmoló 
gúny; ’s szotalan húzódott lady Annabella’ nászki- 
sérete a’ templom felé.

Mosta’ menet váratlanéi feltartóztaték egy sze
gény, bús gyermek által, ki hamvas köntösben ’s 
a’ sok éjjeli virasztás miatt halvány arczczal az elha
ladókat esengve kéré, hogy az esketést — asszonya

végett — csak egy órával halaszszák-el; de egy 
fegyveres szolga őt Annabella’ parancsára zordonan 
taszítá-vissza , úgy hogy a’ szegény apród vérezve 
hany atlott a’ virággal hintett útra, mellyen a’könyörű- 
letien hölgy büszkén tova lépdelt. — Ők elérkeztek a’ 
templomhoz, — el végre az oltárhoz, hol világos tar
ka sziliekben, mellyek csupán ifjúság és szépség
hez illők, pipeskedve állott a’ sápadt-arczú, köszvé- 
nyes Orde lord. Némellyek később azt beszélők, 
hogy Annabella, midőn az oltárhoz közelített, szemeit 
behunyta, mintegy eltávolítni akarván azoktól bizo
nyos undok nézőjátékot; mások ismét azt jegyzék- 
meg, hogy midőn Annabella, az eskető pap elibe 
állott, lábai az istentelen Orsolya hölgy’ sirkő-lapját 
illeték; ’s a’ könnyenhivők egy tompa földalatti szó
zatról sultogának, melly ugyanazon pillanatban ha lát
szott — ’s egy különös rázkódásról — némileg föld
rengéshez hasonlórul. De a’ menyasszony e’ rémes 
előjelekkel mit sem gondolt; ő az eskető pap’ kérdési
re hideg arczczal, mozdulatlan szemmel ’s szilárd 
ajakkal felelt. Ő a’ férjévé lett vázember’ öleléseit 
olly szelíd nyájassággal fogadá, melly mindenkit elá- 
míthata, csak az esketés’ egy tanúját nem— ’s ezen 
egy — ő vala.

Az esketés végződött ’s azt hosszú, néma szü
net váltá-fel; mert a’ nászvendégek köztt a’ legü- 
gyesb ’s hajlékonyabb hízelgők is titkon vissza-bor* 
zadtak illy egyenetlen házaspár’ tekintetén, és si
ma nyelvük nem volt képes a’ szokásos szerencse- 
kivánatokat elrebegni. — Ekkor érkezett újra ingatag 
léptekkel a’ szegény vérző apród a’ templomhoz, ’s 
a’ sűrű embertömegen szilárd eltökéléssel, melly, mint 
látszék, sem szóval sem tettel feltartóztatást nem akar 
tűrni, keresztültörvén, — egyenest lady Orde mögé 
állott. „ Udvözlégy szép nő! — kiáltá szenvedélyes 
hangon ’s szózatának végső erejével Annabella’ fülé
b e — áldás kisérje fényes menyekződet!; Ida kisasz- 
szony megholt,#’s imliol jő egy hírnök, ki újságomat 
igazolja!“ — És halaványan , mint egy halott, állt 
Sir Herbert az uj házaspár előtt. Annabella’ szemei 
az ifjúnak alakja fölött elcsapongtak, mintha a’ lég’ 
nyomait kisérnék. Némellyek azt gondolák, hogy a’ 
meny asszony, páva-döly főben nem akar többé rá is
merni; mások ismét, hogy a’ megrázó pillanat’ erő
szakos vészében róla csakugyan megfelejtkezett. V ég
re a’ hölgy reszketni kezde, mert szive megszakadt 
a’ kemény harezban; ezen egyetlen felkiáltással: 
„vajha várakoztam volna!“ omlott a’ márvány-padlat- 
ra le, félig eltemetve ruhája’ usz-aljának bársony re- 
dőibe ’s homlokának gyémánt-gazdagságiba, mellyek 
most, mint kiki gondolá, csak halottat ékesítének. 
Huzamos idő folyt-le, míg ismét mozdult, lélekzett 
vagy beszélt; ’s midőn végre őt a’ földrül fölemelék, 
már nem volt többé a’ büszke-lelkű Annabella, hanem 
egy sötét-arczú félénk tébolyodott!

Fű borítja most azon helyet, hol Courtenay- 
hall állott.

R E J T E T T  SZÓK.
1) Hármától őszkor nem láthat messzire ember.

Pórlány és asszony ölti magára egészt.
2) A’ hegynél kicsinyebb; eleget láthatni mezőkön.

Harmadikát vesztvén , hadba idézi vitézt.
B o g á r  J á n o s .

A’ 47dik számú rejtettszó : V á z u l .

Szerkeszti H e l m e  ezy.  — Nyomtatja Be i me l .
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A Z  A L V Ó  F Ö L Ö T T .

Aludó, kedves Leány!
Szelíden álinodal,

Ne liábon'tsa-meg
Szellő nyugalmadat.

Megfosztom fényitőr
Meg én a’ napsugárt >

Elűzöm fészkitöl
El a! zengő madárt.

Elzárom a’ lehelt,
’S a’ sóhajtás’ szelét,

Ne liáborítsa-meg
Szerelmein’ nyughelyét- —

yS felgyiiiva nézem így 
Húkehlén a’ tavaszt,

’S a’ lányka’ olvadt»
Karán szakaszlom azt.

Főlnyíl’ a’ menny nekem 
A’ lányka’ szögszem én,.

És ébren álmadom 
Eget tündér-ölén.

’S ha majd pirulva ő 
Fölnyitja égszem ét,

Valóvá tárja-föl
Sziuu’ álmadott egét.

’S elszenderűlök íg y ,
Merengve bájain ,

Hogy lássam őt megint 
Keblemnek álmain.

K azinczy Gábor.

A’ V Á G F O L Y A M ’ T Ü K R E .

Nevét e’ kelethoni folyam hihetőleg a’ latin va- \  
g u s  (kóbor) szóiul vette, minthogy medrét szünte- ! 
len változtatva, bekóborolja azon térvölgyeket, mel- 
lyeken lefoly. Ered Liptó megyében a’ Vazsecz falu 
melletti bő forrásbul, hol mingyárt patak-alakban 
csörgedezvén a’ helységen keresztül, — ’s több, 
leginkább forrás-szülte patakcsával bő vülve már Hrá- 
deknél talpakat hord. Ez Liptón ’s Árván keresz
tül, ’s Turócznak keleti részén elsietve, kanyarul 
a’ szlrecseni nagy hegyek-köztti szűk völgyön éjsza
ki irányban Trencsénybe, — hol ezen irányát mind
inkább nyugotira változtatván, miután hefogadá ős 
Budetin mellett Kiszuczát — a’ rokon-természetű kár
tékony folyót — kövecses pályáján számtalan pata
kot társiül véve kigyódzik-le Komáromig * mellyen 
jóval felül már Yágduna nevet öltve, rohan messze- 
kitűnő kékes színnel a’ szőke Dunába.

Az eddigien kevés vagy semmi figyelemre mél
tatott V á g ,  már csak azon tekintetbül is, mivel raj-̂  
ta usztatik-le azon tömérdek-mennyiségű épületi fa- 
anyag, mellyet az ő ’s a’ Duna’ partjain sok lerakó

helyen ugyan, de főleg Pestnek a’ József-épirlettől 
Margit sziget felé elnyúló részén láthatni, kereskedési 
tekintetben nem csekély-érdekű; pedig az, ki előtt , 
tudvák azon sanyarúk ’s vészek, mellyekkel ezen é- 
pilleti anyagot szállító liptói, árvái , turóczi ’s 
trencsényi szegény lakosoknak küzdeniük kell, mél
tán kétkedhetik: valljon találkozik-é vállalkozó a’ 
faszállitás’ és kereskedés’ e’ nemére többé? — De 
mit nem tesz a’ nyomor, mit nem a’ szükség! ki
vált ott, hol a’ foglalatosság’ ezen nerne egy a’ ke-,, 
nyérkereseti-módok, — ’s egy az e’ vidékbeli nem
csak kereskedés’ , de uradalmi hasznok’ ágai köz
zel is; — e’ nélkül szükség nyomna sok, most meg
lehetős értékkel biró, családot; nélküle több ezer 
forint maradua-el nemcsak az uradalmak’ pénztárá- 
bul, de számos magányos ember’ erszényibül is; — í 
’s nélküle mindennemű, most büszke palotákat dí
szítő, ’s hazai városink’ épülésére szolgáló faanyag, 
e’ felmegyék’ rengeteg erdőiben rothadna haszonve- 
hetlenül,’s mind ezt a’ tekervényes Vágnak köszön
hetni, mellyre eddigelé majd semmi gond nem 
fordítatott, legalább czélirányos , legalább közös 
gond nem.

í g y  látszik, a’ természet e’folyót a’ hazai bel- 
kereskedési súly egyen’ fentartására alkotta, mint olly 
csatornát, mellyen a’ hazának éjszakkeleti lakosai 
termék- ’s iparczikkely eiket, ha mikkel bővelked
nek, kényelmesen ’s csekély költséggel vihessék- 
ki Kárpátjaik közül; — ’s viszont az oily anokat, mel
lyekkel a’ természet nem áldá-meg, ez utón, — de 
csak úgy, ha ész ’s közipar által fölfelé is járható
vá tétetnék az, — szerezhessék-meg a’ kedvezőbb 
éghajlatú hazai részekről. — A’ belkereskedésnek 
illymódon leendő lélrehozatása elenyésztetné a’ tá
jak’ mostani kölcsönös szükségeit, — általa sok e- 
zer ember’ boldogságának alapja vettetnék-meg, ’s 
igy eszközöltetnék a’ közjó, mellyért víni — ha más 
érdekből nem, — csupán hazafi kötelességbül is min
denki tartozik. Egy de teremtetése-ótai zabolátlan 
állapotjában dúl a’ V á g  mindeddig; a’ hajózást csak 
talpakon , vagy is összefurt fenyűszálakbul alakított 
járművön gyakorolják rajta, ’s ezeken is leginkább 
csak épület-fa szállítatik; mert bár néha az alsóbb 
részekre pogyász, vagy más e’féle vitetik is raj
tok, illyenek többnyire vagy összeroncsoltan ’s hi
ányosan jutnak, vagy a’ vizitek mártalékul esvén nem 
is jutnak rendeltetésük’ helyére; minthogy a’ V á
g ó n  létező sok malom közül némellyek a’ viz’ sod
rába épülvék, ’s csak a’ legügyesb evedzőnek iz
mos karjai által kikerülhető helyen állván, ritka e- 
set, hogy midőn csekélyebb a’ viz, szerencsésen ér
hessen-el Vágvecséig a’ felföldi hajós.

A’ Vágón való szállítási vészek’ földerítésére 
czélirányosnak véltem a’ következő példát: Ta- 
pasztalási vágytól ösztönöztetve mult-évi nyáron fel 
ülék egy lefelé evező csapat’ gondviselőjének (kit 
ők factor-nak szoktak nevezni) legelői úszó jár
müvére, hol a’ szolgálatra-kész tótok által a’ talpon 
vitt deszkákbul néhány perez alatt galabított hajié-



194

kocskába elrendelt pogyászim’, ’s magam’ kényelmes 
helyzetét tekintve, ez utazást jó evedzővel ’s esőt- 
len időben, mellyekhez nekem szerencsém vala, a’ 
legkényelmesbnek ítéltem, minthogy kényelmem sze
rint olvashatók ’s irhalék, e’ mellett még port sein 
kelle nyelnem; de illy szerencsésen utazhatik-é min-

Ídenki? lássuk. Utazásunk’ első napján Trencsényen 
alul, Krivoszud nevű falunál, némi czivakodás, melly 

• egy, a’ malomhoz-ütődés miatt letartóztatott talpnak 
gazdáji ’s az oltani molnárok közit támadt, vonta 
magára figyelmemet; azonban e’ czivódás’ resulta- 
tumát bizonyosan nem tudom, mivel factorom szint- 
olly ügyesen mint sebesen evedzett-el a’ félig-fel
fordult talp mellett; de még is gyaníthatom; mert 
alig haladtunk két óráig, midőn újabb hasonló e- 
setnek valék szemtanúja, t. i. a’ Vág-ujhelyen felül 
levő sok malom’ egyike alá , egy zsindelylyel-rakott 
talp sodródván, ugyan ennek gazdáján, (nem tekint
ve hogy zsindelyének tetemes része is a’ folyón el- 
lebegeti) köietelt kárpótlás’ ürügye alatt épen ak
kor vettek 40 v.frt. bírságot önkényes bíráskodási 
hatalommal az összesereglett lisztes vitézek ; ’s mint 
később haliam, ugyanezen szegény talpas, egy al- 
sóbbi malomhoz történt ütközését ismét 30 írttal, \ 
s így káros fél-útját 90 írttal fizetvén — megma

radt zsindelyét ’s talpját útközben eladni, ’s kön
nyes szemekkel visszatérni volt kénytelen. — A’ 
lársaság, mellyel én menék , nem szenvedett illy ne
mű veszélyt, mert az elől-evező tapasztalt factor’ 
harsány infésire mindenki igyekezett a’ viz’ sodra’ 
erejét jóelőre kikerülve meggyőzni: mi okbul né- 
mellyek közölök néha zátonyon is akadtak; honnét 
azonban a’ többiek’ segélye, ’s egy két órányi erőkö- 
dés által lett kiszabadulásukat sokkal szenvedhetőbb- 
nek találák, mint a’ lisztesek’ biróskodásit... Váltig 
előttem lebeg változó arczaa’mi, némelly már ismért 
rósz helyen álló malomhoz közeledő, factorunknak, ki 
rémtől-borzadókint iilyenkor gyakran kért fegyverein’ 
kilövésére, jeléül a’ molnár-általi viszonti vigyázat
nak;’s nem is siker nélkül, mert a’kettős cső-patta
násra minden illy malombul kijött egy fejér alak ’s 
az őrhajóra állva igyekezett csáklyájával aka
dályoztatni a’ talpnak malomhoz történhető üt
közését; — ellenben lövés nélkül menvén-el az illy 
már ismert ordögmalmoknál, előre figyelmessé té

tetvén , két ízben láttam, hogy a’ malom-hajóra ki
állott szürke vitéz a’ csapat’ utolsójára csupa paj— 
kosságbul hosszú fenyúrudjával rá vágni játéknak 
tartá.

Szereden alul egy veszteglőhajót pillanték- 
m eg, melly ezen ulamban első látvány lévén, néma 
sóhajaim’ hozzá ekép intéztem : Üdvöz légy púpos bú
vár , tán száműzetve veszteglő ! előpostája a’ lehe
tő hajókázásnak! adja isten, hogy, ha tán még egy
szer erre teemlem utam’,tóbbed-magaddal láthassalak 
— mozgásban! Nem felelt ugyan a’ léleknélkiili 
mű, de ha érzékei voltak volna, aligha ezt nem vala 
felelő; „rajtam, ’s táraimon nem múlik az, csak öb- 
lösítetnék-ki utunk.“ — Ez után elevenebb, vigabb 

| ,s  biztosabb utunk volt, mert Vágvecsén alul két sőt 
négy talpat is összeragasztva haladtunk a’ mindig 
szélesebb ’s mely ebb Vágón , — ’s midőn más nap 
reggel i'ölébredék, mái Komáromon felül kikötve álla 
talp-csoportunk, honnét kiszállva a’ délelőtt átsurra

nó gőzösön még az nap Pesten voltam, magammal 
vivén a’ részemre ugyan kellemes , de sokra nézve 
veszélyteljes vági utazás’ emlékét.

Ki a’ Vágót vizsga szemekkel tekinti, az annak 
jelen folyása elleni irányt több okbul fog kívánni, ki
vált ha ezen folyó ész, ipar ’s mesterség által czél- 
irányosabb használatúvá idomítatnék, — mi csak fo- 
konkint történhetik - meg, úgymint: ha előbb a’ raj
ta divatozó talppal-járást is most hátráltató akadályok 
elhárulnának; azt pedig egyedül a’ viz’ fonalába é- 
pült néhány malomnak más helyre áltál-tétele által 
eszközölhetni; b) ha később a’ Vág’ partjai és 
medre, ahhoz - értő tapasztalt víz’- ’s földmérnökök’ 
terve szerint szabályoztatnék: mert bár eddig sok 
szájbul hallatszott ezen ítélet; ,,a’ Vágót nem lehet 
szabályozni“ de jelenkorunkban, hol az ész, por’ 
határánál feljebb - hatva, az elemeken uralkodóíag, 
a’ műveltség’ diadalmas zászlóját tüzte-ki az emberi 
pálya felett, mi van többé lehetetlen? — ha Traján’ 
hídja az év-ezred előtti barbár korban állhatott Ész
terünkön,— ha világ-teremtetés óta a’ Duna’ fene
kén veszteglett vaskapui kőszirtek nem akadályoz
zák többé a’ fekete-tengerreli közösülést: bizonyára 
a’ Vág' szabályozása sem lehetetlen , — csak közös 
akarat s összevetett vállak ne liijányozzanak , ’s eze
ket tapasztalt ész vezérelje. Ámbár nem remény
iem, hogy a’ miveltség’ akármilly fokán láthasson 
Trencsény gőzöst, — de láthat legalább hajót! — erő
sen hiszem azonban, hogy ha későn is de csakugyan 
feljut valaha e’ sebes folyó elleni irányba a’ művelt
ség ’ szent angyala, ki zabolázván a’ termőföld-pusz- 
titó Vágót, elhagyott kavics - ’s homok-agyaira gaz
dag kalászokat, buján zöldelő kaszálókat vará
zsolván, partjai’ lakosinak, kereskedési foglalatos
ság által, kenyérkeresési módokat nyujtand.

Jassik Menyhért 
A’ KÖLTÓ ’S A’ HOLLÓK. *)

(  Olasz novella)
E’ czím Olvasóim’eszébe tán Aesop’ ’s Phaed- 

rus’meséit juttatandja.szép Olvasónéim pedig Lafontai- 
ne-re gondolandnak ; ’s én még is nem mondok mesét. 

Egy költő, kinek nevét, nem tudom mikép, el- 
feledém, de történetére még emlékezem, soká küz
dött éhséggel, hogy a’ literatúrai világban valami 
hír-névre vergődhessék. E’ költőt én Károlynak aka
rom nevezni; teljes hatalmat adván azonban minden 
t. olvasónak, ki e’ nevet tán igen közönségesnek 
’s ugyanazért prosainak találná, azt kénye ’s ked
ve szerint mással fölcserélni. — Károly nagy állha
tatossággal szentelé magát az őt megelőzött költők’ 
legíhlettebb köteteinek forgatására; ’s távul a’ pro- 
fánok’ végtelen zajától, vigyázattal tanulá a’ magá
nyos természetet, ’s ihletet keresett a’ sziklák, zi- 
vatarok-és szélvészeknek; segítefve eként termé
szeti hajlandóságától ’s a’ művészet’ vas szorgal-

*) A’ ki S c h i l l e r n e k  „die Kraniche des Ibycus“  (Ibycns’ 
darvai) czimü balladáját ismeri (’s ki nem ismeri azt!), 
az közötte ’s ezen olasz novella köztt a’ legmeglepőbb 
hasonlatosságra talál. Itt csupán az volna most a’ kér
d és: melleik régibb? azaz: a’ gyönyörű ballada készült 
é az olasz prosábu!, vagy pedig ez amabból; mert csak 
n gy, ha az első igaz , bírhat ezen itt közlött novella — 
érdekkel. A ’ Szerkó
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mától, annyira ment, hogy m a g á t  eredeti költővé 
t e t t e .  Egy munkája megjelent,’s a’ közönség, melly 
vágyott e’ remetét megismérni, lelkesüléssel fogadá 
azt. Neki bátorodván ez által Károlyunk, egy más 
munkáról gondoskodott, ’s bevégezvén azt boldogul 
’s nagy fáradsággal, hírül-adá a’ főváros’ könyvig o- 
móinak, hogy kész azt nekik átengedni. Versengve 
iparkodtak ezek a’ munkát sajátjukká tenni; ’s elő
ször halla ő magának pénzt igérlelni, pedig szép 
mennyiségben, úgy, hogy a’ városba jővén, eladta 
nagy áron verseit, mellyek’ ajánlatát a’ király ello- 
gadván, a’ költőt egy drágagyöngyökkel kirakott 
arany szelenczével ajándékozá-meg. Károly illy vá
ratlanul meggazdagodván, a’ nagyoktól tiszteltetv én, 
mentében mindenkitől ujjal mulattatván, közel volt 
a’ magát elhízáshoz, ’s a'lioz, hogy lakását a’ városi 
zaj köztt alapítsa-meg, a’ tiszteletet ekép s dicsé
reteket gjakrabban élvezendő . — De részint, mi
vel megszokván a’ magányos életet, a’ város’ bájai 
nem valának képesek kipótolni annak uualinit; ré
szint mivel képzelőerejét, melly hozzá volt szokva 
magát a’ városi mesterséges pompáktól olly távulté- 
rő szűz természet’ látványival táplálni, gyengülni 
érezé, vissza akart térni remeteségébe, hogy olt 
csöndesen eszmélhessen, ’s magát újabb ’s fensé- 
gesb röptékre készítse—’s útnak eredt.

Károly’ szegény hajléka hegy’ közepén feküdt. 
Hozzá tekervényes ösvényen, ’s csak egy igen sű
rű erdő’ fekete árnyékin áthaladva lehetett eljutni. 
Károly az erdő’ középéig ért, ’s halk léptekkel ha
ladt előre, édes tekintetlel szemlélgetvén a’ napot, 
melly bíbor-szinben készült lenyugodni azon hegy 
m ögé, melly felé ő útját irányozá. Azok’ édes fel- 
lengzetébe ragadtatva, kik érzik ama’ jelenetek’ fen
ségét, mellyeket a’ természet ott legszebben készít, 
hol legkevésbbé lehet az emberi kéznek befolyása,
már egy ihlet-teli dalra nyitá-meg ajkait---- - midőn
egy éles füttyentés’ hangjára váratlanul lép-ki egy 
bokorbúi három fegyveres ember, ’s „megállj, is
tentelen“! kiáltva, Károlyra rohannak, ’s fölemel
ve gyilkaikat parancsolják neki, adná-elé minden 
pénzét, mellyet a’ városban gyűjtött. — Gondoljá- 
tok-el ti, kedves Olvasók, mikép szállhatott-le illy 
rögtön a’ költészet’ magas téréiből azon lélek rázó 
eset’ valóságához költőnk. Megborzadott, egyet 
kiáltott, valamit akart szólani. de szót nem találha
tott. Azonban a’ gonosztevők szilajúl ismétlők: ,,ide 
a’ pénzt! 4 — .Barátim, nincs pénzem’— felelt a’ köl
tő. — , .Gazember! eleget kaptál a’ könyvárustól.“ 
— ,Esküszöm barátim, nincs több pénzem e’ kevés
nél!4 — ,,’S a’ többi hol van?“ — .Adósságokat fizet
tem belőle, ’s mi még maradt, egy barátomnál ha- 
gyám, ki azt később kezeimbe szolgáltatja!’ — „Hah 
böcstelen!“ kiáita egyik, ’s késével azalatt oldalba 
döfé. — Azon döfésre a’ szegény költő kétségbeeset
ten kiálta-föl ’s mondá: .könyörüljetek rajtam!1 — 
Aztán keblére emelvén kezét, belzsebéből akart va
lamit kihúzni; de egyik a’ megtámadok közül azt 
gondolván , hogy tán rejtett fegyvere után nyúl, uj 
döfést intézett ellene, melly őt földre teríté; ’s kifür
készvén aztán zsebeit, megtalálta nála az aranysze- 
lenczét, mellyet a’ király ajándékozott neki. Ezalatt 
egy csapat holló röpült-el károgva fölötte, Ián éji

szállást kereső azon fák’ tetőin. A’ költő, vérében 
felrengve ’s közel utolsó perezéhez, úgy látszék, 
feleszmélt még egyszer azon hangokra, ’s megtörő 
pilláit a’ közelítő hollók felé fordítva, mintegy költői 
szellemtől ihletve, fölkiálta: ,Ti legyetek o hollók, 
bizonyságai ezen istentelenek’ erőszakának, ’s az 
én halálomnak!!- — Ekkor ketteje a’gonosztevőknek 
gúnymosolyra fakadván, egyszerre üté tőrét a’ hal
dokló’ melle-és fejébe, úgy hogy ez egy szót sem 
szólhat vala többé. Aztán kifosztván őt mindenéből, 
mezítlen hagyák azon hollóknak prédául, mellyeket 
ő szerencsétlensége’ tanúiul hitt. — A’ költő’ meg
gyilkoltatásának híre hamar elterjedt mindenfelé; ál
talányos volt fölötte a’ szánakozás, de sükeretlen 
minden nyomoztatása a’ gyilkosoknak. — Már két 
év mult-el, ’s még milsem lehetett kitudni,

♦
Őszi nap volt. Bár az ég komor felhőkkel 

vala elborítva, még is egy részét a’ városnak vi
dámmá tévé az oda sereglett nép; ’s a’ füttyök’, 
dobok’, kötéltánczosak’ recsegő trombitáinak hang
jai messzire h i latszának-el; azon évnegyedben nagy 
vásár tartatott a’városban. Egy tágas piacz köröskö
rül el vala foglalva bódékkal, mellyek alatt árusok, 
aranyművesek ’s esztergályosok adák, cserélék ’s a- 
jánlák az átmenőknek áruikat. A’ tér’ másik részén 
vala, mintegy istállóban, elrendezve az ökrök’, tinók’, 
lovak’ és csikók’ nagy száma; ’s ez volt lelke a’ 
vásárnak, melly legtöbb népet csődíte össze a’ vi
dékről.

Közel vala az esthajnal, midőn egy sereg hol
ló vonult-el károgva a’ hely’ színe fölött. Egy jól
öltözött, de bal-tekintetű ember, szemeivel követ
vén azokat, pajkos mosolylyal szóla szomszédjához: 
„Látod, látod Károly - költő’ tanúit?“ — E’ két em
ber mögött, a’ tolongó néptömeg köztt, álla egy 
ifjú, ki ama’ szavakat hallván, megilletődött, ’s ke
véssé előbbre törvén, látni akará annak arezát, 
ki azon szavakat mondotta. Ezen arcz nem volt e- 
lőtte isméretlen. Gondolkozott, ismét rálekínte, ’s 
ismét úgy tetszett neki, hogy azt már máskor is 
látta, de hasztalan iparkodott arra visszaemlékezni 
hol ’s mikor? Gondolatai azonban, mintegy akaratja 
ellen föléhreszték benne a’ szegény Károly költőt. 
Úgy rémlelt előtte, mintha saját könyves-boltjában 
állna atyja mellett, ’s látná a’hozzá halvány ’s ko
mor arczczal, rendetlen fürtökkel betérő költőt, az 
eladott munka’ diját számlálót. Igen , úgy tetszett 
neki valóban, mintha csakugyan látná őt; minden, 
minden ismét eszébe jutott, eszébe szinte az asz
talon fekvő papírnak rendezete, 9s emlékezett még 
arra is , hogy azon számolást egy teherhordó sza- 
kasztá félbe, ki egy nyaláb papírt hozott mutatvá
nyul abból, inellybői több nyalábot kelle még vá
sárolni a’ nyomtató-intézet’ számára. — „Egy teher
hordó! monda önmagában az ifjú —- egy teherhor
dó? Minő gondolat? Lehetséges . . .  volna é ? .. Igen, 
igen; megeskünném rá; igen, most jutnak eszem
be arczvonalmi; ráakadtam, megvan! Ezen derék 
ember, ki mellette áll, az kétség kívül, ki akkor a 
boltba jött, ki látta a’ pénzszámolást, ’s akkor uta- 
zott-el, mikor a’ költő. Minő fény ez? De minő 
úriásan van ő most öltözködve ?“ —
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Míg- az ifjú, gyanílásiba merülve, szomszédját 
tetőtiil-talpig- méregeté, meggyőzendő magát arról, 
hogy csakugyan az, kinek ő gondolja; — látta, mi
kép az kezét lassan, ’s legnagyobb óvakodás- 
sal egy előtte-álló ember’ zsebébe eresztvén, abból 
egy tárczát vona ki, ’s társának adván azt, magát 
a’ nép közé iparkodott vegyíteni. — Néhány, a’ so
kaság’ nyugalmára ügyelő poroszló ment épen ak
kor arra, ’s az ifjú leggyőzvén magában azon ter
mészetes irtózást, mellyet kiki érez előbb, mintsem 
inagát a’ vádlásra eltökéli, Ts követvén a’ gyűlölet’ 
azon első hatását, mellyet szívében a’ tolvaj ellen 
támadni érze, bejelentő nekik a’ két zsebelől, ’s kó
ré : fognák-meg őket, kezessé tevén magát elfogatá
siig  igazságos voltáért, ’s igéré, bogy velők me
nend a’ bíróhoz. A’poroszlók nem épen nagyon kére- 
ték magukat, ’s követve a’ vádlótól, foglyaikat a’ 
helybeli törvénybiró elibe vezeték. A’ könyvárus’ lija 
vádolá őket a’ lopásról, mellyet lattára követének
ei, ’s ők rágalmazónak nevezők őt; de az egyiknél 
megtalált tárcza igazlá a’ vád’ alaposságát. A z, ki
nél találtatott, azt állítá, hogy pajtásától kapta azt; ez ta
gadta, elannyira,hogy a’ két tolvaj között élénk vita 
támadt; de mindketten makacsul tagadván tettüket, 
a’ bűn’ valószíne egészen arra háromlott, kinél a’ 
tárcza volt, ’s a’ másik tán kimenekszik vala a’ za
varból. Látván ezt a’ vádoló, mintegy titkos erő ál
tal ösztíinöztetve, felkiálta: „Jó! ha tagadod, hogy 
te kö\etéd-el e’ lopást, tagadd egyszersmind, ha 
tagadhatod, hogy te ölted meg Károly költőt?“ — 
A’ tolvaj ezen váratlan vádra elhalványult; ’s a’ má
sik, boszankodva azon, hogy a’ nem csupán maga 
által elkövetett lopás’ büntetését egyedül kell szen
vednie, „Helyesen! — riadá — igen; tagadd ezt is , 
ha képes vagy, lássd, inegismerék benned a’ meg
rögzött istentelent.“

#
Egy decemberi reggel, a’ csípősen fúvó éjsza- 

ki szél’ daczára is , tömérdek népet lehete látni a’ 
város’ falai fölölti téren. Tán szemfényvesztő’, vagy 
kötéltánczos’ bohózati vonzák azt oda? vagy tán a’ 
művészet’ bámulandó remeke létetett-ki olt akkor a’ 
köz látvány’ tárgyául? — O nem! Azon nép egy a- 
kasztófához iparkodott, v ergődött, s a’ körül csopor- 
tult-üssze! Ottfügge, éitét a’hóhér’keze alatt v égzett 
két gonosztevőnek teste, kik számtalan lopásrul vá- 
doltattak, ’s kikről bobizonyult, bogy ők gyilkolák- 
meg Károly költőt. Háromnak kellett volna lenniük, 
de a’ harmadik képes volt, nem tudni niikép , éle
tét megszabadítani.

Némellyek az odagyültek közül a'két lelketlen 
testet nézdelék, mások a’ gonosztett’ történetét ’s 
különös felfödöztetését beszélék vagy hallgatók; midőn 
egyszerre a’ lassú mormogás erősb csevegésre vál
tozik, ’s az egész sokaság megindulva hullámkint 
tolul ’s közelít a’ bástya’ kinyúló részére, szemeit 
az alatta fekvő mezőre függesztvén. ’S miért mind 
ez? Egy távul síkon holló-sereget láttak felkere
kedni, ’s röpülve azon hely felé, hol állának, köze
liink ’S valóban nem sokára a’hollók magasbra száll
va, átkeltek azon becstelen sík föle; ’s a’ babonás 
népnek úgy tetszett, mintha megállapodtak volna fö

lötte, ’s károgva jelentették volna ki örömüket az; 
igazságon, ineliy ekint boszulá-meg a’ költő’ meg
gyilkoltatását, ki őket szállásra méltó halálának ta
núiul hívá-meg. Tengeri/.

KÜLÖNFÉLÉK’ TÁRA.

Párisba most legközelebb egy Kulikan nevű- 
chinai ménlov at hoztak, melly a’ legkülönösebb’s rit
kább fajhoz tartozik; teste mintegy 7 láb hosszú, 
33 hüvely knyi magas, lábai csupán 9 hiivelyknyiek; 
bőre foltos mint a’ tigrisé, ’s feje irtóztató nagy. 
Jóllehet kurta lábai vannak, még is olly sebesen fut, 
hogy Lalande úr, a’ mén’ tulajdonosa, késznek nyi
latkozott, a’ Mars-mezőn tartandó idei lóversenykor 
a’ leghiresb lovakkal azt futtatni. — A’ párisiak e’ 
ritka nézőjátékot feszülten várják.

A’ párisiaknak nem sokára éj’idején nap és hold 
fog világítani. Kevés idő előtt majd valamennyi hír
lap tervet közlött, melly szerint a’ St. Jaques-la- 
Boucherie tornyon egy mesterséges nap  az egész^ 
várost megv ilágosítandja. Most egy másik művész, 
e’ világítást a’ notredamei tornyok’ egy ikén h o l d  
által kívánja eszközölni. O már e’ vállalatához a’ 
szükséges felhatalmazást is megnyerte.

A’ dunaiak a’ madarak’ tanításában különös ü~ 
gyességgel birnak. Nem ritkán láthatni nálok beta
nított madarakat , mellyek gazdáiknak olvasáskor a’ 
köny v’ lapjait megfordítják.

Az amerikai szövetség most 26 statusból áll, 
mert Michigan tartomány mint 26dik status vétetett- 
föl a’ szövetségbe.

Algierban jelenleg lakik 3431 franczia, 821 
angol, 2757 spanyol és portugáli, 741 olasz és 606 
német.

Egy 75 éves ősz férfi, minap egy német-tar
tományi bíróság előtt kérdeztetvén; van é családja 
(azaz gyermekei)?, ezt válaszoló: „ M é g  e d d i g  
nincs“ — ’S ez eléggé mutatja, hogy az embert a’ 
remény sírig kiséri.

Két mosó-asszony egymással házi körülményi
ről beszélgetett ; az egyik szomorú özvegyi álla
potjáró] panaszkodék. A’másik tudakozó, valljon fér
je már régen megholt é. „O igen — felelt az első — 
ő az ütközetben esett-el Lipcsénél“ — „No’s lássa 
kedves szomszédasszony, én is úgy jártam— felelt 
a’ másik — az enyimet meg M o n t m a r t r e  mellett 
lőtték agyon.“ — „ Bi z o n y  az i s  i g e n  s z é p  v i 
d é k “ viszonzá az első.

R E J T E T T S Z Ó .

Öt jegyű szó az egész. Felhagy vele, hogyha középső 
Hármát höszülten méri nejére — szabó.

Sz. lg. Zala v-ből.
A’ 48<ük számú rejtettszó : K ü d m e n .  Do mb .

Szerkeszti H e l m e  czy.  — Nyomtatja Be i me l .
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A’ G Y O R S -S Z E K E R E Z É S ’ TÁRGYÁBAN.

A’Jelenkor’ idei 36dik számában közre bocsátott 
gyors-szekerezési rendszerünkről én, mint kit egye
nesen érdekel, ’s ki az ott érintett kivánatnak-meg- 
felelés’ elérhetlenségét saját kárommal isinértem-meg, 
’s kiTarsaságnnk’czáljának—magunk’ erejével—meg- 
győzhetlen akadályát igen jól látom: nem állhatom- 
meg a’ jóreményii Közönséget az olr'jtolt mód’ le- 
hetlensége felől értesíteni. Mert igaz ugyan, mi e. f. 
évi martzins’ lilikén pesti gyűlésünkben elvégezi ük, 
’s jegyzőkönyvünkbe is iktattuk: bogy, ba az idő 
felvirul, s száraz és kemény lesz az út, ’s mivel 
az eddig követett rendszer csak kart hozott, pró- 
báluók-meg a" háromszor-járatást; de mivel a’ 11vászon 
majd minden nap esőzik, az út a’ ritka fekete fö l
dön igen rósz, azon törvényhatóságok pedig, mel- 
lyeken keresztül folytatjuk a’ gyors-szekerezést, — 
a’ kebelükben levő rósz ut’ kijavításához, ’s a’ hol 
épen semmi ut nincs, ott újnak csinálásához nem 
igen« fognak, — vannak igen sokan, kik jósolják 
annak minél hamarébb elenyészendését, ’s ezt saját 
örömükre bizonyosan el is érik azok; mert míg 
Debreczen-, Hortobágy-, Füred Poroszló - környéki 
utunk legalább a'biharihoz hasonlóvá nem lesz, mind
addig haszonra nem számolhatunk. Ugyan azért, hogy 
nekünk vállalkozóknak reményünk legyen , — ha va
gyonunk’ nagy része elvesz is — legalább a’ valalia- 
nyerheléshez, — mig a’ mostani állásban maradand, 
— t. i. újabb lóvétel, cseléd-fizetés, szekér-költség, ’s 
ollykor előforduló egyéb költekezés még mindig úgy 
áll, hogy ha nyárban magát fentarthatná is , ’s a’ 
már meglevőn kívül nem kellene a’ részvényesnek 
költeni, de télen bizonyosan a’ maga keresményé
ből kell rá áldoznia:— a’ feljebb megirt helyeken pa
rancsoló ’s parancsolva tehető törvényhatósági kor
mányt van szerencsém megkeresni alázattal Társa
ságunk’ nevében: legelső alkalommal méltóztassa- 
nak elrendelni ’s minél hamarébb azon helyen vin- 
ni-ált az utat, mellyen Pestfelé legczélszerübb lesz , 
’s mi arra fogjuk vinni vállatunkat. ’s'»’ f . ’s a’t.

Nagy Lajos.
Mí'gyarorsz.ban egy gyors-utazási társaság’ 

részvényes tagja.

K Ó R - É S  D O L O G H Á Z  F IL M É B E N .

Már történt szó a’ .Jelenkorban' e’ nemes ezé- 
lú, ’s a’ dolog’ legszorosb értelmében olly jótékony 
intézetről, de csak futólag, ’s az utóbbinak ünnepé
lyes megnyittatását tárgyazólag. Érdemes azonban , 
hogy arról a’ hazát bővebbéit értesítsük, ’s a’ tán 
hasonló intézetek’ alapítására kész hazafiakat azzal 
körülményesebben megismértessíik.

Mar három század előtt létezett Fűimében a’ 
sz. Lélekről nevezett városi kórház; de ebbe szűk- 
volta miatt csupán a városi szegények ’s betegek, ’s 
ezek is csak igen erk é ly  számmal vétettek-fö!. 
Állott ezen kórház eredeti állapotjában még az u- 
jabb időkben is , az úgynevezett ó-város’ szÄk ’s

éjszakról bástyával kerített piszkos, ’s ennélfogva 
egészségtelen utczáiban, mi okból helyzetére nézve 
épen nem felelt-meg rendeltetésének; azonfelül bi
zonyos lókéi sem levéli, csupán a’ hívek’ adakozá
siból ’s végrendelményi hagyományokból tartatott- 
fen; mígnem dicső-emlékezetű királynénk Mária-Teró- 
zia anyai kegyéből megengedő , hogy az úgyneve
zett szegény-adó — dazio di poveri — melly minden, 
a’ városbani emésztésre behozott, vidéki földön ter
mett bor’ akójától vett 1 forintban állott, — az em
lített kórház’fentartására ’s gyarapítására fordítassék.

E’ jövedelmet I80áben dicsőült királyunk lső  
Ferencz 38,813 f. 19 knyi tőkével szaporító; midőn 
az eltörlött magy. tenger vidéki társrokonságok’—con- 
fraternita — alapítványiból e’ summát a’ nyomorult 
emberiségen segítni kész szíve’ sugallatából a’ szó
beli k<>r- és szegény háznak ajándékozta. Megszapo
rodott jövedelminél fogva csak hamar üdülni kez
dett e’ nemes ezélú intézet. — De üdülése rövid volt; 
mert a’ következett háborús idők ’s zavaros viszo
nyok, s különösen az e’ várost annyira megsarczolt 
franczia kormány alatt majd semmivé lettek tőkéi, ’s 
a’ még fenmaradtak’ kamatait az 181 lki pénzláb 
tönkre tévé. Ennélfogvást sajat jövedelmiből csekély 
volt a’ remény, annak ujdon fölállítására. Azonban a’ 
csekélynek helyes kezeléséből összegyűjtött, ’s a’ 
városi jövedelmekből szaporított pénzzel 1821ben 
egy, a’ város’ nyugati részén álló, ’s a’Triesztbe ve
zető útra nyíló ház ’s tágas kertje vásároltaltak-meg 
a’ végre, hogy ott egykor kedvezőbb körülmények 
közit a’ czélnak tökéletesen megfelelő lak építessék.

Előbb, mintsem várni lehetett, teljesült e’ re
mény. Visszakapcsoltatott 1822ben Fiume ’s a’ ma
gyar tengervidék a’magyar koronához; Lrtnényi Fe- 
renezre bízá a’ kegyes fejdelem azok’ kormányát; ’s 
idejötle után másfél év múlva állott a’ derék kór-és 
szegényház, nem csupán a’ fiumei betegek’ ’s ügye* 
fogyottak’ számára, hanem — bár némelly szüksé
ges korlálozattal — a’ vidékiek’ enyhítésére is.

A’ kór- és szegényház’ létesítésével, ’s ha nem 
is örökös, — mert ugyan mit mondhatni földünkön örö
kösnek? — legalább hosszabb időre való biztosítá
sával nem volt még megelégedve a’ valódi ember
szerető férfi’ szíve. Látta ő az erejükben fogyott 
aggokatmunkátlanul senyvedői; látta az atyátlan kis
dedeket magokra hagyatva szabad madarakkint az 
utczákon ide ’s tova szállongni, munka ’s dolog —  
hogy ne említsem, minden nevelés— nélkül a’ hon’ 
terhére ’s tán kárára is — vadon felnőni; látta mind
ezeket, ’s jó szíve megindúlt. Hő érzelmeit ’s ne
mes terveit meleg tett követé. Kieszközölvén ugyan 
is a’ fej de Írnek’ legkegy esőikétől azon engedelmet, 
hogy Fiume’ mindenrendű lakosa a’ marhahús’ egy- 
egy fontjától fél krajczárral többet tartozzék a’ meg
állapított hús-árnál három évig fizetni, ’s ím! ezen 
megsem érzett adakozásból létesült egy szép tá
gas dologház, hasonló az előbbihez, annak tő-szom
szédságában, sőt vele teljesen egyesítve, melly szük
séges bútorokkal ’s mesterségi eszközökkel ellátva
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1835iki május’ lén illő íinnepiséggel — mint az 
azon évi Jelenkorban jelent lék, — megnyittatott.

Ekép jött létre, ’s mondhatni virágzásra, 12 
év’ leforgása alatt a’ fiumei kór-, szegény-és dolog- 
ház, melly létét, a’ fejedelmi kegyen kívül, Fiume’ 
felejfhetlen kormányzójának, örményi Lrmény Fe- 
rencz ő exlljának köszöni; kinek ember szeretető’ , 
atyáskodó szíve’ faradnatlan munkássága’ , minden 
jó , szép, hasznos és szükségesben munkássága’ ta
nújául hamás emlék nem állna is a’ fiumei jó-érzésüek’ 
keblében, áll a’ szép ’s czélszerű fekvésű, tágas ’s 
jól-rendezett belsejü, ’s igen díszes külsejű kór- és 
dologház e’ fölirással; „DoMUs Christo In palJpe- 
rlblls ConstrUCta. — ímperante Augustissirno I. Au- 
strio Maritimum Hungáriáé Litus gubernante Fran
cisco Lrmény de Eadem , Caesari ac iieg i a Cu- 
bilibus et Auláé Consiliis.“ E’ derék intézetet egy 
patrícius tanácsos-, két polgár,’s egy számadó felü
gyelőből álló igazgatóság kormányozza; ’s ez csu
pán a’ kapitányi tanácstól függ; az intézet’ pénztá
rát szabadon kezeli, számadásait az említett kapitá
nyi tanácsnak tartozván évrül-évre a' inegkivántató 
nyugtatványokkal ellátva, megvizsgálás vegeit elő
terjeszteni.— Kivevén a’ felügyelőt, kinek az intézet
ben! szabad lakáson kívül, 450 p. ftnyi esztendei fi
zetése van az intézet’ pénztárából; az igazgatóság’ 
tagjai ingyen fáradoznak, ’s hivataluk, melly re sza
vazatok’ többségével választatnak, eddig három év
re terjedett; de terhes volta miatt újabban csak (így 
évre határoztatott. — A’ hittudomány- ’s egyéb ele
mi tárgyban való oktatás, mint szinte az intézetben 
lakó hívek’ lelki kormánya egy capucinus-alvára van 
hízva.

A’ kórházba most már, mint említők, nem é- 
pen fiumei születésű betegek is fölvétetnek, ’s ha 
teljesen szükölködők, ingyen ; ha pedig valamicske 
vagyonuk, vagy keresetűk által szerzett értékük van, 
csekély díj mellett, melly azonban a’ gyógyszerek’ 
’s élelem’árának megtérítésében áll; e’ pontban mind- 
azáltal történnek visszaélések is, inellyeken csak ak
kor lehetne segíteni, ha ellenük panasz tétetnék. A’ 
férfiak, mint illik, a’ némberektől elkülönzött szo
bákban, ’s a’ bújakórosak a’ többbiektöl szorosan 
elválasztva gyógyitalnak. A’ városi rendes, másod- 
és seborvos rendre, ’s szükség’ esetében együtt is 
látogatják a’ nyavalgókat, kik lábadozni s üdülni 
kezdvén a’ terjedelmes pázsitosudvarban élvezhetik 
a' tengeri fris levegőt.

A’dologinzba minden nem-’s korkülönbség nél* 
kül vétetnek-föl a’ szükölködők, az árva ártatlan 
csecsemőtől fogva az évek’ terhe alatt inegkonyúlt 
aggokig; amazok bét esztendős korukig az intézet’ 
költségein ápolás végett dajkákhoz adatnak-kit elér
vén a bét évet, visszatérnek az intézetbe, hol ne- 
mükhez-illő munkára, ’s az arra rendelt oktató ál
tal a’hittudomány-, irás-, olvasás- és számolásban, a’ 
többi serdülő korban fölvett ifjúval együtt tanítat- 
nak, kiket többnyire utazni koválygásaikból a’ váro
si rendőrség kényszerít oda; — emezek erejűkhez 
mért munkákat kötelesek teljesítni, ’s ha mestersé
get tudnak, azokra az ifjabbaka? tanítani. Vannak 
“gyébiránt mesteremberek ’s néniberek is, kik szer
ződés mellett lépnek évrül-évre az intézetbe, ’s e- 
zeknek szoros kötelességükben áll a’ növendékeket

takács-, szabó-, asztalos- ’s varga- mesterségekben, 
varrás-, fonás- ’s kötésben oktatni, ’s ezek azon kéz- 
művi tárgyak , mellyek szabályok’ erejénél fogva az 
intézetben tanífatni ’s gyakoroltatni szoktak. Azok, 
kik a’ városban munkát nem kapnak, a’ nélkül hogy 
az intézetbe fölvétetnének, naponkint dolgozhatnak 
abban, ’s munkájukért vagy napi bért kapnak, vagy 
ennek egy részéért étellel láttatnak-el.

Azon szerencsétlen lények’ elfogadására, kik 
alyjokat nem ismerik, ’s kiknek anyjok elég érzés- 
nélküli, hogy emlőitől elszakasztva ártatlan, gyen
ge szülöttét, mint saját bűne’ tanúját, a’ sors’ pré
dájára bízza's nyilványos veszélyre tegye-ki, alkalmas 
hely van készítve az intézetbe vezető kapu mellett 
az utczára , e’ felírással: ,,Pater mens et mater mea 
dereliquerunt me, Dominus autein assumsit me. Psalm. 
XXVI. V. X .“ — minélfogva mind azon ártatlan lé
nyek’ élete, mind pedig a’gyakran inkább természe
ti gyengeség, ’s kaczér férfink’ csábításai által, mint 
bújakéjre vivő ösztön ’s ebbeni megrögzöttség ál
tal botlott vagy vétkezett anyák’ becsülete is bizlo- 
sítatik. — Minő a’ bánásmód az intézetbe iily úton 
jutott kisdedekkel, már fölebb említettük.— Tőkéje 
a’ dologháznak kevés, de állandó maradása ’s főn- 
tartása biztosítva van : a) a’ városi pénztár’ tetemes 
kézpénzbeli adakozísa által, mellyet az igazgatóság 
évnegyedenkint szokott fölvenni, a’ fönemlített esz
tendői számadásban kimutatandot; i)  azon végren
deleti hagyományok’ kamatai által , mellyek az inté
zet’ javára ’s gyarapodására tétettek, vagy tétetnek; 
c) azon munkák’ díjából, mellyek v árosi vagy vidé
ki lakosok’ rendeléséből az intézetben készítetnek; 
végre d) azon dolgozatok’ árából bejövő nyereség 
által, mellyek az intézet’ költségein készítetvén, a’ 
félévenkint tartatni szokott nyilványos árverés’ nap
ján eladatnak. — ’S ez csupán a’ dologházat illeti. 
— A’ kórháznak saját, ma már, leginkább a’ váro
si pénztár’ adakozásából majd teljesen kiegé
szített, jól kamatozó tőkéi vannak, ’s ezek’ gyü- 
mölcsözetét szinte a’ városi pénztár, végrendelmé- 
nyi hagyományok, az új-esztendői köszöntések’ be
váltása,’s ezen intézet’ javára minden őszszel adat
ni szokott színdarab’ jövedelmezése segítik.

A’ házankiuti vagy ntczai koldulás Fiumében 
’s kerületében ezen intézetek’fölállítatása óta tilalmas, 
mit az idegennek a’ hídnál-álló tábla’ olasz s né
met fölirása mindjárt a’ városba-jöttekor tudtára ad, 
Az olly házi szegények’ fölsegítésére ’s gyámolásá
ra , kik az intézetbe lépni vagy kéregetni pirulnak, 
az intézet’ pénztárából havipénz adatik. Ezen seg e
delemben, mellyet a’ kapitányi tanács folyamodás’ 
útján szokott kiosztani, tizeuketten részesülnek. E’ 
tizenkét havipénzből keltő 6 , négy 4 , 's hat 3 p. 
flban van megállapítva.

Ekint díszük e’ nemes czélú intézet, állandó 
emléke Lrmény Ferencz ő exllja tiszta’ einbersze-
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Teleiének, 's fáradhallan munkásságának; melly egy- 
szersnvnd nyilván mutatja, mennyit tehet, ha akar, 
egy majd nem maroknyi (10,000 lőre terjedő) népes
ségű város. — Te/igery.

A’ F É R F I  ’S  A Z  A S Z T A  L.

Kg y szegény élősdinek e’ világon egyebe nem 
volt, mint egy beteg nője, hat neveletlen apró gyer
meke, egy fenyű-fa-asztala, ’s egy már derekasan el
viselt fekete köntöse. O mindent megpróbált, hogy 
szegény családját táplálhassa, de mivel csak igen 
középszerű tehetségekkel birt, pénze pedig épen 
nem volt, bármi vállalatiban sem boldogulhatott. O 
emélfogvást a’ szerencsét vádolá, mellynek, mint 
tudva van, minden emberi ostobaságért felelősnek 
keli lenni. Nője panaszkodott és szenvedett, gyer
mekei böjtöltek és sirlak, ő maga pedig, asztalához 
könyökölve, eszmélt ’s tűnődött. A’ család igy tölté 
idejét; a’ szerencsétlenek’ hajlékában egy nap ollyan, 
mint a’ másik. —

Szerencsétlen hősünknek e’ földön csak egyet
len egy szenvedélye, óhajtása, volt: ő t. i. status 
szolgálatba kívánt lépni. — Ő kérelem - levelek ál
lal tiz évig szorgalmazó azt, ’s kívánsága még sem 
teljesült. Valamennyi lörekvésiből rá nézve csak a- 
json egy haszon háramlóit, hogy a’ tiszségi szállá
sokat pontosan meg tanulta ismerni. O a’ kapus’ 
lakásától egészen a’ minister’ magányos kabinetjéig 
bekötött szemmel mehetett volna el. — Egykor reg
gel felé — miután hősünk egész éjjel nem alhatott 
*— hasonló fürgeséggel ugrott talpra nyomorult 
ágyából. A’ szegény nő gondolván, hogy az éhség 
megzavarta elméjét, minden mozdulatit nyugtalan pil
lanatokkal kisérte. Legelőször is látta, mint keféié 
’s javítgató férje a’ nap’ kétes világánál fekete kön
tösét. Azután megborotválkozott némi pipeskedéssel, 
melly nála eddig szokatlan tünemény volt. Most 
már fel vala öltözve, ’s nagy léptekkel, mélyen gon
dolkozva járdáit kis szobájában fel ’s alá. Mihelyt a’ 
torony-óra elüté a’ kilenczet, legott a’ sarokbul elő
rántó kis fenyüfa-asztalát, körösleg megnézte, ha 
nincs é rajta valami baj, ’s épnek találván azt föle- 
melé vállára ’s eltávozott. A’ nő gondola, hogy az 
asztalt eladni szándékozik, ’s fájdalmasan mosoly
gott, egyszersmind reménylvén, hogy e’ napon sze? 
gény éhező gyermekeinek kenyeret fog adhatni.

Fél órával később a’ ministeri palotában a’ 
fegyveres őr egy fekete-öltözetű embert pillanta- 
m eg, ki vállán egy asztalkát vive. Az őr, aszta
losnak tartván őt, ki a’ házhoz munkát hoz , minden 
kérdés nélkül bocsátá-el maga mellett. A’ bureaunak, 
melly egy uj foglalatossági ágban csak imént alapít? 
látott, altisztéi szintúgy legkisebb gyanú nélkül lá

tók őt magukhoz társulni. Ő elővigyázatból asztalát 
is elhozta ’s azt egy szögletbe állította, hogy sen
kinek ne alkalmatlankodjék; azután íróeszközt hu- 
zott-ki zsebéből, ’s a’ nélkül, hogy csak egy szót 
is mondana, leült egy székre, melly a’ teremben üre
sen állt. — Egyszerre csöngetés hallatszik. Az is- 
méretlen férfi fölkel, két szobán végig megy, min* 
olly individuum, ki a’hely’ belsejével tökéletesen ismé- 
retes, megnyitja egy kabinet’ ajtaját ’s mély bóko- 
lat után igen tiszteletteljes hangon imígy szól: „Mit 
méltoztatik parancsolni, Director úr':“ — „Nem ön
nel szándékom szólam', hanem Louis-val.“ — „Louis 
most kün jár, ’s azért jöttem én.“ — „Tudja ön, hol 
van T . hadi-pénztárnok’ büreauja?“ — „Igen jó l, 
Director úr.“ — „Jelentse ön tehát azon kérésemet 
neki , hogy legyen szives, ma délelőtt még hozzám
eljőni.“ ------- ’S valahányszor csengetyüszót hallott,
mindig ugyanazon buzgó szolgálatkészségét bizonyí
tó ; társai a’ csöngetést még alig halták — ’s ő már 
talpon vala, ’s futott a’ terembe, hóimét a’ csengetyű’ 
hivó-hangja hallatszék. — Társai sokszor kérdez
getek ugyan egymástól, mikép ’s ki által került ide 
ezen ismeretlen uj collegájok; azonban ez olly nyá
jas és megelőző volt, ’s neki a’ futkározás és für
ge munkásság annyira tetszett, hogy társai épen 
nem akadályoztaták, sőt megkedvelék őt, a’ nél
kül, hogy azzal sokat törődjenek, mi módon került 
hozzájok.

Csak a’ Director, egy rendszerető tisztes fér
f i , akará mindenkép tudni: ki legyen ezen indivi
duum, kinek neve a’ tisztviselők’ névsorában nem 
foglalkozott; ’s így a’ szegény isrnéretlent igen 
sok kérdéssel zaklató. „Kicsoda ön tulajdonképen ?“ — 
„En, Director űr, minden pillanatban kész vagyok
teljesítői parancsit.“ — „Ön honnan jött ide ?“ __
„Director űr engem oda küldhet, hová csak tetszik, 
én mindenütt isméretes vagyok.“ — „Ki helyezte 
önt e’ szolgálatba.“ ? — „Ka Director űrnak rám 
szüksége lesz, azonnal itt termek.“ — És igy le
hellen volt kinyomozni azon titokteljes forrást, melly- 
ből e’ hűséges szolga előcseppenf. így  folyt-le lassan 
egy egész hónap. Harminczegyedikén látta hősünk, 
mint fizetik-ki mindegyik individuumnak megállapí
tott havidíját; füleit ingerlé az ezüst pénz’ pengése. 
Ez életében újabb kinleljes pillanat v o lt; ő a’ szép 
kristály-folyam’ közepén látta magát, csaknem elhalt 
a’ szomjúság miatt 's még sem vihetett egy c.sep 
vizet is ajakihoz. A’ Director álmélkodva látá, hogy a’ 
szolgálalbanlevők’ névjegyzékén legkisebb változás 
sincs. Ő újra csöngetett, ’s most egyszer úgy hang
zo tt, mintha büreaujának uj lakosát nevén szólítot
ta volna. Az igazgató imígy szólt hozzá komoly
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hangon: „Mi havi fizetése van önnek?“ — »Efl va* 
rom, hogy az meghatározl'assék ; ’s igyekeztem ed
dig próbákat adni szolgálati készségem ről.“ „Igen, 
de még is mondja - meg ön valahára, ki küldötte 

— Midőn a’ Director ezt mondá, szavában 
zordon, visszadöbbentő keménység nyilatkozott. 
A’ szegény leendő tiszt egész tetemben reszketett, 
a’ fizetések’ látása erkölcsi erejét kimenté ’s az éh
ség összeroskasztá csontjait. Ő térdreliullt ’s pana
szosan mondá: „Ah Director úr, ön azt kívánja 
tudni: ki küldött engem ide? az én beteg nőm, ’s 
hat neveletlen gyermekem, kiket az Ínség és nyo
mor öl-meg. Most ön mindent tud. Most hajtson-el 
színe elől.“

A’ szánakozás itt megszállá a’ hatóság’ keblét. 
Egyébiránt az ötlet magais igen mulattató volt.

K Ü L Ö N Ö S  C L U B O K .

„Parisban a’ clubok mindinkább szaporodnak 
— úgymond egy franczia iró — mindazáltal a’ 
franczia szokás és galanteria a’ nemek’ ezen elkü- 
lönzésében csak lassú elágazást enged. A’ tartomá
nyi városokban, hol nagyobb az unalom, a’ clubok 
gyorsabban keletkeznek; kártya, biliárd és journal 
olvasmányok szolgálnak ott mulatság pótlékiul. 
Azonban létez már Párisban is egy j o c k e i-c 1 u b, 
melly bizonyos fiatal emberekből áll, kik lovakkal, 
divattal ’s egyéb időtöltéssel foglalkoznak. Van e- 
zenkivül Párisban egy s c h a c h - c l u b  és m ű v é s z -  
c l u b  is. Ámde legnevezetesb ott az a s s z o n y -  
f e l s z a b a d í t á s ’ c l ubj a .  Csupa szabad ’s füg
getlen asszonybul,’s részint ollyanokbul is, kik inkább 
v. kevésbé élnek házasságban, de kik a’ házassá
got mindnyájan gyűlölik, alakult ezen club, melly- 
ből n>indazáltal agg legények sem záratnak-ki. He- 
tenkint egyszer vagy kétszer van ülés. A’ férfiak, 
kiknek e’ clubot látogatni szabad, hallgatni kötele
sek; több asszony, férfi ruhában jelenik-meg, ’s szá
jokban cigarrót tartva beszélnek; némellyek török- 
pipúkbul is dohányozgatnak. A’ clubnak rendes jour- 
nalja van. — A’ statútumok igen szigorúak. A’ 
házas tagok közül azoknak, kik olly gyarlók valá- 
nak hogy magzatokat szültek, legalább nem szabad 
ezeket önmaguknak táplálni, hanem kötelesek má
sok által etetni.“ — Éhez ellendarabúl szolgál az 
i r 1 a n d i l e á n y z ó k ’ c l u b j a  Irland’ egyik nagyobb 
\arosaban. Ezen club’ czélja: minden nőtelen férfi’ 
:s hajadon leány’ kiliázasítasát munkálni. A’ clubnak 
szintúgy vannak statútumai,’s ügyekszik minden fia
tal legényt a’ nőtelen élet’ ártalmairól m eggyőzni, 
eleinte barátságos felszólítások «utal, hogy í. i. keressen

magának élettársat, azután pedig fenyegető levelek 
által. Ki Irlandbau e’ club’ intései iránt siket, azt 
minden kigondolható módon üldözik, zaklatják, gyöt
rik a’ társaságban, a’ hol ’s a’ mint csak leTíet; ki
váltkép az agglegények’ gazdasszonyáit törekesznek 
részükre megnyerni 's tetemes summa pénzt ígérnek 
nekik , ha házi gazdájokat elhagyják Nemcsak egy 
agglegény van Irlandban, ki hasztalan keres nő-gond
viselőt; iniudazáltal egészben véve kevés a’ nőtelen 
irlandiak’ száma; a’ l e á n y - c l u b ,  mint mondják, 
igen üdves sikerrel dolgozik. Sok férfi, ki a’ házas* 
ságot folyvást gyűlöli, kénytelen e’ club’ zaklatásai 
miatt Irlandot elhagyni. — Philadelphiában létez egy 
fé r  f i - c l u b ,  melly a’ párisi asszonyclubnak mellék
darabja. Az csupa agglegény búi áll, kik mindenütt 
proselytákat buzognak szerezni, ’s minap a’ szabad 
asszonyok’ clubjához köszönő-irást is bocsátottak.— 
!\em megannyi torzképe é ez, az emberi társaságnak? !

APHORISMÁK ’S ELMESZIKRÁK.

Az embergyülölő csak élete’ örömeit szokta ke- 
vesbítni, mert míg a’ vérben ’s lélekben rokonok e- 
gyüttmunkálják boldogságukat, ’s szaporítják vidá
mabb perczeiket, ő mindenkitől elhagyatva teng ri
degen ’s szives baráti részvét nélkül az életen ke
resztül.

A’ szenvedelmek bizonyos nyavalyái a’ léleknek ; 
’s mikép a’ test betegsége miatt nem gyarapodhatik: 
úgy a’ lélek sem haladhat miattok kívánt arányban a’ 
tökéletesülés’ pályáján.

Inkább tűrj csekélyebb veszteséget, mint na 
gyobb haszon’ üres reményéért — élted’ minden va
gyonát feláldozd.

A’ lélek’ méltósága nemes tettekben tündöklik ! 
’S csak az nem ügyekszik lelkét, a’ halhatatlant, ha
sonló eszközök által eredeti fönségében ’s méltósá
gában megtartani, ki tudatlan fejjel megfeledkezik 
állatiságából emberhez illőleg fölemelkedni.

Vannak emberek, kiket szerencse-szülíe jóllé
tük csak annyiban érdekel, mennyiben állátiságuk- 
nak ez által eleget tehetnek.

Beöthy Ztigtnoud.

R E J T  E T T S Z Ó .

1 2  3 4 5- J o b b ít  a ’ j ó ,  m eg ró n i a ’ r ó s z .
4 2 3- E k k or  asz ta lo m  a z  a b ro sz .
3 2  1- M adarat fo g h a tsz  v e le .
1 5 4- J ó , ha b ú zá v a l te le .

2  1- N em  b én a  , n em  n y o m o r é .
4 5 3- \  e le  o s z l ik  gon d  é s  bú.

B o g á r  J á n o s .

A’ 4 9 dik számú rejtettszó : T r é f a .

Szerkeszti H e l m e  czy.  — Nyomtatja Be i me l .



TÁRSALK O DÓ .
P e s t ,  j n n i u s ’ SS

A ’ R Ó Z S A B I M B Ó .

K is k e l léb en  , b ú s pataknak  

P artján  ű l a ’ s z ő k e  lá n y ,
O lly  k e c s e s ,  m int r ó z s a b im b ó ,

F e j le d é s e ’ hajnalán .

A ’ habokban h ó k e z é v e l  
M osva  g y e n g e  lábait 

E g y  h a ld ok ló  r ó zsa szá ln a k  
H allja  b ú s fo h á sza it:

, , 0  m ért k e l le  lé tr e  jönn öm  
L étre  , m e lly  röv id  vala  .

M int á lla ttan  g y e r m e k sé g e m ’
Rám  m o so ly g ó  hajnala !

A zt h ivém  , ö r ö k r e  é le k
S z é p  te s tv é r im ’ báj k ö rén .

*S g o n d o lv á n  , h ogy  ók is  é ln ek  ,
’S  m o st lá tom , csa ló d ta m  én  !

M íg  p iru lt a rczo m  , k e z é v e l  
S z é p  gazd ám  c z ir ó g a to t t ,

’S  illa t-á rra  tárván  k e b le in ’ ,
S o k s z o r  m e g c só k o lg a to tt .

’S  h ogy  sz ilá r d  r e n d e lte té se m  
M eg fő n i a sz ta  é l t e m e t ,

A ’ h íz e lg ő  —  vad bakóm  ló n  ,
É s  le v á g o t t  en g em et.

Ah , le v á g o t t ! ’s  é rd em em re  
N em  tek in tv én  , e ld o b o t t ;

E s  idő e lő tt  s ir a lm a s
Y é g in s é g r e  ju tta to tt.

A ddig  k e d v e s  a ’ v ilá g o n
M in d e n , m íg  m ásn ak  h a sz n á l;

M áskép  m e g v e té s  j u ta lm a !“
S z ó l t , ’s  m eg h a lt  a ’ r ó z s a s z á l.

, A ddig k e d v e s  a’ v ilá g o n
M in d en , m íg  m ásn ak  h aszn á l ? —

M ond a ’ b im bó 1 —  ah , h azu d tá l 
J ó  n éném  , —  vén  r ó z s a s z á lV

„ Ü g y  van é d e s  drága b im b ó m !“
S z ó l  v id ú ltan  a ’ leá n y  ,

’8  v ízp a r tró l m int k ön n yű  sajka  

L eb b en  a ’ bim bó u tán .

É s  le m e ts z v é n  a - v ir á g o s á t ,

H a tty ú -k e b lé n  v it te - e l  —
É s a z  ú ton  a’ lev á g o tt

B im bó íg y  s o h a jta -fe l:

„ A h  e n g e d j-m e g  é d e s  n én e  !
H o g y  tagadtam  sz a v a d a t ,  

lm  s z é p s é g e m é r t , h itetlen  ,
É n  is  Iz lém  s o r s o d a t !“

SpUykó Gdtpár.

E S /, T  E R G A M I Ü T ,

„ Á R I ’ Á n “ GŐZÖSÖN , JljNil 's’ S í k é n .

Ha va'amelly pestinek, reggeli kávéja után, 
akár hivatalból, akár unalomból, akár szeszélyből, 
e ’ kérdés ölük eszébe : ,,hol ebédeljek ma, ill é, vagy 
tán inkább Esztergámban?“ ; — ’s ha ezen alterna
tívát tiz úján átfuttatván, az utóbbinál állapodik meg. 
úgy csak huzza-fel kezlyüjét, lépjen az azonnap in* 
dúló „ Á r p á d r a “ ’s csak ugyan a’ kis Komában ül
het ebédhöz,— a’ nélkül, bogy <■ y porszemet nyel
jen, bogy egyetlenegy bicezenést erezzen, hogy a' 
niezőrül betereli forspontos lovakra várakoznia keljen. 
— ’M ugyan az egekéri! hogy’ nem jő illy ötlel szá
mosabb itteni veszteglő ember’ eszébe?; mert mél
tán kérdezhetjük, valljon képzelheti é az, ki ezt 
nem próbálta: mennyi örömérzet, mennyi kényelem 
vár reá e’ rövid kirándulásban? — valljon mellyik ká- 
vébáz szebb, izletesb ’s kényelmesb, Árpád’ világos, 
kies, tükrös terménél, melíy minden eddigi hazai gő
zösnek mintegy c a s i n ó j a ?------ Semmi moratóriu
mot ’s „majd“-ot nem ismérve, ezúttal is a’ ki
szabott reggeli 8 órakor pontban megszólamlék az 
indulási-esengetyü, ’s a’ zöldszinii Árpád -— ágas
kodó daczos mén gyanánt haladott a’ Duna’ árjával 
küzdve fölfelé, — ’s a’ két gondteljes várostól tá
vozó utas épen úgy érzé magát lassankint, sze- 
mélyéhez-kapaszkodó hivatalos gondjaitól könnyülni, 
a’ milly megkönnyítve erezi magát egy tengeri-ha
jó , ha szorultakor, minden nélkiilezhető terhét (bal
last) tengerbe hányja. — Ez induláskor erős ellen
szél dühöngvén, Árpád’ olasz legényei, fántermett 
mókusok’ ügyességével futkozának az árboczra fel, 
’s leszedek hirtelen a’ vitorlák' tekercseit, mellyek- 
be a’ felszél makacsul kapaszkodék: mi ulán a’FuI- 
ton-agyszülte erőmű — mint sok nemes sz ív , mint 
sok lángész — csak önmagára hagyatva, kerekeivel a’ 
Niagara’ zuhatagait képezve, tág barázdákban hasí
tó a’ Duna’ hullámit; ’s annyi idő alatt, míg sok 
embertársunk otthon in dulci otio két czigarót ki
szíhatott, már ő Szent-Endre’ tornyaival szemközti 
mutogató füstölgő hatalmas kéményét, ’s mintegy 
sajnálkozást zúgva lebbent él itt-ottmás, szinte föl' 
felé menő kisebb hajók mellett, mellyeket részint 
nekitürődzött emberek meggörbedve ’s lápésenkint 
húztak, részint összeostorozott lovak, vontatóik’vad 
kiáltozásai közti nagynehezen vontattak. — Szent- 
Endrén túl a’ budai rész mindig regényesb ’s meg
lepőbb szint ölt magára: míg a’ pesti rész untató 
egyformaságu síkot mutat folyvást V á c z i g ,  melly 
deli kis város, mint valamelly nyugovó nympha, 
könyöklő helyzetben látszik nyugodni az itt kezdődő 
pest-oldali hegyek’ tövében. — Végre, Aisegrád’ 
virító bérczei ’s romkoronája előtt elhaladva, a’ gő
zős Esztergám előtt terem; a’ kiszállító-cserigetyü 
ismét megszólamlik, ’s a’ kitett utas, midőn a’ to- 
vább-uszó gőzösre visszatekint, úgy érzi magát, 
mint valamelly deportált ember, ’s lehetetlen tovább 
utazó társai ellen némi irigységet nem éreznie, —
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míg e’ bánatos érzőimet a* szárazon szemébe ötlő 
uj tárgyak lassankint el nem felejtetik. —

VIíg nálunk a’ l é g h a j ó n - u t  z á s  (és így 
az utazásbeli trinum perfect um) divatba nem jő, ad
dig Esztergámból csak k é t ut vezeti a’ felrándulót 
vissza, úgymint: 1) v i z e n  a’ lefelé várt gőzösek’ 
valamelyike, és Z) s z á r a z o n  a' naponkint Budá
ra fuvarozó „Granerbote“. — Ez úttal „ N á d o r “ 
épen másnapra vala Bécsből lejövőnek hirdetve, ’s 
így a’ f é l j  öv e t e l i  kényelemnél egy még érdekesb 
’s vonzóbb l e j ö v e t e 1 i kényelem igérkezék. — Ezen 
öröm-előérzettel vártam én a’ másnap’ délu ánját: azon
ban egyetlenegy szócska, inelly nyelvünkben bár ne is 
létezne, ’s mellynek ez eset óta örökké ellensége 
leendek, összt roskasztá minden reményemet. E’ször
nyű szócska: , ma j d “ !- Hiszen, gondolám, „majd“ 
még jókor lesz ; hiszen „majd“ a’ hídfőhöz megyek ; 
hiszen „majd“ még elég idő lesz a’ Nádor’ ideér- 
kezteig, mert az ma úgy is Bécsből ’s nem Po
zsonyból jő. Azonban az illy vízi útnál..., — „Jön é már a* 
gőzhajó ?“ kérdém dé’utáni 3 óra után a’ hídfőnél álldo
gálókat.— „Be már el isméül,“ — „Lehetetlen!“ — 
„Elment biz az, uram, erre lefelé — lön a’ válasz — 
még pedig olly sebesen ment, mintha s z á z e z e r  
m. . vitte volna.“ — Mint hajdan az édeiiből kiüze- 
t< tt első pár emb r nézhetett a’paradicsom’ rózsák
kal rakott kerítésére vissza: épen olly epedő sze
meket \efék én is e’ villamos válasz után azon esz
tergálni hegyek’ beszögelő ormaira , mellyek a’ Hu
na’folyamát ’s a’ rajta lerepü l gőzöst takarák-el; — 
’s majd olly érzéssel és arczczal, tnillyennel a’ be
teg néz a’ szája el be tartott keserü-orvosságos ka
nálra , már csak a’ szárazon tehető útra gondolék; 
’s ezután oily elszántan, mintha valamelly seborvo
si operatióra szánnám el magam’, a’ ,,G r a n e r b o t e ’ 
h i v a t a l á b a n “ (ha ugyan egy kapuszínt annak ne
vezhetni) másnapra magamnak helyet válték. A’ reg
geli 7 órára ígért indulásból 10 óra lett, ’s így itt 
a’ csupa ne k i  k é s z  i i l g e t é s s e l  épen annyi idő 
tölt-el haszonvétel nélkül, mennyi alatt a’gőzös Esz
tergámból Pesten terem; — az ideálkiut lebbenő 
k ö l t ő i  útból, egy igen is p r o s a  i döczögős ut 
vált, mellynek estigi rázása ezut íui elfelejthette» elv
vé rázta belém e’ maximát: , hogy t. i. ha valahová ké
szülsz, inkább menj oda k o r á b b a n  fél-órával, mint 
k é s ő b b e n  egy ininutával.“ Szekrényest/.

L Á T O G A T Á S  A’ L O N D O N I B E D L A M -B E N .

1833dik évi Társalkodónk (88 ’s 89dik számai
ban) már közhitt némelly adatokat Bedlamről, az ő- 
rültek intézéteről. — Most legközelebb jelent meg 
E l l i s  lordnak egy munkája, mellyben többek közt 
Bed'amben tett látogatását irja-le ; ’s mivel ezen le
írás igen élénk, egyszersinmd olly adatokat is foglal 
magaban, mellyek újabbak ’s négy év előtti Tár
salkodónkban érintve nincsenek, nem tarljuk érdek
telennek azt kivonatban t. Olvasóinkkal közölni.

„Belépti jegygyei ellátva — így ír E l l i s  lord 
— egy reggel megindulánk a’ sz. györgyi mezők fe
lé , hol Bedlam, az őrültek’ szállása fekszik. Mid u 
számunkra az ajtó meginittatek. egy előudv rba lé - 
tünk, hol két szobor tűnt szemünkbe: az egvik a’ 
szilaj őrjöngést, a’ másik pedig a’ csöndes tébolyo
d at képező. Ekkor egy férfi, kit én hangejtéséről

iilandinak gondoltam, kérdező tőlünk: akarjuk-Q, 
hogy vezetőnk legyen? Tom Wilson a’ zöld Erűi
nek szálas-termetű fia volt, vállai szélesek, homlo
ka magas, de még is pillanatiban némi tétovázás és 
zavar mutatkozott, mellyet megfejteni nem valék ké
pes. — „Mondhatom önöknek — folytatáTom—- hogy 
én e’ház’ lakosait szint olly jól ismerem, mint akárki 
más, mivel már húsz évig lakom benne“. — ,,„E ’ 
szegény bohó, tébolyodon — szóla itt hozzánk az 
egyik felvigyázó — a’ vallás zavarta-meg fejét“ “. 
— „Mit? én tébolyodéit? már hogy’ mondhatja ezt 
John mester? — válaszo't nagy hevességgel a’ sze
rencsétlen Tom, ’s azután így szólt kisérőtársom- 
hoz, Jameshez: ők nem akarják hinni, hogy én is
ién’ fia, hogy én Jézus Krisztus vagyok.“ „Már 
ezt rosszul cseleksz'k“ adá válaszú' James, ki csak
hamar álllátta, hogy részérül hasztalan erőködés 
volna, a’ tébolyodottat ellenkező véleményre bírni, 
„„Önök nyugottan ’s legkisebb tartózkodás nélkül 
járhatnak vele, ő nem veszedelmes bolond; némi k>s 
dolgomat végzem csak, ’a azután magam is önök
nél termek.“ “

Az első czellában, mellyhez jövénk, egy ősz 
bíró lakott, kinek azon különös mániája volt, hogy 
a’ világon mindenkit akasztatni akart. E’ férfi száraz, 
magas termeltél, sápadt sovány arezczaí, becsípte- 
lett ajakokkal, hosszú orral, mélyen-fekvő fekete 
szemekkel bírt; öltözete egy fekete köntös, fekete 
pantalon ’s fejér nyakkendő volt. Midőn őt meglát
tuk,  kereszlbevetett karokkal ’$ gondolatokba síi» 
lyedve járdáit körül, mindegyik lépésnél e’ szókat 
mormogva: én elitélem őt, én elitélem őt! — Midőn 
b onunkét a’ szegény Tom’ kíséretében közeledni lá- 
ta, hangosan felkiáltott, ’s kérdezé, mit akarunk, 
„Nyugogyék-meg ön — felelt neki Tom , ki folyvást 
okosan beszélt, míg t. i. istenségét nem hozták két
ségbe — ezen urak itt jó barátok.“ — A’ dolog igen 
komoly, mondhatom igen komoly, eskült-uraim — 
szólt most a’ bíró ünnepélyes hangon; — az, önök’ 
részérül érett megfontolást kíván ; mert azon köte
lességek, melíyeket önöknek itt mint eskíittszéki 
tagoknak, teljesíteni kell, legfőbb nyomosságuak.—  
,,A’ szegény vén íiczkó minket eskütt-birákuak gon
dol — mondá Tom fejcsóválva ’s szánakozó tekin
ti ttel — fejében az agykerék nem igen rendesen 
jár 4— Tom ezt halk szóval mondá ’s olly érzékeny 
hangon, mintha szerencsétlen társa iránt szánako
zásunkat legfőbb mértékben kivánná fölébreszfeni, 
Azonban a’ bíró még is mindent meghallott. Mit 
mondottál te most az eskült-uraknak ? — kiáltozott 
dühösen idestova futkosva. — Hogyan? még te is 
bolondnak hirlesz engem ! Ha ezt még egyszer 
merészled cselekedni, úgy téged is , mint a’ többit, 
akasztófára ítéllek. — „Szegény ember! — mondá 
Tom , velünk tovább lépdelve — hisz’ engem csak 
föl nem akasztathat többé, miután a’ zsidók már 
egyszer keresztre feszítettek; nemde, uraim ?“ —- 
„„Úgy van!“ “ felelem. — Ha! az mitsein tesz; kiál» 
ta czellájából utánunk az észkoros bíró, ki a’ ter
mészettől rendkívüli hallás-tehetséggel ajándékoz
tatok meg, én azért még is felakasztatlak. —

„Ah uram! — hangzott e’ pillanatban felém 
egy panaszos szózat —- messze van e még kará
cson?“ — Azon személy, ki hozzám e’ kérdést in-
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tézle, egy körülbelül harmincz-éves nőszemély volt, 
borongó« homlokkal, halvány ajakkal, ’s gondolatok
ba siilyedt epedő tekintettel; ő alacsony termetű va- 
la , de arczvonalmiról ítélve egykor csinos alak lehe
tett, ’s öltözetében ha hijányzoit is a’ csillogó disz, 
legalább különös tisztaság mutatkozott. — „Meg 
nyo’cz hónap van hátra, kedves hölgy!“ adám vá
laszul. — „Ah nem, nem! — monda most keserű 
mosolylyal; ön szintúgy el akar engem ámítani, va
lamint a’ többi; három nap múlva lesz karácson; 
igen , három v. legföljebb négy nap múlva látni fo
gom szegény atyámat. Milly édesen esik majd neki 
leányától egy csók; ő megírta nekem azt,  uraim; 
irne olvassák csak a’ levelet.“ 'S e’ szavakat mond
ván, egy kis kötött zacskóból, mellyel hón-alatt 
hordozott, egy maroquin-tarczát vont elő, megnyirt 
ezt. ’s egy levelet vőn-ki; a’ boríték-írást nagy sár
gásaitok  mellvekben igen könyüvolt, egykori köny- 
cseppekre ismerni, rajta mar eltörlesztették, fc.* le
vél, rnelly igen réginek látszott lenni, azon helyeken, 
hol megkopott, kis papir-szeletkékkel volt össze
ragasztva. , Ez atyám’ saját kézírása! — kiáltott- 
fe l. mi alatt a’ levelet legnagyobb vigyázattal fél
év itolta; — tessék csak olvasni.“ — „Kedvt^s !tlá- 
ríárn ! H írom nap múlva viszont meglátod atyádat, 
de meggyalázva és nyomorítva, úgy, bogy többé 
szivéhez sem merészel téged szorítani. Nekem sem
mim sincs többé, mindent elvesztettem, a’ játék 
mindenemtől megfoszta. Isten ott fen! hallgass-meg ! 
éfi nyomort! rósz ember vagyok, nem érdemiek szána
kozást! de ő! az én leányom! az én szegény ártat
lan Má riám! nyújtsd neki hatalmas védkarodat, ve
zéreld jóságod’ sugárinai, hogy engem ne gyűlöl
jön; mert e’ gvűlölség reám nézve a’ halainál is kí
nosabb volna, — Neked, édes jó gyermekem, ké
szülnöd kell az atyai haj'ékot oda hagyni; oda me
zei jószágunkat; mi m essze, igen messze fogunk 
költözni innét — egy más világrészre, az angol gyar
matokba; ott újra dolgozni akarok ’s életemet mun
kásságban tölteni, csak hogy a’ rajtad elkövetett 
igaztalanságot ismét jóvá tehessem---- “ — A’ levél
nek hátralevő része olva.shatlan v o lt , mert a’ betűk 
a’ könnyek’ ereje által kiáztak. Midőn «szegé» *y Má
ria látta, hogy az olvasásban végkép elakadtam, ke
zemből kivevé a’ levelet, ’s imígy olvasá azt egész  
könnyűséggel tovább: „Talán akkor majd igaz meg
bánás mellett, ’s az által, hogy éjjel nappal dolgo
zom, ismét kiküzdhetem neked az elvesztett nyu
galmat és szerencsét. Óhajtom, hogv azon néhány 
pillanatot melly még hátra van,zongorád” s egyéb hang
szere?!’ össz* takaiítására használd; e’ tárgyak szám- 
kivetésünk’ helyére is kisérjenek-el bennünket; ezek 
jó barátok, rnellyek iszonyú balga teltem előli ne
künk sok boldog pillanatot szerzének, ’s rnellyek 
még most is sorsunk’ keserűségét megédesíthetik. 
Mondd-meg Györgynek, hogy minden szükséges e- 
lőkészületet tegven-meg; engem még némi dolgok 
Londonban visszntarióztatnak, de tüstint indulok, 
mihelyt azoknak végére jártam. Adieu, kedves jó 
gyermekem; szálljon rád az égnek áldása ; vajha meg
hallgatná kegyelmesen vétkes atyádnak ezen kérel
mét. S t e p h e n s“ —

E’ szerencsétlen Stephens — megszólalt a’ fel- 
vigyázó, ki azalatt, míg mi a’ levelet olvastuk, hoz

zánk társult — nyugalomban élt leányával; midőn a’ 
történet őt némi előkelő urakkal, kik szomszédi 
valának, ismerteté-meg. Egy estve, vadászatról visz- 
szatérte után, kártyajátékban nagy mennyiségű pénzt 
vesztett. E’ szerencsétlenség neki óvásul szolgál
hatott volna. Azonban Stephens gyarló ’s önszerető 
ember volt, ’s igy ő továbbra sem szünt-meg ollv 
emberekkel társalkodói, kiknek tékozlási-vágyuk az 
ő értékét jóval felülhaladta. Egy ballépése a’ mási
kat követven, végre odajutott, hogy leánya’ jöven
dő szerencséjét is veszély be hozta. — Gyakori vesz
tesegei ragó férgek gyanánt kinzák szivét: de szi
lárd charakterrel nem bírván, sőt, mint játékosak 
szoktak, azon reményt táp.áiván, hogy a’szerencse 
egyszer meg is csak visszafordul majd hozzá, foly
va»! megmaradt kárhozatos pályáján. Ő csak azt 
ak ra visszanyerni, a’ mit elvesztett, azután örökre 
kerülni a’ játékosak’ társaságát ’s leányával elvonul
tál» elvezni a’ szerencse’ és nyugalom’ áldásit. De 
a szerencse ’s hihetőleg azon gyalázatos cselek is, 
meiiyékkel a’ rendes játékosak élni szoktak, meg- 
hiÚMták szándékát. Ő mindenét elveszté, hamis vál
tóleveleket készített, ’s ugyanazon pillanatban fog- 
ták-el, midőn leányával elutazni akart. Az angol tör
vények illy nemű vétséget halállal büntetnek; Ste
phens még is e’sorsot leányának hő esdeklései által 
elkerülő. De a’ szegény gyermek’ elméje illy csa
pást nem bírt-meg: Mária megtébolyodott, és atvja, 
ki bánatának terhe alatt leroskadt, hasonlag eszét 
vesztette; ő is , valamint leány a, líedíam’ egyik ezei- 
lajáb.m lakik, ’s a’ mi legnevezetesb, — Mária őt 
nem ismeri többé. V alóságos szívrendítő jelenés, 
látni, — milly szánakozva pillant e’ 'szerencsétlen 
leányzó atyjára, ’s ínég is ennek nyájaskodásit illy 
szókkal utasítja-vissza: „ő nem a z !“

A’ felvigyázónak ezen elbeszélése engem ren I- 
kivül meghatott; én meg egyszer Máriához léptem, 
„Szegény ősz atyám — imígy szólt mély sóhajjal 
hozzám — magát végromlásra jutottnak gondolja ; 
de én magamnak csakugyan holmit megtakarítók, 
mellybői még elég kényelmesen élhetünk. Kedves 
úr — folytaid kérőleg — én atyáin’ e!jövetére egy 
kis mulatságot rendeltem; e’ mulatság jóval élén- 
kebb ’s vigabb lenne, ha ön és baratja minket jelen
létükkel megtisztelnének, En zongorán játszom, ’s 
így majd hármunknak sikeriilend , atyám’mé’y bánatát 
eloszlatni.“ — „Én külföldi vagyok — válaszolám ’s 
talán holnap vegy holnapután ismét elutazom.“ — 
„Ah! ne vesse-meg ön kérelmemet — könyörge 
szelíden — az én atyám szerencsétlen, ő szenved; 
’s az isten megáldja azokat, kik embertársaik’ szen- 
vedésiben részt vesznek.“ — „De ha ő el nem jőne ; 
ha vaiameliy váratlan eset miatt kénytelen volna út
ját elhalasztani?“ — A’ szegény leányzó e’ szavak
nál megütközve nézett rám , ’s néhány pillanat múl
va, mi alatt gondolatait rendezni láítaték, mindkét 
kezével befödé arczát, azután keservesen sirt, és 
szomorúan eltávozott.

Most a’ felvigyázó a’ szegény John’ czellájá- 
hoz vezetett bennünket, kit egy széken-ülve talá'tunk, 
Ő szomorú arczczal tekintett ránk,’s midőn nőjét em 
lítem előtte, sirni kezdett. *) — A’ rnellék-czellábau
*) E z en  J o h n  rul ^ l 833dik év i T á r sa lk o d ó n k ’ fo n -n e v e z e tt  

szám aib an  bővebb e m líté s  van  té v e . A  Szerig
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lakolt Mária' atyja; ez mintegy 60 éves férfi volt, 
hajszálai liófejérek ’s tekintete olly bős ■ fájdalmas, 
hogy midőn megláttam őt, majd szívem repedt-ineg. 
Ó csellójában fiit, ’s néhanéha leánya’ nevét mor- 
molá, miközben fimőgujait facsargatta, úgyhogy be
lőlük a’ viz földre csöpögött. — „„Ha! ön van itt, 
John mester! — kiálta-fel. midőn a’ felvigyázót meg
pillantó;— de ugyan mit akarnak ezen urak itt?"“
— „Ók idegenek, kik önt nem fogják bántani.“ — 
„„No’s uraim — szólalt-meg a’ szerencsétlen most, 
egyszersmind egy szörnyű piszkos játék kártyát tár
ta felénk— ha taíán kedvök van egy partié whistre, 
csak tessék hozzám belépni,—épen négyen vagyunk.“ “ 
\S ezt mondván vévé a’ pamat kárty át ’s legnagyobb 
figyelemmel száinlálgatá azokat, ’s leült a’ padlatra. 
Midőn a’ careau filkó kezébe akadt, irnígy szólt: 
„Hah! ezen gaz fiikó oka, hogy 10,000 guineét 
vesztettem. Átkozott fiíkó! valahány szor kárty áim 
közit találom, mindig kedvem jő, ezer meg ezer da
rabra szaggatni! — T iz ezer guinée!“ “ monda is
mételve, egy szersmind a’ padlatról felugrott és száraz 
halvány arczát czellája’ vasrostélyához nyomta. — E’ 
pillanatban ismét Mária tiint szemünkbe, ki atyja’ 
czellájától némi távulságban lehorgadt fejjel járdáit. 
Most az öreg-ember legott eldobta kártyáit, szomo
rúan székére fiit ’s fejét mellére bocsátó. A’ felvi
gyázóiul ballók, hogy egész nap egyebet nem lesz, 
mint játszik vagy sír, és, mivel zsebkendőji nem e- 
legendők könnyeit szárítani, tehát fimőgujait hasz
nálja, mellyeket azután kifacsar, hogy ismét m eg
száradjanak.

* (Vége következik.)

R I T K A  B A R Á T .

A’ történet egyazon műteremben két ifjút ve- 
zérlett-össze, kik föslészetre adák magokat, ’s keb- 
Jökben e’ művészet iránt kedvet ’s szellemi erőt ér
zettek. A’ barátság csak hamar egyesíté őket. Mind
ketten egyen’ő czélra dolgoztak, ’s e’ czél a’ d i
c s ő s é g  volt! Jóllehet mindkettő egyenlő talentum
mal bírt, még is az egyiknek kedvezőbb kilátás nyílt 
a’ czél-elérhelésre, mert szüléitől szép vagyont ö- 
röklött, mellv őt a’ szükségnek nem ettgedé rabjává 
lenni; a’ másik ellenben, mivel szegénység nyo- 
niasztá, néhanéha kénytelen volt a’ művészetet ké
zimesterséggé alacsony ítani. Ő nem egyszer sirt tit
kon e’ miatt, de az éhség mindig győzedelmes lón.
— A’ vagyonosabb ifjú csakhamar felfödözé a’ for
rást, mellyből barátjának szomorúsága keletkezett, ’s 
ekkor erővel is iparkodott, szolgálatival támogatni 
őt. Hasztalan buzgóit ő keble’ büszkeségét legyőz
ni; egy napon e’ büszkeség hatalmasabban ébredt- 
fő l, mint bármikor, s ekkor eltökélé magában, hogy 
többé baráti segélyt nem fogad el. — E’ szomorú 
helyzetben csak egy útja maradt az inségből-menek- 
vésre : neki utolsó festvényét is el kellett adnia. Igen, de

hol akad ő majd emberre, ki tőle a* miivel illő áron 
m egvegye... Hát ha barátja szerencsésebb, azt elad
hatni? — ’S íme a’ jó barát, már néhány óra múl
va, a’ fostvényért kezéhez juttatott ezer frankot; s 
a’ művész, szive’ örömében egészen megfeledkezék. 
a’ vevőnek nevét kérdezni. Négy év folyt-le azó!a. 
A’ két barát elszakadt egymástól, ’s mindegyik czél- 
jához juta, kisérőjök lévén a’ szerencse és dicső
ség. ------- Egy reggel az egyik következő tartalmú
levelet kapott: „Kedves Gerardom! Négy év előtt 
egy föstvényt vevék-meg tőled, mellyért 1000 fran
kot fizettem ki. Egy műkedvelő e’ föstvényt nálam 
meglátta ’s épen most vette-meg azt tőlem liz ezer 
frankon ; itt küldöm tehát azonnal kezedhöz a' kil-encz 
ezer frankot, melly nem engem, de téged illet. Szív
vel ’s lélekkel barátod, I s a b e y “ — Gerard, ki az
óta báróvá, ’s a’ művészetek’ akadémiájának tagjává 
lön, múlt évben halt-meg; Isabey pedig, a’ legbi- 
resb minialurfestész Napoleon' korában, még most 
is él.* E’ nemes vonás a’ két művészt egyaránt 
dicsőíti.

A D Ó S S Á G  É S  S Z O R G A L O M .

Angliának az u t r e c h t i  békekötéskor (17l3ban) 
54 milliókul álló stálusadóssága volt; az Aachenben 
kötőit béke után (1748) pedig terjedőit 78 millióra. 
Nevelte a’ már létező adósságot a’ hét-esztendőshá-o
ború 56, ’s az éjszakamerikai gyarmatok ellen viselt 
háború 104 millióval. Midőn Pitt mint elnökminister 
a’ kabinetbe lépett, már 238 millióbul álló status- 
adósságot talált, ’s ő azt a’ revolutioi-háborúk’ kö
vetkezésében még 214 millióval szaporító. A’ Fran- 
cziaország ellen viselt utolsó háborúk egészen 700 
millióra rugtaták! — ’S ím ! ezen irtóztaló adóssági- 
telier’ daczára is Anglia foly vást eiőhalad ; a’ ny ilványos 
bevétel n ö v e k s z i k ,  a’ kiadások k e v e s b  ü l n e k ,  
’s a’ s z e g é n y i - a d ó  az utolsó két év óta 10 millió 
ezüst tallérral s,záIlott-alább. Milly rútul csalatkoztak - 
megjóslataikban a’legmesszebblátó elmék is. A’tudós 
d. B e s c h o r n e r  Dresdában, ki egy jeles, ’s rendkívül 
magasztalt munkát irt Angliáról, 17 év előtt jós- 
szellemmel monda: „Anglia már 5 évig sem tart 
hatja-fen magát!“ — ’S valljon beteljesült é ? !

R E J T E T T  SZÓ.

Két tag egész. Első: hím állat. Főjegyemet tedd 

Végiül : ’s így másik taggal szép nődre örömmel 
Hinted. Hogyha emelgeti ez gyakor ízben egészet:
Izzadj, dolgozzál, nyomorú férj! — tönkre jutandasz.

Sz. lg. Zalábul.
A» 50<lik számú rejtettszó: P é l d a .
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A D A T O K . A ’ M É R T É K L E T E S S É G I  E G Y E S Ü L E T E K ’ 
T Ö R T É N E T É H E Z .

I835ben az „angol ’s külhoni mértékletességi 
Egyesület*“ iratiból nérnelly isméreteket közlék ezen 
társaságok’ szerkezete-, czélja- és munkálódásai’ si
keréről e’lapokban; legyen szabad azt ezennel hasz
nálnom, egy német folyóiratban (Gesundheits-Zei
tung l\r. 48. 1837.) legújabban talált adatok’ közlésére.

A’ IXd. v. Xdik században találák-fel az ará
tok  az alkoh 'T készitését, rnelly eleinte gyógysze
rül használtatván „az élet’ vize“ (aqua vitae) nevet 
nyeré, ’s az angolok szíverősítésül rnág a’ XVldik 
század’ végén is nyújtottak katonáiknak illy aqua 
vitae-t. De ,az élet vize“ csakhamar milliók’ halál
italává lön. Smollet beszéli, mikép Vilmos és Mária’ 
uralkodása alatt az angol égettbor-árusok czégérei- 
ken hirdeték: , egy pennyért meg lehet részegedni, 
kettőért holtrészeggé inni magát; a: ah óknak in
gyen adatik szalma.“ Később a’parliament megszorító a’ 
szeszes italok’ áruitatását; de mióta I827ben e’ meg
szorítások eltöröltettek, azóta úgynevezett gin-(pá- 
lyinka) paloták épültek Londonban, mellyekben eze
rén áldoznak az iszákosságnak , ’s voltak hónapok, 
mellyekben 4000 részeg is találtatott éjjel az utczán 
fetrengve, ’s vitetett a’ rendőrségi hivatalba.

De talán sehol sem terjedt-el az iszákosság olly 
mértékben, mintÉjszakamerikában,hova 1790től 1832ig 
majd egy milliard palaczk szeszes ital vitetett a’kül
földről , ’s 1825ben az évenkinti fogyasztás (mint
egy 12 milliónyi népesség mellett) 274—328 millió 
palaczkra becsültetelt; — ’s azon évben valóban 
30,000 megrögzött iszákost számláltak, az ebből 
származó kárt 500 millió frankra becsülvén.

Azonban hol legnagyobbra növekedők a’ rom
lás , ott virágzott-fel a’gyógyszer is. Már előbb hal
lattak röpkeiratokban ’s napilapokban s papiszékek
ről intések ez italokkali mértéktelen élés ellen. De 
sikeretlenül. E gy, 18l3ban Massachusetlben e’ czél- 
ra alakult társaság, csak csekély sikerrel dicseked- 
heték. Gyökerében kell vala megtámadni a’gonoszt. 
Ekkor 1816ban mély-belálásu emberbarátok az égett 
italokkali élés’ teljes eltörlesztésére egyesültek, ’s 
Bostonben egy folyóirat alapítalott, az éjszakameri
kai mértékletességi egyesület’ elveit terjesztendő.—  
Csakhamar köz részvét mutatkozék. Számos röp
keirat érlekezék a’ tárgyról, ’s 18l8ik év’ végével 
már 200 mértékletességi egyesület számítatott, kö
zel 30,000 taggal. Egész katonai ezredek, papok, 
orvosak’s ügyvédek’ testületéi czélszerü határozatokat 
hoztak, ’s 1830ban az egyesületek lOOOnél többre 
szaporodtak, több mint 100,000 részvevővel; 50 szesz
égetésnél ’s 400 égettbor-mérésnél több szűnt va
la meg. Lymeben, Vermonlban, hol az eladás 6000 
gallonról 600ra szállott-le, a’ halomás 24^ról 17jre 
kevesbedett lOOtól. — 183lik évben a’katonaságnál és 
hajósnépnél (Seeleute) elkezdék a’ naponkinti égett- 
bor-adást, zso'dnagyobbüással pótolván azt, törleni, 
’s 1832beu Amerika’ közép-tengeri hajócsapatának

1107 hajósa (Seeleute) közül, már 819 fogadta-el 
ezen kárpótlást, ’s már a’ következett évben a’ pá- 
lyinkaosztást az egész hadiseregben el lehete tör
leszteni.

Az éjszakamerikai mértékletességi egyesület’ 
utolsó tudósítása szerint, múlt évben már közel 2 
millió lakos egészen lemondott az égett italokkali é- 
lésről, ’s több mint 8,000 egyesület mintegy mil
lió taggal fáradozott e jótékony reform’ további ter
jesztésében. Már 4000 szeszégetés hagyta abban 
munkáját, és 8000 szeszárus mondott-le illy kereset
ről. Legalább 1200 hajó evezett-ki égettbort nem 
vive magával, ’s 12,000 megjavult iszákost szám
láltak.

A’ mértékletesség’ kötelességének elismerése a’ 
többi világrészre is gyümölcshozó vala. — 1831 tői fog- 
vaNagybriltanniábau, Irlandban, Svéd- ésOroszország- 
ban alakultak mértékletességi egyesületek, és kivált
kép a’ Londonban alapított „angol s külhoni mért. 
egyesület“ által elterjeszteték e’ reform minden an
gol gyarmatba, úgy hogy jelenleg a’ világ’ mind öt 
részében vannak mértékletességi egyesületek. Fran- 
czia ’s Németországban is történtek e’ czélra né
rnelly, eddig ugyan még csekély, intézetek. E’ tár
gyat előmozdítandó, egy nerneslelkü éjszakamerikai 
Baird M. R. úr Európába jött, ’s mult évben Paris
ban egy munkát „Histoire de sociétés de temperán 
ce“ czíin alatt bocsáta világra , mellyet rövid idő e- 
lőtt Berlinben németül is kiadott, a’ burkus koro
naörökösnek ajánlva. Valamint pedig Szászország
ban János kir. herczeg’ pártfogása alatt egy mért. 
egyesület már fenáli, úgy egy illyennek alapítását 
rövid idő múlva Poroszország’ fővárosában is re- 
ménylhelni, mi azután hihetőleg Németország’ többi 
fővárosát is arra birandja, hogy iUy jótékony reform
ban Ejszakarnerika és Angliával vetélkedjenek; ’s 
a’ közlő nem kételkedik , hogy miután ez egyesü
letek Európa’ minden országiba el fogtak terjedni, 
végre Magyarországba is megtalálják az utat.

Kli. L t

L Á T O G A T Á S  A’ L O N D O N I B E D L A M -B E N .

(V é g e .)

Ugyanitt lakott Ma r t i n  is, a’ híres gyújtoga
tó , a’ rokonnevü híres festőnek idősb testvére. E- 
zen embernek, ki Anglia’ egyik legszebb ’s fönsé- 
gesb emlékét lángba borítá, arczvonalmiban nem mu
tatkozik semmi ollyas, mi fanatikus charaktert árul- 
na-el; ő igen alacsony termetű, vaskos, pirospos- 
gás emberke; homloka fakósárga és redőtlen; ar- 
ezából pedig olly gyermeki együgyűség és szelíd 
jó indulat tűnik-eló, hogy mindenkiben első látásra 
bizodalom foganzhatik iránta. Beszédei és tekintete 
kifejezés nélküliek, ’s azokban legparányibb idea sincs. 
Azon kérdésemre: valljon szerencsésnek érzi é ma
gát? buta együgyűséggef asztalára tekintett, mel
lyen rajzpapirok hevertek, ’s azt válaszoló, hogy 
kívánságai beteljesülvék, mivel rajz-ónban nem szén-
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ved soha fogyatkozást. Ha az ember őt illy hely
zetben látja, készebb volna lenni, hogy egy tem
plomot pajkosságból gyújt ott-fel, mintsem mivel azt, 
anabaptistái hite szerint, a’ romlás’ és kárhozat’ haj
lékának tartotta.

IMindazáltal e’szomorú menedékhelynek nem va- 
lamennyi lakosa illy békés és szelíd természetű; van
nak ollyanok is, kik az őrjöngés’ és vérszomjas 
monomania' borzasztó példáit mutatják; illyen, töb
bek közti P at rik  W a l s h .  Ezen ember, ki akkor 
közel hatvan esztendős volt. bezáratása’ pillanatától 
fogva ollv szilaj charakteit, dühös bosszuvágyot s 
öldöklő természetet nyilványított, melly csaknem hi- 
hetlen. Az ész’ világának végképeni kialvása őt min
den tekintetben a’ fene-vadak’ sorába helyezte, ’s ő 
inkább hasonlít szilaj tigrishez, mint emberi lény- 
höz. — Igaz ugyan, hogy korábban is, mi előtt t. 
i. őrültnek tartaték. életét folyvást kegyetlen tettek 
bélyegzők. W a l s h  fő czirnborája volt azon Iá 
zadóknak, kik 1797ben a’Piggolt kapitány által vezér
lett H e r m i o  ne királyi fregáta’ legénységét legyil
kolták. E’ borzasztó esemény September 23kán i\}u- 
galindiában történt. A’ kapitány ’s a’ hajóstisztek, 
kivevőn az orvost és kormányost, mind megölettek, 
szintúgy a’ matrózok’ legnagyobb része is. A’ fő 
czimborák’ egyike a’ kapitány’ kedvencz-matroza volt, 
ki vele már négy évig járt a’ tengeren. E’ gonosz
tevő, alkalmat talált a’ kapitány’ hálótermébe nyomul
ni, midőn ez aludt, ’s gálád czimboratársai ugyan
akkor a’ legénység’ maradék-részén ollák dühös vér- 
szornjukat. A’ lázadok azután a’ fregátát Laguayrá- 
ba hozták ’s a’ spanyol kormányzónak adták-el. Ké
sőbb elfogatván, Walsh a5 lázadás’ fejének valíá 
magát, ’s kiinilatkoztatta, hogy ezen konczoláskor 
saját keze által tiz ember esett-el. Az e’ tárgyban 
történt vizsgálatkor a’ törvényszék Walsht a’ szán
dékos gyilkosság’ vétkében marasztalta, de a’ bí
rák egyértelműig hozzátevék, bogy W alsh, midőn 
a’ gyilkos merényi végreliajtá, az elmebódultság’ ’s 
vad őrjöngés’ állapotában volt. Ennek következé
sében ő Bedlainbe jutott, hol őt folyvást lánczon kell tar
tani.— Midőn a felvigyázó e’ borzasztó adatokat ve
lünk közié, épen akkor láttuk a’ szerencsétlent föl
ébredni, ’s ö most vidám arczczal beszélé-el- ne
künk mindazt, a’ mit álmodott. Az irtóztató, vad 
álom volt! „En karddal fegyverzetlen — imígy szólt 
hozzánk—valamennyi legénytársomnak torkát metszet
lem; azután közöltük idestova sétálék, hogy lás
sam. melly ik él közülök legtovább; midőn már mind
nyájan meghaltak, vagy legalább szinleg meghaltak, 
ekkor szelhasítáin kaponyájokat, ’s az egyiknek agy- 
Velejét a másiknak kaponyájába töltém-által; így ba- 
sítám fel hasukat is, hogy beleiket fölcseréljem ’s a ’ t.“ 

Midőn e’ szerencsétlen őrültnek termétől eltá- 
vozánk, a’ felvigyázó mutatott nekünk egy másikat, 
ki magát pgy tbea-kannává álfalváltozoltnak Ilivé; ó 
balkarját meghajtva csípején nyugaszlá, a’ másikat 
pedig egyenesen kinyiijtá, hogy így az elsővel az e- 
dénv’ fogantyúját vagy fülét, ezen utóbbi állal pedig 
annak száját képezze. — Lalánk ismét egy másik ő- 
rültet, ki*'anyját méreg által veszté-ki, ’s most hol 
egyik hol másik lábán állva, örökké egy-helyben 
kering. Egy harmadik folyvást kalapját hajílá-fel, 
hogy azt égbe küldhesse, mondván; „fogd-meg

nagy isten, fogd meg!“ — De valamennyi itt szál- 
lásozó szerencsétlen közt legnevezetesb bizonyos 
Blacke, kit közönségesen l á t ó n a k  szokás nevez
ni. Ez egy magas-termetű, halvány-arczu férfi. A’ 
szellemi-látások’ (Visio) valamennyi korkönyvében 
sem találkozhatik rendkivülibb, mint ezen Blacke* 
látásai; ő Angelo Mihálylyal mulatott, Mózessel 
beszélt, Szemiramis királynéval ebédelt; a’ mull- 
idő kitárta előtte sötét kapuit, ’s az árnyékvilág meg
jelent szemeinek. Minden, mi valahi nagy ’s á rnél
kodásra méltó vagy hires volt, nála látogatásait té
vé. Asztalán rajz-ón ’s ecset hevert, mellyekk‘1 ő 
arezvonalmit ’s lestállását festé azon bőseknek . kik 
nála megjelentek, ’s kiket, mint rnondá, nem ő idé
zett az arnyékvilágból fel, hanem magok jöttek hozzá 
’s kérték őt, hogy fösse-te képeiket. Ezen férfinak 
különös talentuma van az ördögöket’s az elvi.ág’ la
kosit rajzolni; ő ecsete által azoknak a’ legtorzabb 
’s éktelenebb alakot adja. Midőn bennünket meglá
tott, inte, hogy csöndesen legyünk, ’s rnondá, hogy 
épen most van bizodalmasbes élgrtése Marcus Anto- 
niussal. Da midőn James mind a’ mellett is kérdez
né: hol látja ő most a’ triumvirt? azt válaszolá, hogy 
az egyenesen előttünk az asztal mellett áll. ,,De mi
kép tudja ön, hogy az Marcus Antonius?“ kérdezem 
tőle. „„Lelkem őt megismeri“ “ felelt Blacke. ,,’S 
ő beszél e önnel?“ — ,, „Igen — válaszolt, egy
szersmind csudálkozva tekintett rám ; — de a’ mi beszél
getésünk szellemi; az csupán látás és magnetisrnus 
áital történik.“ “ —* Ekkor újra kért bennünket, hogy 
távoznánk-el, mivel Marcus Antonius úgy kívánja. — 
Mi islenbozzád-ot mondánk neki,

N É P I S M E R T E  T É S.  

a’ v o g u l o k ,

A’ vogulok kistermetijek, elpuhultak, é s , — a’ 
fejérebb szint ide nem számítva, —• kalmük-alkatnak. 
A’ nőnem’ kerek-arcza nem kellemetlen. Storch’ jeles 
föstése szerint következő arczvonalmaik bélyegzők ; 
lapos arcz, béesett pofával, sötétszürke szemek, 
ritkás szakái, szögsárga haj és sárgás arezszin. A- 
zon vogulok tehát, kiknek fekete hajuk van és kal- 
muk-termetiiek, nyilván mutatnak idegen népekkel, 
um. kalmukokkal’s tán tatárokkal is vegyülésükre. A’ 
vadászat, szükség-esetben pedig halászat, egyetlen 
keresetmódjok lévén, rnarbatenyésztéssel ’s földmi- 
veléssel nem igen foglalatosak; némellyek azonban 
tartanak néhány tehenet, ritkán lovat, a’ legéjszakib- 
bak pedig, Kolván és Wischurán túl, nyargaló* 
ezokat. Ezen legéjszakibbak télen jurtákban, nyáron 
pedig póznákból összerakott kűpdad kunyhókban lak
nak. A’ déliebbek ellenben, Solikamsk és Wercho- 
íuria körül, különös helységekben építenek négy
szegletű kunyhókat kéményekkel, íapos födelekkel 
’s szekrényágyakkal. E ’ nemzet tehát mind élet
mind építési módjára középen áll a’ vad nomádok’s 
a’ jobban, bátorságosabban és kényelmesebben élő 
emberek, a’ mivelellenség’ és polgárisodás’ csirája 
köztt. Egyébiránt vígak, becsületesek, engedelme
sek, okosak, de könnyelműek ’s rendellenségre haj
iadók, haragban korlátlanok, és tisztátlanok. — A’ 
férfiak’ öltözete hasonlít az orosz pórokéhoz. A’ szép 
nemnek van felső inge, fejér vagy tarkás durva*



vászonból, nadrágja és hárs csizmája; a’ leányok több 
tekercsbe fonják födetleii hajukat, a’ nők Marisokkal 
’s ezüst kopekekkel (muszka pénz) kirakott homlok- 
kötőket, ’s fejükön tatárilag Itcsüggő posztót visel
nek; e’ mellett fülengők- és gyűrűkkel is csicsomáz- 
zák magukat. Edényeik ’s más bútoruk, ’s bölcsőik is 
nyírfából készítvék; ezekben biztos helyre aggatják- 
föl gyermekiket, vagy hátukon hordják. Sok-nejiiek, 
de ritkán vesznek többet két feleségnél, kiket vá
sárolnak, azonban áruk legföljebb k5 rubel. A’ ki 
szegény, az gazdag leányt rabol. — Ok párosair 
tánczolnak, ’s tánczuk a’ lábak’ rövid mozgatásiból 
áll, kisérve kezeiknek, mellyekben fejér kendőket 
tartanak, tactuszerinii mozgásával. — ísok vogul meg 
van ugyan keresztelve, de tetemes számuk még scha- 
man-vailásu. Ezek képeket v. bálványokat tisztelnek, 
mellyek közül némellyik érczböl van készítve. Tem  
plomokul barlangokat vagy nekik szent szírieket vá
lasztanak. Azonkívül hisznek égy lő lényt, meliyet 
t o r o m nak vagy közönséges istennek neveznek, ki
nek lakja a’ nap és hold; a’ felhőket s nevezetesb 
természeti eseményeket is isteneknek tartják. Fő 
imiepiikef, me ly egyszersmind új év’ ünnepe, j e l bo -  
lá nak híják. H usiét’ első napján üllik azt meg ’s 
isten’ lejötte’ünnepének nevezik, mi alatt tavaszt érte
nek. Más fontos ünnep’ neve a n k o b o  ’seztjelbola  
után második holdujulaskor ünneplik, de kisebb szer
tartásokkal. Ezen ünnepek nem tartatnak zárt tem
plomokban vagy házakban, hanem nyílt, szent he
lyeken, mellyek’ neve: 1. e r e me t .  Ekkor lovat áldoz
nak, marhát, juhot, hattyút, ludat, nyírfajdot, ka
lácsot, méhser’l és palyinkát. Hasonló áldozatokat tesz
nek betegségek- és fogadalmaknál (Gelübde) is. A’ 
föiáldoztatandó állat’ fejét, szivét, máját és tüdejét, 
azonkívül kalácsot egy edényben áldozat-asztalra tesz 
a’ pap, de velő helyett, hogy jobban égjen, fagy- 
gyút vesznek, mellyel a’ keremeten , különös oszlo
pon megégetnek. Ekkor buzgón imádkozik a’ pap, 
a’ nép gyakran meghajtja magát’s amen t mond. E- 
zeri ünnepiség után a’többi hússal visszatérnek hely
ségeikbe ’s vígan költik azt el.

Ipoly táji,

K É R D  É  S.

Hazánk, nemcsak a’ külföld előtt, de előtt fink 
is nagy részben terra incognita. Honfitársaink töb
bet tudnak a’ külországok’ uevezelességiről, mint 
sajál^iazájokról beszélni. A’T á r s a l k o d ó  nak e’ rész
ben több íelfödözést, ’s ismértelést köszönünk. Sza
bad legyen egy töredéket közölni Csehy József ka
pitány’ leveléből hold. Kazinczy Ferenczhez, meily 
több más eredeti levéllel a’ közlő’ kezében van.

Körmönd, január I9kén 1807-
g e s z n k k ’ m o n u m e n t u m * a’ k ö r m ö n d i  k e r t b e n ,

*— »Ez a’ monumentum a’ kertnek déli részében van, 
meily oldalát a’ Rába mossa. Egy berekbe vezet a’ 
nyom, nyír, kecskerágó, bodzfa, kányafa, somfa, 
’s mogyoró-bokrok közzé. Egynéhány vén,  görbe 
mocsár tölgyek is állanak közben. A’ lapos’ mélyé
ben egy kis patak foly. Az első, mellyre bukka
nunk, egy m hhal-benőtt oltár. Hasisa lábnyi qua. 
dratum, magassága -1? láb. — Formája ollyan, mint 
egy oszlop’ piedeslalja. Egyik old.dan ez az irás 
van; N y m p h  i s  q u a e  in ne mo r e  s ü n t  ar li

la m T.  P o m p o n i u s  A 11 i c u s n u m i a i a d j u L 
d e v o t .  D. D. — Áitalkelvén a’ patakon, ’» feltér- 
vén a’ part’ dombosságára,, megtalálhatod Gesznerr 
monumentumát. Egy mohos tölgy, és sűrű bokrok 
védelmezik. A’ vigyázatlan sétálónak nem áll útjá
ban, de a’ szemes fürkésző örül reá akadva, érzé
kenyen visszagondolván az arany időkornak édes köl
tőjére, ’s a’ dicső emlék’ alkotójára......... A’ mo
nument' materia).i homokkő, mellyre még valainelly 
máz vonatott, v. azért hogy keménykőnek látszassák,
vagy hogy jobban ellenálljon az időnek...............  Le-
inenvén ismét a’ laposba, egy csigatekerűletü feljá
rás vezet a* gyűrre, meliyet a’ patak egészen beke
rít. Óit áll 8 l’enyűh ju oszlopon egy kuppola, és 
hajlékul szolgál Pán’ kő statuijáuak........... “

Megvan e még az emlék? ’s millyen állapot
ban? K. G.

A N A X A G O R A S Z’ L  Á MP Á  J A.

P e r i k l é s z ,  a’ híres szónok, negyven évig 
volt képes a’ szabad Athénét minden fegyveres erő 
nélkül, csupán mély belátása és széles tudományos 
ismérete áital kormányozni. — Azon időben nem volt 
olly jedes és szerencsés hadvezér, olly országtudós, 
oily ékesen-szóló férfi, mint ő. — E ’ fölséges szel
lemi műveltséget halhatlau-érdemű tanítóitól nyeré, 
kik őt ifjúságában képezték, ’s ezen tanítók’ sorában 
foglalkozott a’ világböícs A n a x a g o r a s z .  — Ké
sőbbi éveiben is még gyakrabban élt ő , kivált köz- 
ügyekben, Anaxagorasz’ tanácsával. Ez oka, hogy
— midőn Periklész némileg elvesztő az athenebéüek’ 
szeretelét ’s irántai bizodalmukat — a’ mikor még 
legjobb baráti is üldözték — a’ bölcs Anaxagoraszt 
is hasonló sors érle. — O, ki a’ földiek’ ’s muiékony 
dolgok’ elvesztését egykedvüleg szokta venni, lélek- 
nyugalommal szenvedte azt. Senki sem találhatott 
igazságos gáncsot e’ világböícs’ erkölcsében ’s tet
teiben , még is több vádat koholtak ellene ; ugyan
azért kényszerítők baráti: hogy távozzék ’s keres
sen menedékhelyet. — El is ment. — Távullétében 
az athenebéliek halálra ítélték. Anaxagorasz rnosolg- 
va monda: ,,A’ természet már régen kimondotta rám 
ez ítéletet“ — Larnpsak városába ment, a’ helíespon- 
ti tenger mellé; itt több évig élt homályban ’s nyo- 
morún ; gyakran volt a’ legszükségesb életem’ híjá
val is; de azért ő még sem panaszkodott, önkint 
nélküíezett minden, legcsekélyebb kényelmet, mi ne
ki, törődött aggnak, valóban igen üdves lett volna.
— Periklész volt újólag, ’s még darab ideig Athé
nében főparancsoló ’s minden tehető ; de ő elfeledő 
ügyefogyolt tanítóját, nem gondoskodott irántai há
lás-érzelemből: inikép e’ tiszteletreméltó öreg férfi, 
végnapjait fűszerezve ’s jó állapotban élvezhetné. Mi
dőn Periklésznek tudomásul esett, hogy Anaxago
rasz, — kinek ő szellemi képeztetését ’s szíve’ ne
mesültét köszönheti, mi áital egyedül érhelte-el, hogy 
most Athene’ kormánya kezében van, — idegen he
lyen, szinte utolsó Ínséggel küzd, búfelleg borítá-el 
szivét ’s tüstint Larnpsak városába indult, Elérkez
vén a’ kívánt helyre Periklész, belépett a’ világbölcs’ 
nyomoru szobájába, — a’ haldokló öreget erőtlenül 
látta fekünni ágyán; h i t v á n y  l á mp a ,  meily homá
lyos csillámot terjeszte szét a szobában, pislogott 
egy asztalkán Az öreg mingyárt tanítványára ismert
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’s mosolyogva üdvezlé. A’ vigaszíalhatlan Periklész 
most csak azt ohajtá, vajha életben maradna még e’ 
példátlan-erényü férfi! — „Te későn jösz Periklész! 
__mond Anaxagorasz, ki tanítványának joggal vet
hető szemére tanítója iránti hálátlanságát. — Te ké
sőn jösz Periklész; ha akarjuk, hogy a’ lámpavilág 
ki ne alugyék, olajjal kell ellátnunk.“ — Alig mondá- 
ki a’ bölcs e’ szókat, azonnal kialuvék lámpájából a’ 
rezegő láng, ’s utána a’ világbölcs’ életszikraja is .— 
Periklészt égető fájdalom szállá most meg, ’s bána
tában nem kissé aggódott. De késő a’ megbánás. Pe
riklész sohasem feledheté-el tanítója’ végszavait ’s 
lámpáját. — Minthogy nem tette azt, a’ mivel mint 
élőnek tartozott volna, fölöslegvalót tőn — mint szo
kott most is gyakran e’ világon történni — életében 
táplálékot nem, de holta után emlékkövet adott. Két 
oltárt emelt sírja fölött: egyiket az i g a z s á g n a k ,  
másikat a’ b ö lc  s e s é g  n ek  szentelte. — A’ követ
kező sirvers örökíti A n a x a g o r a s z ’ emlékét:

Hic jacet itlc , cui rerum patuere recessus,
Alque arcana puli, magnus Anaxagoras.

Vajha még korunkban is a’ szerencse’ némelly 
kedvenczeit emlékeztetné Anaxagorasz’ lámpája.

Kun Túrná».

KGY JÁTÉKSZiNI MUTATVÁNY 160?ben.

IV Henrik király január 26kán 1607 egész ud
varával jelen volt egy játékszini előadáson, mellyet 
azon korban a’ művészet’ baráti igen o r i g i n á l i s 
nak ’s p i q u a n t  nak neveztek. A’ színdarab ezen egy
szerű czímet viselő: ,,A’ boriszák, és felesége; vagy 
is: in vino veritas.“ E’ színmű utánzata volt a’Quin- 
til Jakabtól szerzett „szegény paraszt“ czímü bohó
zatnak, melly Ildik Henrik’ egybekelése’ napján a-
datott.------- Midőn a’ kárpit felvonult, a’ boriszák’
felesége tűnt a’ néző vendégek’ szemébe, ki mindkét 
kezét csípejére feszítvén, férjét kérdőre voná: miért 
kedveli t. i. olly szenvedélyesen Bacchus’adományait, 
’s irtózik a’ tiszta viztől? E’ természetes expositio 
eléggé megfejtette a’ bohózat’ czimének felét. Most 
következett a’ férj’ válasza ; ámde a’ szőrös-ajakú te
nyeres-talpas nő mind Noéról, mind az általa ültetett 
szőlőtőnek felséges nedvéről ’s ennek bűvös erejéről 
mitsem akart hallani. *— „Inni ’s mindig csak inni — 
rivalgott a’ feleség — midőn minden istenadta nap 
nyakunkra járnak , zálogolnak bennünket ’s követelik 
az adót, mellyel a’ királynak tartozunk!“ — „„Épen a- 
zért iszom-meg mindent — felelt a’ boriszák ; — mert 
mit használ nekem pénzt összetakarítani, midőn már 
eleve tudom, hogy az adószedők’ markába jut.“ — 
(Itt valamennyi udvari ember a’ királyra tekintett , 
kit a’ házaspárnak e’ czivódása, mint látszék, igen 
földeríte.) ,,’S épen azért még többet is iszom —- 
folylatá szerepét a’ színész, ’s nehéz fejjel egy falhoz 
tántorgott. — Hozz mirigyárt egy fazékkal; menj!...* 
— Ezt mondván, feleségéi kitaszítá az ajtón, egy 
szersmind kedves galambjának, ’s hű morgó lidérezé 
nek nevezé, hogy őt részére megny erhesse. —Hanem e 
szavaknál az adószedő, két törvényszolgával, a’terem 
be toppant, hogy lássa, nincs e még valami zálogot

ni vall). — „Kegyed későn jön— mondó nehéz nyelv
vel a’ boriszák — a’ kegyetekhez hasonló madarak már 
mindent elkapartak.“ — , Hát azon bőrláda , mellyen 
az asszony ül?“ kérdé a’ tiszt. — „Ah! — felsohajta 
itt a’ szegény asszony — ha kegyetek még ezt is el
viszik, úgy kénytelen leszek puszta földre ülni.“
■— Az adószedő liszt, ki abban hihetőleg holmi drá
gaságokat gyanított, fel akará azt emeltetni; de a’ há
zaspár ellenszegült, ’s most igen mulatságos harcz 
keíetkezék, melly azzal végződött, hogy a’ bőrszek
rény’ fedele megnyílt, ’s három ördög kiugrott, mel- 
lyek az adószedő tisztet ’s a’ két törvényszolgát meg
ragadván , velők a’ légben tova szálltak. — A’ színi 
mutatvány e’ béfejezés által rendkívüli tetszést nyert; 
még maga ÍVdik Henrik is egész erejéből tapsolt, mert 
ezen eornoedia bizonyító a’ szerzőnek mind jó ízlését 
mind pedig finom vizsgáló-szellemét. Midőn a’ király 
visszatért palotájába, még egészen magánkívül volt az 
öröm miatt; de nem így a’ párisi várostanács, melly 
magát inegsértettnek Ilivé, ’s a’ színészeket börtönbe 
zárató. Midőn Henrik ezt meghallotta, így szólt a’ 
tanácstagokhoz: „Ti bolondok vagytok; hisz engem 
gonoszabbul csipkedtek-meg, mint titeket, ’s még 
is ügy neveltem, hogy könybe lábadtak szemeim; 
mingyárt ereszszétek-ki a’ színészeket.“ A’ parancs 
teljesíteték, ’s mivel azon színész, ki a’ boriszák’ 
szerepét játszotta, egyszersmind a’ satyra’ szerzője 
volt, tehát a’ király őt pinczéje’ legjobb borábul 12 
palaczkkal ajándékozá-meg.

M U L A T T A T Ó .

K ü l ö n ö s  n ő k e r e s é s .  Egy angol hírlap illy 
tartalmú jelentést közöl: „Minden hajadon asszony- 
személynek ezennel hírül adatik, hogy én J o h n  
H o b n a i l  35 éves özvegy férfi, magamnak nőtár
sat keresek. Nem szándékom senkit elámítani vagv 
tévedésbe hozni; ennélfogvást kinyilatkoztatom : hogy 
van egy jó kunyhóm, ’s 2 hold földem, mellyért ha
szonbér’ fejében évenkint 2 guineét fizetek; továbbá 
van 5 gyermekem, kik közül 4 már elég nagy ’s al
kalmas a’ dologra; ’s végre van három jó nagy oldal 
szalonnám, ’s néhány eladásra szánt sörfésem. Én 
olly feleséget óhajtók, ki távullétem alatt húzómnak 
gondját viselje; családomat többé nem akarom sza
porítani, azért legyen a’ nőmül ajánlkozó személy 46 
vagy 56 esztendős, nekem az mindegy. Minden eset- 
re egy fürge és sörtés-őrzésre alkalmas asszonysze- 
mély a’ többi fölött elsőséggel fogna bírni.“ O be 
szép ! (Ost. Bl.)

R E J T E T T S Z Ó .

5 6 3 2 1* Tánczos sereg vígan járja.
1 2 3 4 6- Férfi-erőt nétkülez.

5 6 1 2 .  Gondos gazda jól bezárja.
3 4 2 5- Erről szabó könnyen tesz.

1 2 3 4 5 6- Háziállat, vagyon szárnya ;
Tartsd jól—és jó sülted tesz.

B o g á r  Já n o a .
Az 5idiR számú rejtetlszó: K a n c s ó .

É ír L. az első f é l  évneJi.^
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G Ó Z  MA L O M-  Á L L Í T Á S  I R Á N T .

Pest m egyének legközelebb múlt közgyűlése’ 
alkalmával S z é c h e n y i  I s t v á n  grófnak követ
kező kérelme olvastatott-fel:

Tekintetes KK. és R 'i! Nem es Pest m egyé
nek határában, alkalmasint Pesten vagy Budán, 
részvényes társasággal gőzmalmot szándékozom 
állítni. ’S pedig nem azért, hogy ’eg y  gőzm al
munk’ leg y en , hanem hogy ez  mintául szolgál
ván, lassanként mindenütt állítassanak fel gőzmal
m ok,’s hazánk, gabna helyett, végkép liszttel űz
ze kereskedését; mi által nemcsak m ezei gazdá
ink nyernének tetem esen , hanem molnárság, kő
szén ásás, a’ lisztet felfogó dongák’ készítése ’sa ’t. 
által a’ szegényebb sorsúnak is uj keresetkor nyit
tatnék.

De előleges számolásim azt mutatják, hogy 
nem várhatni vállalatomnak biztos sikerét, mig azt 
a’ liszt’ árszabásának súlya nyomja. Mig pedig a’ 
siker, hidegvérű egybeállítások után, lehető leg 
nagyobb hihetőségben előttem nem áll, addig eg y  
lépést sem  merek tenni; mert honunkban, m ég  
most legalább, vállalatoknak elbomlása nemcsak 
a’ vállalkozókat sújtja, hanem az eg ész  közönsé
get is legveszedelm esebben érinti, minthogy ez  
rosszul számított- ’s elhibázottak által a’ leghasz- 
nosabbaklid elijesztetvén, elólépés helyeit számosb 
évekre régi tespedségébe löketik vissza. ’S azért 
esedezem  a’ tek. KK és RR. előtt, méltóztatná- 
nak küldöttséget rendelni, melly tárgyamat m eg
vizsgálva , arrul annak idejében a’ nem es Várme
gyén ek , bölcsesége szerint teendő határozás vé
g e tt , jelentést adna be. A’ tek. KK és RRnek 
P est , Junius 7. 1837. alázatos szolgája, Gróf Szé-. 
chenyi István.

Melly kérelem ’ következtében a’ ns. m egye’ 
részérül a’ kért küldöttség kineveztetett,

A’ C S I L L A G J Ó S .

A* tisztes ősz K h á l f á d ,  fénye és dicsősége  
volt Ispahannak, Perzsia’ fővárosának; hogy mel
ly ik században élt, azt a’ történet nem jegyzé-m eg  
pontosan. Ő félig orvos, félig csillagjós vala, vagy  
i s : olly férfi, ki az égi testekből jövendölt, ’s kit 
tudományáért a’gazdagok teli erszényekkel’s nagy
becsű ruhakelmékkel, a’szegényebbek pedig m éz
zel ’s galambokkal jutalmazának. Ispahan’ egyik 
legszorosb utczájában m ég ma is láthatni eg y  kis 
egyszerű  házikót, mellynek fő ismértető je le i: egy  
kicsucsorodó erkély ’s egy  kis torony. Itt lakott 
titkos tanulmányinak élve a’ bölcs férfi ; ’s e ’ há
zat m ég most is „csillagjós’ tornyának“ nevezik.

K  h a 1 f a d széles tudománynyal ’s különnemű 
szellem i tehetségekkel bírt. Látogatóinak egy  te
tem es része erősen hi vé , hogy hatalmában áll, 
a’ megholtak’ ’s távullevők’ lelkeit előidézni, ’s e ’ 
tárgyban a’ legcsudálatosabb ’s tarkább mondák 
szárnyaltak a’ nép között. — Kh á l f ád alacsony

szüléktől származott; ő fia volt egy  szegény viz- 
hordónak; ámde tekintete nagyobb, mint valamen
nyi kortársaé; sőt befolyása utóbb annyira nőtt, hogy  
egyszer merész volt m ég a’ schach’ kívánságának 
is ellenszegülni, ’s a’ legfényesb ajánlásokat visz- 
szavetni, mellyeket a’ schach neki tett, azon föl
tét alatt, hogy hagyja-el szegény házát ’s lakjék 
ezentúl azon palotában, holkegyencznője mármár 
lebetegülendő, ’s mint reménylék, az országnak 
trónörököst szülendő vala. —. ,,A’ schach — így 
válaszolt röviden’s nyíltan Khalfad — keressen ma
gának bölcset, ki örökösének sorsát úgy jövendöl- 
g esse  , mint neki tetszik, nem pedig mint a’ csil
lagzatok hirdetik.“

K h a l f a d  egy  estve — körülbelül egy hónap
pal a’ kegyencznő’ várt lebetegülése előtt ■— ma
gányosan járdáit kis házának lapos tetején. Midőn 
mély komolysággal föltekintett a’ jövendőnek sző
n y eg ére , melly feje fölött kiterjesztve fekü d t,—r- 
elborítva emberi boldogság’ és bánat’ milliard tit
kos írásjegyeivel, miket olly álmélatra késztő ér
telemmel tudott megfejteni, — azt vette észre , 
hogy a’ sors’ csillagzatai ezen éjjel fényesebben  
világiának, mint egyébkor. Figyelmesen jártatá 
szem eit m ég folyvást az égbolton, ’sím é egyszer
re m egjelent, különböző irányban, két uj csillag
test : az egyik a’ fejdelmi palota’ tetejéről látsza
ték fellövelni, ’s tiszta fénysugárn ál közelében min
den más csillagot elhomályosíta ; a’másik pedig jóval 
lassabban emelkedett a’ városnak azon tája fölött, 
hol a’ szegényebb , dolgozó néposztály lakott. —  
De mint ezen utolsónak fénye mindig nagyobb 
’s tündöklőbb lett, úgy gyengült ’s halaványult-el 
szemlátomást az elsőé. Ők közelebb vonultak egy
máshoz; de a’ hold felől hirtelen egy  fejér felhő 
bocsálkozott-alá, melly a’ két uj égitest’ további 
útjait eltakarta.

A’ csillagjós most lement elm élő-terem ébe, 
mellynek közelében egy  kis kabinet volt, hova m ég  
Khalfadon kívül halandó ember nem lépett. A’ka
binet éjsötét vala, a’ nagyobb teremben pedig 
csak egyetlen eg y  lámpa ég e tt, melly a’ terein’ 
bútorait csak gyöngén világítá-meg. „Ti láthatat
lan hatalmak! — megszólalt Khalfad *— miért rej
teztek most először előttem el ? Van e m ég vala- 
melly áldozat, vagy törekvés, melly által akara
totok’ tisztább isméretét nyerhetem - m eg ? “ — 
Midőn e’ szókat mondá, a’ sötét kabinetben zörej 
hallatszék, mintha ott hatalmas szárnyak suhog
nának, ’s a’ padlatot több nehéz lábnyom illetné. 
K h a l f a d  egészen  földig hajolt-le, hogy kétszá
zat’ beszédét hallhassa, mellyek egymással viszály
ban lenni látszának. De a’ mit hallott, az füleinek 
m eg annyi érthetetlen hang vala. A’ szózatok 
azalatt mindig hangosabbak lettek ’s utóbb a’ he
v esség ’ olly magas fokára emelkedtek, hogy a’ 
terem megrendült ’s a’ csillagászi-eszközök majd 
halomra szórattak. •—* De később a vitázó szóza
tok lassanlassan ismét elgyengültek; nein sokán*
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halk susogássá változtak, ’s végre úgy rémlett, 
mintha szárnyakon tova lebbennének. K h a l i a d ,  
kit a’ békétlenség- ’s kíváncsiság majd elem észtett, 
megragadd most a’ lámpát ’s a’ kabinetbe rohant; 
ott a’ látogatóknak nyoma sem  volt, hanem a’kö
zépen álló márványasztalon feküdt, halavány, fe
jér érczből két gyűrű, mellyeken isméretlen írás
jegyek valának vésve. K h a 1 f a d mindent elköve
tett, hogy azokat m egfejthesse,— de hasztalan; ’s 
míg ő ez írásjegyeken törte fejét, hirtelen kopo
gás hallatszik ajtaján, kívülről pedig a’népnek han
gos örömkiáltása.

Mihelyt az ajtó m egnyílt, egy  sereg udvar- 
nők nyomult-be a’ főkamarás’ vezérlete alatt. Égő 
fáklyákat tártának kezükben, ’s díszruháikat csak 
félig ölték-fel, mit nyilván azon nagy sietség oko
zott, mellyel ide küldettek. Ezen éjjeli látogatók 
köztt voltak néhányan a’ nép közül is , kik a’ te
rem-ajtón élénk ujságingerrel suhantak-be. „Az 
igazhivők’ uralkodója — megszólalt most a’ főka
marás, egyszersmind a’ csiilagjósnak eg y  nagy
becsű gyémántgyűrűt ’s aranynyal-teli erszényt ad- 
ván-által— jelenlétedet kívánja, nagytiszteleíü Khal- 
fad! —< Ó akarja, a’ régi barátság’ em lékezetéül, 
hogy haladék nélkül a’palotábajőj; a’ királyné eg y  óra 
előtt szült — •— Allah-ra mondom ! ezkiállhalatlan — 
szólt a’ főkamarás,önmagátfélbenszakasztva ; —dob- 
játok-ki!“ — Az, kit e ’ zordon fenyegetés illetett, 
egy  rongyokba burkolt szegény öreg asszony volt, 
ki rendkívül álmélkodék, midőn magát illy nagy fé
nyes társaságban látta. — „Ugyan dobjátok-ki! “ 
ismétlé a’ főkamarás. — „C söndesen! —• parancso
ld Khalfad. •— Távozzál innét büszke! e ’ szegény  
asszony’ óhajtását, ha szíve csakugyan óhajt vala
mit , én nem kevésbbé méltatom figyelem re, mint 
a’ schachét. Monddsza először is jó asszony, mit 
keressz nálom?“ A i s a ,  eg y  sütőnek ö z v e g y e ,—• 
mert illy alacsony sorsú volt ő — eleinte nem m e
részlett illy nagytekintetű férfi’ felszólítására va
lamit felelni; végre tömérdek m entséget rebegett, 
’s monda, hogy leánya egy  óra előtt gyerm eket 
szült, ’s eg y  álma parancsold neki, hogy menjen 
a’ bölcs Khalfadhoz ’s kérje őt: jósolja-meg az 
ujdon-született gyermek’ sorsát.

Hasztalan zajgott a’ főkamarás a’ csillagjós ellen ; 
ez nyugalmasan hallgatá végig  az aggnő’ előterjesz
tését, ’s m egígérte , hogy a’ gyermek’ horoscopját 
legott elintézendi. •— „Mondd-ineg uradnak— szólt 
azután a’ főkamaráshoz •— hogy én a’ csillagokat 
szintolly jól tudom tornyomrul mint palotájábul vizs
gálva fejteni; én tehát hozzá nem m egyek. Azon
ban holnap ugyanezen óra-tájban küldjön hozzám , 
’s én küldöttének hírül adandóm, a’ mit óhajt. —  
A’ főkamarás könyörgött, fenyegetődék. Hanem 
Khalfad kérlelhetlen maradt, ’s a’ schachtól nyert 
erszénynek pengő tartalmát az udvari kiséret köztt 
elosztotta.

K h a l f a d  a’ legközelebbi 24 óra alatt láthat- 
lan maradt. A’ schach a’ csillagjós’ ajtaját majd 
szelíden kérő, majd zordonan fenyegető szókkal 
s állatá-meg; de hasztalan Hanem következett éj
jel egya on órában mind a’ sütő’ özvegyének, mind 
a’ főkamarásnak e g y , lepecsételt selyem -erszény- 
két nyujtott-által, melly külsőleg tökéletesen hason-

líta egym áshoz; ezenkivül a’királyi küldötthez sem  
vala szósabb, mint a’s.«*gény öreg asszonyhoz.«—■> 
„Ezen erszények — irnígy szólt — magukban rej 
tik a’ sors’ akaratját az ujdonszülöttekre nézve. Kői. 
sétek azt a’ csecsem ők’ nyaka körül, ’s viseljétek 
gondját. Allah maradjon veletek !— A’jövendő majd 
nyilatkozni fog nektek, jóslatom nélkül is.“

(Folytatása következik.)

KÖTELESSÉG PARANCSOLJA.

M* megholt tanácsnok ’s akadémiai tanító, 
szenvedélyes barátja volt a’ magányos sétálásnak, 
mert illyenkor gondolatit szabad szárnyakra ereszt
hető. í) e ’ végre Berlin’ egyik külvárosának azon 
kapuját szokta választani, melly a’ városi zajtól el 
szigetelt magányos m ezei tájékra vitt, hol sohasem  
fordult-meg más sétáló, ’s hol tehát teljes kénye ’s 
kedve szerint játszhatott tarka képzetivei. — M’ 
nem szokott különös csínnal öltözködni, ’s ollykor, 
ha hirtelen kedve jött a’ sétálásra, m ég nyakken
dőjét is hon felejtő, ’s az által külseje m ég feltű
nőbb lett. E’ magán-sétálást, ha t. i. arra különös 
kedvet érze , gyakran háromszor sőt négyszer is 
ismétlé napjában. A’ kapuban őrködő visitatorial ez  
szem et szúrt, ’s mivel arról m ég sejtése sem  volt, 
hogy valaki a’ kapun-kivüli rideg mezőt csupán s é 
tálási vágyból annyiszor látogathassa, tehát azon 
gondolatra jött, hogy M* illy módon t ltott árukat 
csem pez a’ városba. •—. M* egykor épen illy magá
nyos sétálásból tért-vissza. „Héj , barátom —• 
megszólító a’ visitator —  honnét jő ? “ — ,Sétálni 
voltam4 —  „Ont ki kell fürkésznem“ — ,Hogyhogy ? 
hisz én a’ városban lakom4 -—• „Azzal én nem gon
dolok ; nekem minden embert ki kell fürkésznem, 
ki a’ kapun bejő. Azért ne sokat vonakodjék! Ezt 
kötelességem  parancsolja“ — M* tehát kénytelen 
volt m egengedni, hogy zsebeit kifürkészszék. Ez 
őt igen bosszantó. A’ fürkészés m egtörténvén, M* 
azonnal ismét kiment a’ kapun. Néhány perqz múl
va újólag visszatért. A’ visitator békével hagyó őt 
elmenni. Mindazáltal M* önkint fordult-meg ’s kiál
tó a’ visitatornak: „H éj, barátom!44 •— ,No’s ,  mi 
baj?4 •— „Fürkészszen-ki engem !“ — ,Nem szük
ség e s4 — „Hisz önnek mindenkit ki ked fürkészni, 
ki a’ kapun bejő. Azért ne sokat vonakodjék; azt 
önnek kötelesség parancsolja.“ —» M* tehát még 
egyszer kifürkészteté zsebeit. Miután ez megtör
tént, ismét kiment a’ kapun, ’s visszatértekor zse 
beit újólag oda tartá a’ visitatornak, ’s ez kényte
len volt újra kifürkészni azokat. Most M* imígy 
szólt hozzá: „Barátom! különbséget kell tenni em 
ber és ember köztt. Én magányos sétálás’ kedvé
ért megyek-ki a’ kapun, nem pedig hogy tiltott á- 
rukat hozzak-be. Én M* professor vagyok, Ön en
gem  ezentúl bizvást szabadon bocsáthat“ •—* ’S a' 
visitator többé nem is zavarta őt magányos andalgá- 
siban.

R E J T E T T  SZÓ.  "

Láb nélkül rokonod. Vont végsőm — értve aranyról —
Jobb egynél. Munkád’ sikerét megszerzi egészein.

Sz. lg. Zaláinál.

Az 52dik számú rejtettszó; Pulyka.
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ÓBUDAI NEVEZETESSÉGEK.
Foglalatosságim a’ „Vidra44 nevű, dunameder- 

tisztitó ’s öblösitő gőz erőmű’ dolgában ÓBudára 
vezetvén, megtekintem egyúttal az úgynevezett 
romai izzasztó-fürdőt is. Atkocsizván ennélfogvást 
a’ tiszttartói-hivatalhoz tartozó tágas gazdasági ud
varon , szem eim  előtt látók állani eg y  n égyszög
ben emelt épületet, mit eleinte tűzi-fecskendők’ 
félszerének tartottam, m ellyhez most már elho
zatván a’ kulcs, lelépdeltem. — Ezen hajdankori 
épitvényt már 1778ban eg y  szőlősgazda födözé- 
fe l, ki ugyanazon helyen gödröt akart ásni, az 
épületéhez szükséges mész-oltás végett. E’ nap
világra jutott í ég isé g ’ hire csak hamar elszárnyalt 
a’ két testvérvárosban, V tudomásul adatott a’ di- 
casteriumoknak is Pozsonyban, ’s e ’ kormányszékek 
által aztán Mária Terézia, dicsőén uralkodott király
nénk, is értesítve lön. Legfensőbb helyen szintúgy íi- 
gyelem re méltónak tartaték e ’ tárgy , ’s így m eg
hagyatott , hogy az egyetem ’ költségin után-ásá- 
sok történjenek, mi állal a’ rég iség ’ buvárinak 
alkalom nyíljék azokat közelebbrül m egvizsgálni; 
maga a’ tárgy’ igazgatása pedig Schönwisner Ist
vánra , a’ régiségek’ azonkori tanítójára bízatott, 
ki mint ism éretes archaeolog és szerző különös 
irás állal tudosílá erről a’ tisztelt közönséget.—

Folyó évi május’ Ilikén megtekintém tehát 
magam is ezen  úgynevezett romai izzasztó-für 
Sőt, melly kívülről, mint már érintém, n égyszög
épületet képez, ’s mellynek belső világossági liosz- 
sza 3 ö l , szé lesség e  pedig 2° ■— 3'; az épület te
tővel van ellátva és zsindelylyel fedve, ajtajától fa
lépcsők vezetnek-alá mintegy 8 lábnyi m élységre. 
.— Mingyárt e ’ horizonton kezdődnek a’ toskani ren
dű oszlopkák, mellyek 3' — 3" m agasok, ide szá
mítván az oszlopfejezetet ’s oszloplábat; átmérő
jük 8 hüvelyk, ’s az elválasztó-köz 2 láb, itt ott 
valamivel több’s kevesebb ; felül, oszlopokhoz ha
sonló , 2] hűvel) knyt vastag terméskő-lapokkal be- 
borítvák. Gyertyával kezem ben, ’s harmad-magam- 
m al, bujkáltam-be ezen oszlopok k ö zé , ’s bizonyos 
távulságbaií, vörös - téglákból készült hasonló-át- 
méretű piíastereket is találtam. Töm keleg vagy  
is oszloperdő lévén az e g é s z , ■—■ eg y es peristy- 
lekből ál ló,  száznál több, oszlopot számláltam, 
mellyek minden irányba vezetn ek ; ’s végre olly 
m esszire csuszkálánk befelé , hogy csaknem elté- 
vedénk, ’s a’ bejárásnál maradt urak ’s asszony
ságokra kelle kiáltanunk, több helyen a’ már be
dőlt részek gátolván a’ tovább-juthatást. Őszintén 
megvallom, hogy nem csekély aggodalom szállott- 
m e g , látván a’ korhadt omladékokat, ,’s ha vélet
lenül valamellyik oszlopot erősen megtaszítottuk ’s 
igy helyéből kimozdító.tűk volna, •— mulhatlanul 
ránk - szakadás ’s berniünket - agyonüt és lett volna 
következései ! A’ romai fürdők’ mellyik nem éhez 
kell számítni ezeket, bajos meghatározni, hijányoz- 
ván egyáltalában a’ belső struetura’ , ’s a’ fűtés’ 
elrendezésének minden ismertető jele. Legtaná-

csosb volna talán az egészet kiásni, az oszlopza- 
lokat kiemelni ’s biztos helyre szállítani; ’s ekkor 
talán majd felírásokra is találhatnánk, mellyek fel
világosításul szolgálnának, ’s láthatnék annak ki
terjedését ’s mysticus szerkezetét, miről nem va
gyok elég  bátor, valami hitelreméltót állítani. Azt 
liirlék valamivel később, hogy egy  másik hason
ló fürdőre találtak a’ Krempel - vizmalom’ közelé
ben , melly mintegy középpont, egyenes-vonalban 
a’ selyem  filatorium ’s a’lőpor malom köztt; melly 
érintett filaloriumtól a’ mostanig fenmaradt romai 
vízvezeték’ (aquaeductus) romjait m ég most is lát
hatni; továbbá eg y  nagy, terméskőből faragott ko
porsót; ’s e ’ Krempel-malom mellett, ÍO fok alatt 
a’ lőpor-malom felelt létező ’s töltéssel korlátozott 
bassinből befolyó lapályvíz egy  fordulatot tesz , '» 
útját aztán egyenest a’ Dunába veszi. Megtekiiir 
tém ennélfogvást e ’ tájékot is újólag, kérdezés 
ködtem az érintett találmányról; azonban legkisebb 
nyomára sem akadhaték. Visszatértemkor vizsga 
szem m el tekintem vég ig  a’ selyem -gombolyító  
házat (filatorium); ezen 5 em eleté épület most 
egészen  parlagon fekszik a’ melléképületekkel e- 
gy ü tl, a' pajtát ’s kertet kivéve. Tűnődvén: mire 
lehetne valljon használni ez elhagyatott épitvényt, 
mellynek fedelét a’ május öiki zordon szél össze
rombolta, ’s most már az eg észe i is végveszély  
fenyegeti, •— azon gondolatra jöttem : hogy talán 
legczélirányosb volna, (tekintetbe vevén a'két test
vér város’ nagy népességét) szülő- ’s dajka- vagy 
is lelenczházzá változtatni, miutánillynemüintézel’ 
hiányát mindenki régóta érzi.

Fontolatra vevén , hogy csak néhány száz öl- 
nyi távulságra fekszik e ’ műalkotvány ÓBudától, 
a’ solmári patak’ partján, ’s hogy hasonló térköz 
választja a’ bécsi országuttól; — az egész  vidék 
igen regén yes, ’s alulról fölfelé megtekintvén a’ 
tájékot, szemköztt mutatkozik a’ Krempel-malom , 
utána a’ lőpor-malom, ’s  egyenlő irányban távutabb 
Sz. Endre mezőváros; balra * mint inár említők, a’ 
vörösvári chaussée, az aranyhegy, Békásmegyer, 
Kaláz, Pom áz, ’s lefelé az egész  budai hegylánez, 
egyenes irányban pedig, a’ chaussée mellett, a’ Radl 
nevű borház; jobbra esik az ó-budai nagy és kis 
sz ig et, ’s fentebb a’ pesti sziget; a’ Dunán túl 
pedig Káposztásmegyer, Palota helység, ’s a’ pes
ti sírkertek. A’ filaloriumtól lefelé tekintvén, jobb- 
rul mutatkoznak az előbb érintett budai hegyek  
Kis Mária-zellel eg y  jó magas dombon, ennek 
háta mögött pedig a’ M átyáshegy; szemköztt fek
szik ÓBuda, távulabb a’ budai vár, ’s a’ sz. Gel
lérthegy, a’ Duna’ közepén pedig a’ kis ’s nagy 
Margit-sziget. Dal oldalrul jelentkezik a’ díszes 
Pest város, ’s Rákos-mező egész  a’ csömöri sző
lőkig. Ezekuélfogvást nemcsak hogy igen regé
nyes e ’ hely , de egyszersmind eg észség es: így 
tehát a’ boldogtalan ’s elhagyatott anyák, bizton 
helyet ’s vigasztalást találván ott, súlyos áUapotju.\ 
nem volna ezután rájok nézve olly nyomasztó e*
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szívrepesztő, ’s tudnák legalább, hol találhatnak 
szánakozásra méltó állapotunkban enyhülést és se
gélyt. — Óhajtom, hogy ezen tárgyat, miről már né
hányszor tevék iratimban említést, megfontolásra, 
’s az érdeklett helyet megtekintésre m éltassák; 
’s ha talán helyesnek találnák a’ választást, nagy- 
lelküleg pártfogásuk alá vegyék; — m ert én élő sze
meimmel láttam ’s közelebbről is megvizsgáltam 
a’ külföldön több illy jóltevőségi intézetet, mel- 
lyek tehát bennem emberbarátban kitörülhetlen 
benyomást hagytak. — N o va k  D á n ie l ,

SZ. LÁZÁR’ SZIGETE VELEACZÉBEN.

Minden lépésnél az em ber’ ’s müvei’ múlan
dóságát láthatni. így enyészett-el a’ roppant romai 
birodalom, így folyt-le a’ határtalan hatalom’ ideje, 
így sujtá a’ kérlelhellen halál’ kaszája a’ velenczei 
gazdag köztársaságot. A’ legjobb törvény, nem 
mondom századok, de sokszor rövid évek múlva, 
erőtlenné válik. A’ gyermek n ő , ’s anyja kénytelen 
félrevetni a’ gyermekköntöst. Ezt más egyébre is 
alkalmazhatni. A’ középkor’ első szakaszában, mi
dőn a’ romai leirhatlan romlottság az éjszaki vad
sággal vegyült, ’s egész Európán olly nehéz sö
tét köd feküdt, hogy a’ szellemi világnak m ég leg
kisebb sugára sem törhetett-állal, az egyes em ber
nek, kibe a’ term észet a’jónak ’s igaznak érzelm ét 
oltá , a’ nagy tömegtül eltávoznia kelle, ’s ezen 
magányos élet a’ keresztyén szerzetek’ eredete. 
Czéljukvolt: istent imádni,’s az embernek jó példá
val ’s, jóltevőséggel szolgálni. A’ szerzetek e ’feladást 
akkor dicsőén fejték meg. Ők voltának azok, mellyek 
a’ tudomány’ utolsó szikráját az elalvástul védék, ők 
voltak a’ gyöngének ’s szegénynek paizsa az erős 
és gazdag ellen. De az emberi műnek értéke csak 
feltételes. —• Illy gondolatok köztt léptem f. évi ja 
nuár 27dikén Selby nevű angol gentleman’ társa
ságában,— ki már néhány nap előtt engem felszólí
tott: mennék vele az örmény kolostort meglátogat
ni — a’ piazettán sajkába. — Az idő gyönyörű volt. 
A’ nap tavaszi m elegséggel vidíta bennünket, és 
sugárai különös bájt löveltek a’ márvány palotákra. 
A’ levegő’ csekély nedvessége, —• ha tálán az e- 
gészségre nézve ártalmas is — a’ tárgyaknak igen 
tetsző, ’s másutt sehol sem található világítást köl
csönzött, mikép azt Canaletto’képein láthatni. Fél
órái evedzésünk’ czélja a’kis St. Lázári szigete volt.

Itt áll amaz örmény kolostor, mel yet minden 
idegen m eg szokott látogatni, ’s n ellynek vörös fa
la1, fejér magas tornyával együtt, a’ kis-piaczon sétálc? 
nak szemébe kellemesen hatnak. Alig léptünk a’csinos 
és jó-izlésü szerzetes-hajlékba, már előttünk állott 
az apátnak Paschale Aucher nevű derék tiloknoka, 
ki minket igen szívesen fogada, ’s a’ zárda’ min
den nevezetességű megmutatni Ígérte. Ez mint
egy 40 éves férfi; ő igen finom ’s bő kámzsás-ruhát 
viselt; szemei élénkek, és sokatjelentő szakála fe
ke te , ’s külső magaviseleté ollyan, mikép azt egy 
örmény zárdában feltalálhatni koránsem rem énylet
tem. Aucher Örményországban született, ’s a’ honi 
*s más ázsiai nyelveken kívül, francziául, latinul, 
angolul, olaszul egymásután csudálatos könnyű
séggel beszélt; de millykellemesen lepetém-meg, 
midőn a’ már néhány hónap óta nem hallott ma

gyar szó is fülembe zengett! — Mielőtt e ’ jeles 
vezetőt követnők, legyen szabad Byron lordnak — 
ki az örmény nyelvben Aucher’ tanítványa volt — 
szavait felhozni: „Velenczébe érkezteinkor 1816. 
igen megválók lepetve, — a’m i, úgy hiszem, más 
utazóval is megtörténik — a’ sz. lázári kolostor’ tár
sasága által, melly a’ szerzetes élet’ minden hasz
nait egyesítni látszik. A’ csinosság, kényelem, szí
vesség , valódi ajtalosság, m űveltség, ’s a’ szer
zetesek’ erényei bámulásra ragadják, ’s m eggyőz
hetik a’ világi em bert, hogy ez is egy neme a’ 
jobb életnek “ —*

Midőn a’ kertet, kápolnát, —• mellyben egy 
Rafael nevű gazdag angol ezelőtt 20 évvel magá
nak sírkövet emeltetett, ’s azóta legjobb egészség
gel bírván Londonban tartózkodik, — az ebédlőt, 
(egy a’ hajdani apátok’ képeivel kirakott terem et,) 
m egnéztük, a’ könyvtárba ’s könyvnyomtató-inté- 
zetbe vezetteténk. Ezt nem a’könyvek’ száma, ha
nem azon körülmény teszi érdekessé , hogy a’ 
többnyire örmény könyvek’ nagyobb része a’ ko
lostor’ intézetében nyomatott, ’s a’ társaság’tagjai 
által részint feledésből vonaték-ki, részint ezek ál
tal fordítatott, vagy Íratott. — Már most nem leend 
helytelen, ezen zárda’ alapítójárul, alapítatása’ 
czéljárul, ’s a’ szerzetesek’ munkáirul röviden szó
lam. Armenia hajdan független ország, később a’ 
kis-ázsiai tartományokkal egyenlő sorsot viselt. Egy 
idegen uralkodó a’ másikat váltá-fel. Népe az e- 
gész világon el van szórva, de azért sem nem 
zetiségét , sem nyelvét nem veszté-el. 1676ban az 
isten Örményországban bizonyos szegény családot 
egy ép figyermekkel álda-meg. Az ifjú Sebestyén 
igen korán rendkívüli elm eteuetségeket bizonyáéit, 
’s a’ vallás’ titkai valának azon tárgyak, mellyekben ő 
magát gyakorlá. Megismérkedvén azonban a’ honi 
történetekkel, népe’ aljas sorsát nem egyébnek, 
mint a’ czivakodásnak tulajdonitá....... Népe’ szeren
csétlen állapotának másik okául az elszigete
lést , ’s a’ nyugatiaktól elkülönzést tekinté. Az ör
ményeket tehát a’ romai anyaegyház’ keblébe ve
zetni , ’s vallásbeli összekötés által honját a’ nyu
gati műveltséggel m egism értelni, volt azon szent 
munka, mellyre egész életét fordítá. Nem csekély 
volt az akadály, m ely  terve’valósulhatásának ellen
szegült. Gúny volt törekvésének gyakran jutalma. 
De szilárd akaratját misem győzheté-le, és sok 
évi fáradság után végre csakugyan sikerült. — 
Mert Mechitár egyike volt azon charaktereknek, 
mellyeket az akaddy mindinkább buzdít, nemes 
föltételüket valósítani.Moreában, melly a’velenczeiek’ 
uralkodása alá volt vetve, alapított egy kolostort, 
mellynek évek múlva a’ török’ terjedő ereje ’s igá- 
zó hatalma miatt Aelenczébe kelle áltköltöznie , ’s 
melly most Mechitár’ várakozásinak m eg is felel. 
Ezen intézet, honját ’s egész világon elszórt hit- 
sorsosait tanult papokkal látja-el, ugyanazoknak 
vallásos és tudományos könyveket ad, ’s a’ nyugati 
müveit világ’ fordításit szállítja, hazai nyelvöket 
miveli ’s csinosítja; számukra újságot ír, ’s a’ 
velenczei örmény-felekezetű lakosak’ gyermekeit 
neveli. —• Jeles vezetőnk épen most egy nagy szó
tárral foglalatoskodik. —: Efélékrül beszélgetvén 
angol társommal, majd két órát igen kellemesen
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tölténk a’ sz. lázári szigeten. Ez örökké fog élni 
emlékezetemben; egyszersmind javaslom minden 
u azónak : bogy Velenczében leven, necsak a’ múlt 
idő’ haldokló emlékivel, hanem a’ Sz. Lázár’ szige
ten szünetnélkül munkálkodó éle ítél is ösmerked- 
jék-meg. — T. A .

A* C S I L L A G J Ó S .
(Folytatása.)

A’ schach szörnyű haragra lobbant , mid in 
Khaltad’ viseletéről hirt vön, ’s ő mármár kész va
ja szem élyesen hozzá m enni; de csakhamar is
mét eszébe ötlött: miképen több ember, kik a’ csil
lagjóst háborgatni m erék , borzasztó rémképek ál
tal utasítatolt-vissza.— Ő tehát elégnek tarlá , a’ 
csillagjóstul nyert talismant az imént szüléié.t le- 
ánygyermek’ nyakába akasztani, ki rendkívüli szép
sége miatt a’ hárem ’ többi hölgye által anyjárul 
Z o r a d i n á n  a k ,  azaz „nyári-éj csillagának“ ne- 
vezleték. —• A’ szegény A i s a  hasonlókép vissza
tért a’ nyert talismánnal nyomoré hajlékába. O kis
ded unokáját, egy erőilen siró gyerm ekesét, holt 
anyja’ emlőin látta feküdni, ’s mielőt kedv es leányá- 
jiák halála fölött sírhatott, a’ szerencsétlenség’ u- 
jabb csapása ille'.é. Két katona ’s egy kadi, a’ íő- 
kamarástól küldetve, megjelent házánál, azon ü- 
ríigy alatt, hogy a’ néhány hónapiad visszamaradt 
adót behajtsák; ők mindent elszedtek, mi a roz
zant viskóban volt, ’s a’ szegény öreg asszonyt 
az ujdan-születe.t gyermekkel kiverték a’ város
kapun, mellynek közelében hajléka állott.

Évek m últak, ’s a’ schaehnak nem volt más 
gyerm eke a’ kis Zoradinán kivit1 , ki lassankint 
tündérszépségű liölgygyé virágzott-fel. Perzsia’ köl- 
tészei ihletve voltak a’ szép királyleány’ báljaitól, 
’s ők földet ’s eget kikémlének, hogy valamit ta
láljanak, mit nagy fekete szemeivel, magas hom
lokával, hosszú ’s gazdag hajfürtéivel, term ete’ 
’s arczv onalmai’ egyenmértékévelhasonlíihassanak- 
össze. ü  fejdelmi szüléinek, az udvarnak ’s az e- 
gész népnek bálványa volt; ámde e ’ köz bódulat 
szelíd ’s nyájas kedélyét legkevésbhé sem rontot- 
ta-m eg; ő tizennegyedik é .éb en  a’ szépség’ csu
dájának tartalék Perzsiában. ■— A’ schach Zora- 
dina’ tizenötödik születésnapját fényesen akará meg- 
ülleíni, ’s e ’ pompás ünnepre napkelet’ valamen
nyi fejdelm ét’s herczegeit meghítta. lllynagy ’s fé
nyes gyülekezetei m ég sohasem látott falai köztt 
Ispahan; a’ roppant v áros kicsiny volt a töm ér
dek sokaságu idegent befogadni, ’s hogy valamen
nyi vendég szállást n y erjen , a’ kapuk előtt sáto
rokat kelle húzni. Az utczák nappal tömve voltak 
em berrel ’s a’ vígan pezsgő sokaság mindenütt 
tengerkint hullámzók; éjjel pedig az egész város 
ezer meg ezer lámpaviíág’ bűvös fényözönében 
úszott; a’ schach’ palotájában uralkodott pompa 
pedig felülmúld a’ iegtüzesb képzelet’ erejét. — 
Az ünnep’ második napján, midőn a’ vendégek 
majd mindnyájan a’ nagy oszlopos-csarnokban vol
tak összegyülekezve, a’ harem ’ kertjében egy^ 
szerre vad zagyva kiáltások támadnak, ’s reá csak
hamar e’ rémítő szókat hallhatni: „Zoradina, a’ 
schach’ leánya, elraboltatott!“  A’vendégek közül e- 
gyik állttá, hogy ő látta , midőn a’ herezeghölgy egy

rózsalugashoz közelített; azonban midőn néhány 
pillanat múlva a’ rabasszonyok őt ugyanott keres
nék , a lugas már üres volt; fátyolát is összeté- 
petlen leiék a’ letiprolt fűben.

Mindenfelé a’ leggondosabb ’s vizsgább nyo
mozások történtek, de hasztalan; nem sokára min 
denkiben azon szomorú meggyőződés foganzott, 
hogy a’ n y á r i - é j ’ felséges c s i l l a g a  e ltű n t,’s 
nem tudja senki, hova. — Kardok villantak-elő a’ 
hüvelyből, legfutósabb lovak nyergelletének-meg, 
katonák küldettek szerte , az egész birodalmat ki
fürkészni ; de minden nyomozás és kérdezősködés 
siker nélkül maradt. Hasztalan járult a’ schach’ 
udvarnépe Khalfadhoz ’s más bölcs férfiakhoz ta
nácsért; sem csillágjósok, sem katonák nem akad
hattak legkisebb nyomára. Zoradina elveszett ’s 
az egész város nagy örömmámorábul egyszerre 
legmélyebb szomorúságba süllyedt.

De az írónak a’ lepelt félre kell húzni, melly 
Zoradina’eltűntét födözi.— Ezen időtájban Ispahan 
körül egy haram ia-sereg tanyázott, számra cse
kély ugyan, de vitézségre győzhetetlen. E’ rabló- 
had mar eddig is igen sok kárt’s romlástokozott, ’s 
m ég is csaknem kétkedni lehetett annak létezésén, 
mivel a’ gálád csinyokat mindig egyes rablók kö- 
vették-el, ’s az egész haramia-sereg csak ritkán ’s 
ekkor is igen félrevonult távul-helyeken gyült-össze. 
Vezérjük D e l f i n g ,  egy vakmerő kalandor volt, ’s 
már több hónap előtt elhatározó m agában, hogy 
Zoradinát elrabolja, kit azután csak tetem es vált
ságdíjért bocsát ismét szabadon. Ő e’ m erész ka
landot személyesen akará végbehajtani, ’s mivel 
lspanhanban egészen isméretlen volt, tehát aggo
dalom nélkül jelent-m eg itt, ’s néhány társával a’ 
palota körül kullogott, gálád szándékának valósítá
sára a’ kedve-ző alkalmat elvárandó. —• Ő szeren
csés volt a’ kertben magát elrejthetni, ’s midőn 
a’ fejdelmi leány a’ rózsalugasba lépett, hirtelen 
rá rohant, köpönyegébe takarta, ’s ijeszté, hogy 
gy dokkal szivét átdöfi, ha ajakin kiáltó-hang leb- 
ben-el; ’s így vele észrevétlenül kivergődött a’ kert
ből, hol aztán magát orzott zsákmányával együtt 
lóra veté, ’s néhány czimborája’ kíséretében tova 
száguldott. •—* A szegény Zoradina félelem ’s irtó- 
zattól legyőzetvén, eszméletlenség’ állapotjába sül
lyedt ; ezt erős láz követé, melly őt több hétig 
minden lelki erejétől megfosztotta. Midőn végre 
eszméletét ismét visszanyeré, egyedül leié ma
gát egy nyoszolyán sötét falak köztt, ’s a’ való
ság’ borzasztó képe lelke elé nyomult.

(Vége következik.)

R A B S Z O L G A - V Á S Á R .

Visszatérvén de F r a n c e  úr Párisba, ki Abd- 
el-kadernél hadifogoly volt, kalandjainak igen é r
dekes történetét adá-ki nyomtatásban, ’s ugyan eb
ből van kölcsönözve az itt következő rajzolat is.

„Mihelyt a’ foglyok’ megérkeztéről elterjedt a 
hir, — úgymond de F r a n c e  vir -— tömérdek aráb 
gyült-össze a’ táborban; ők látni akarák: valljon az el
adásra kiállított embermarha köztt nem találkozik é 
egy pár neger v. negernő, kiket szolgálatra használ
hatnak. Miután a’ vevő egy futó pillanatot vetett a
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földön kuczorgó rabszolgákra, közülök majd ezt majd 
amazt,-— a’ mint t.i. egynek v. másiknak külseje neki 
m egtetszett— fölkelni erőteté, ’s élénk vizsgálat alá 
v e tte , épen úgy, mikép mi marhavásárinkon egy 
ökörrel vagy lóval szoktunk bánni; ő megnézte 
az individuum’ szem eit, kezeit, csontjait ’s lábszá
rait; száját fölnyitni parancsolá , ’s különös figye
lemmel nézegeté a’ fogakat. Ha a’ rab nőszemély 
volt, megnyomogatta emlőit, hogy lássa : van e 
a' szerencsétlennek teje. A’ rabok ezt legnagyobb 
egykedvűséggel ’s érzéki tompultsággal túrék. Ha 
az alku m egtörtént, akkor fölkeltek ’s követték uj 
gazdájokal. •—Azon rabok közit, kiknek eladatniok 
kelle ’s kik sátorunkban találkoztak, volt egy tizen
négy éves ifjú negerleány is. ü  szép vala ; nagy, 
fekete szemeiből nyájas szelídség sugárzott; szája 
piros mint kláris, és —• ámbár előttem e ’ hasonla
tosság már elavultnak látszik , m ég is élek v e le , 
miután találóbbat nem ismerek •— fogai hasonlító
nak gyöngyökhez, mellyek művészileg egy yata- 
gan’ markolatába foglalvák; teteme olíy gyöngéd 
volt, mint egy nemes faj-lóé; lábai parányiak, mi
nőkkel egy spanyol nő sem bír; testének minden 
vonala csudás-bélyegű volt; a’ karcsú derék em e
lő ágyékának teljét, m ert a' szegény leányka —« 
a' hazája’ asszonyai köztt divatozó szokás’ ellenére 
-— iejérszinü haick ját dereka körül egy vörösgya
pot-zsineggel erősen összehúzta. Neki gazdag úr
hoz kelleti tartoznia, mert rajta minden, egészség-, 
rend- ’s tisztaságra mutatott. () hihetőleg kitűnő 
szépsége miatt valamelly bey’ vagy emir’ számára 
volt kijelölve, és sorsa, melfy n.ost szomorú vala, 
könnjon fényes és szerencsés lehetett volna.

A’ szegény leányzó mellettem guggolt. Ö sírt, 
kesergett, ’s eledelt épen nem akart elfogadni. 
Midőn őt illy szépnek, egyszersmind kétségbeesett
nek látám , keblemben el nem fojthatám a’ szána
kozást; én feléje hajoltam, ’s oily szelíd hangon, 
a' mint csak lehetett, imígy szólék hozzá : „Szúnj- 
rrieg olly mélyen szomorkodni, hisz mi azért m ég 
sem változtathatjuk-meg sorsunkat.“  — ,Ugy van, 
felelt a’ szerencsétlen rableány, mi nem válioztat- 
hatjuk-meg sorsunkat; ámde szabad sírnunk az el
vesztett szerencsén.4 •— „T e m ég olly fiatal vagy
— mondám — ’s neked nem nyílnék e’ földön már 
több öröm virág ?“ —• ,Nem. De mint eredhet szó
fia keresztyén egy rabíeánynyal?4 — „M ert a’ ke
resztyén em ber jószívű és bátor. Én Abd-el-ka- 
dertől nem rettegek, ’s igyekszem a’ honföldéről 
elrablóit szegény leányzót, ki sir és k e se re g , vi
gasztalni. A* keresztyén szintolly szerencsétlen, 
mint te. Hát nem viselő is rablánczot ?“ •— ,De a’ 
keresztyén ismét meglátja hazáját.4 —- „Ki tudja.44
— ,Nem mondotta-meg a’ szultán? A’ rableány
nak uj urát kell követnie. Nekem olly jó dolgom 
\oll ama sátorban, honnan az idegenek engem  el
rablónak, mialatt a' férfiak nyájaikat erdőkbe haj
tották. IXIost engem  az uj úr verni fog; ezentúl 
a lovak mellett kell alunnom ; nem eszem  többé 
kokusdiót ; én rongyos és piszkos fiaick-ot fogok 
hordozni. Nem jobb e a’ keresztyén’ sorsa, mint 
a" negerleány é ?‘4 —

Itt a’ leány ismét keservesen sírt. — „ V ke
resztyén egy  ősz atyát’s kedves leány test vért hagyott 
hazájában hátra, — mondám •— azt hiszed, szivé
nek nem kín, szeretteitől elszakasztva élni? azt 
hiszed , a’ keresztyén nem sír egész éjeken át, 
míg az aráb alszik ? De miért nyilványitsuk fáj
dalmunkat ellenségeik előtt? Hízzál szegény gyer
mek , te m ég igen fiatal vagy, ők téged m egszán
ni fognak. Szólj, eszel é ,  ha a’ keresztyén neked 
táplálékibul valamit nyújt?44 .—- ,lg en 4. •— Én azon
nal adék a’ leánynak néhány szőlőgerézdet. — Ö 
köszönve nézett rám ’s titkon ev e tt , mialatt fejét 
balekjának két szélével eliak irla.

Erre min gyárt a’ garabák’ törzsének eg y  fő
nöke lépett a’ sátorba. Ő reggel magát Abd-el- 
kadernél jelenté, ’s egy  francziának , kit Moslaga- 
nem mellett megtámadott ’s m egölt, levágott fe
jét nyujtotta-által. Ő gazdag volt, ’s rabszolgákat 
akart vásárolni. Mihelyt a’ leány szem ébe tűnt, 
m egelégülten mosolygott ’s parancsolá, hogykel- 
jen-föl. A’ negerleány úgy cselekvők ; ’s most a’ 
főnök élénk vizsgálat alá vette, de rajta legkisebb 
hibát sem  talált. A’ főnök a’ rabszolga-eladóhoz for
dulva monda: „adok 50 budsebút44 —• ,Én nyolez- 
vant kívánok.4 „Annyit nem ér.44 — ,De láttál e 
már valaha illy szép negernőt? Nyisd-fel szájadat, 
leány!4— ’S a’ leány engedelm es lön. —  ,Nézd e ’ 
szép fogakat! egy  sem hijányzik. Indulj leány.4 — 
’S a’ negerlány fel alá futott. „Milly szép tomporák ! 
Lépése nem szilárd és biztos é? Nyomkodd-meg 
em lőit, nincs több teje, mint a’ most született bá
ránynak. Ne sírj rablány, különben a’ dschau m eg
nyugtat botjával.4 ’S a’ negerlány gyorsan letörlé 
könnyeit. -— ,Tehát nyolezvan budeshú-t.4 — „ A* 
dok hatvant. A’ lány ne:n erős; ő a’ trágyái az a- 
kolbul nem fogja kihordhatni.44 — ,Kél év múlva sá
torod’ minden lova alul elhordja azt. Nyolezvan 
budsehút.4—„H etvent44— ,Nézd, kezei milly tinó nak, 
m ég sohasem dolgozott. Nyolezvan budsehút. Ha- 
lározd-el magad’, mert a’ szultán várakozik rám.4 
— „Itt a’ pénz.44

A’ főnök parancsolá a’ rabszolgálónak, hogy kö
vesse őt. A’ szegény leány könyterhes szemekkel 
nézett felém , ’s, ment. A’ szultán’ sátoránál m eg
állapodtak. A’ főnök áltvevé a’ hozott fejért a' díjt. 
’S néhány pillanat múlva elhagyók a” tábort.

r e j t e t t s z ó .

1 2 3 4 5 6 7- Hitvány főzelék magában.
3 4 1 5 7 -  Országunk’ egy fő hegye.
1 2 3 4 5- Dűli rég a’ magyar házalom.

5 4 g. ki nem éhes, az egye.
5 4 3 6 7- Termőfölde jó dohánynak.
1 2 5 6 7- Egy színből nem álihat ez.

6 7 1 2 -  Keresztneve aggleánynak. ,-«■
6 4 1 2  Több Uly helységet nevez-

H o g a i dános.
Az. 53*lik számú rejtett»*« • 1 i>a p-

Szerkeszti H e l m e e z y .  — Nyomtatja Be i me l .
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A' M A G Á N Y H O Z .

Csöndes árnyaid’ hősébe
Békességért jöttem én ,

Mert kihalt reménysugáron« —
’S hányatám zord vész’ ölén.

Ah ! de nyugtot itt sem értem ,
Nem szelídült szívjajom;

Sót a’ csöndes éji órán 
Súlyosul nehéz bajom.

Képzetem míg a’ letűnt kor’
Hősivel itt kéjeleg,

KÖnnvem hull , mert a’ jelenben 
Irt sebemre nem lelek.

És ha a’ sötét jövőnek 
Félrehúzom fátyolát,

A' titoktcljes hazából
Egy sugár sem röppen át.

Nincs sugár, rnclly enyhét adna,
’S a’ szivet derítené ,

Porba sujtatott az erkölcs ,
És a’ díj a’ — hitlené !

S-y.

D É L S Z A K I F É N Y .

Nincs szebb fén y , mint melly az em beriség’ 
jóllétét ’s művelődését jótékony világával előidéz
ni törekszik. — Illy fényt láttam én mult-évi sz. 
Mihály’ havának elején kedves hazánk’ egyik fő
vizének , a’ Drávának környékén tündükleni, melly- 
nek néhány év előtt munkába vett ’s már most 
tökéletesített számos kanyarodása általmetszetvén, 
a’ nagy víztöm eg’ lefolyására jobb ut készítetett, 
’s ezzel mind Som ogy mind Verőcze várm egye’ 
legtermékenyebb részei a’ viz-áradástól m egm en
tetvén , a’ szegény adózó népnek jólléte eszközöl- 
tetelt. — Azért noha azon mannáknak, mellyek bizo
nyos illeni iró’ állítása szerint a’ slavoniai köznép’jól
létét ’s örömét egyedül eszközük, a’ múlt mostoha év
ben egyik neme sem  diszlett, (nem teremvén sem  
makkjoksem szilvájok), m ég is a’köznép jókedvű’s 
vidám, nem is olly renyhe, mint honíiairul az emlí
tett iró állitá; mit e léggé valósit az: hogy a’ Drá
vához közelebb fekvő helységek’ lakosai, kiknek 
házuk’ ablakin sétált-be a’ viz a’ Dráva-szabályo- 
zás előtti példátlan kiöntéskor, minden épületen 
rósz szomszédságának borzasztó nyomait hagyta, 
m ég is e ’ részletes vizözönt követő évben mind
ezt helyrehozák, ’s az előbbinél jobb állapotba h e
lyezték. L u k á c s i  helységnek szép sorházai leg 
alább munkás és vagyonos lakosokra mulatnak. Ve- 

"r ö e z é b e n  említést érdemel a’ díszes várkastély !s 
sz. Ferencz’ fiainak zárdája. E’ történeti tekintetben 
is nevezetes mezővárosnak határát a’ jólkészült 
eszéki országúton, mellynek melléke eg ész  The-

rezováczig magas nyárfákkal van beültetve, el
hagyván a’ vizsgáló, mindenütt a’ munkás em be
ri szorgalom’ uj emlékit láthatja ; illyen az óriási 
munkával bekerített csemerníczai vadaskert, melly 
kerületében két ezer hold földet, kebelében pe
dig 5—600 szarvast foglal. Illyen maga Therezo- 
vácz is ; ezt Istvánfi történetiratiban S z u h o p o- 
lának (száraz-mezőnek) nevezte; később is csak 
ezen név alatt ismerék, míg mostani földesasszo
nya, Jankovics Terézia itten várost alkotván, azt 
önnevérül Terézia városának (Therezovácznak) 
nevezé. Itt az uraság’ ’s királyi sóház’ épületein 
kívül méltó említést érdemel az em eletes, csinos 
plebániaház, de leginkább az izléssel-készült két
tornyú, gyönyörű kath. templom, mellynek mind 
különös külalakja, mind belső czélszerü elrende
zése  e léggé mutatják, hogy sem  buzgóság, sem  
költség nem hijányzott ezen istenház’ felékesíté
sében , m elly, mint alapító asszonya’ ájtatosságá- 
nak em léke, szép nevét a’ késő maradéknak is 
fentartja.

Innét platanfa-sorok köztt haladva, a’ síksá
got, mellynek termékenységét hosszú búzakepék, 
’s m ég lál)On álló ölnyi-magas gabona mutalák, el
hagytam , és Vucsin mezőváros felé több hegyen  
’s völgyön vergődtem-által. Ulamban több nagyobb 
’s kisebb falut láték; ezek fensőbb rendelések’ kö- 
vetkezésiben a’ hegyek köztt elszórt m ég apróbb 
faluknak ’s egyes házaknak baromtenyésztő ’s 
minden művelődés-nemben szűkölködő lakosibul sok 
bajjal szerkesztettek - össze , kik felhőket-érő er
dei vadonokban, egymástul, leginkább pedig a’pal- 
lérozottabb részektül elszigetelve lévén , azonban 
most minden nagyobb h elység’ növendékei az is
kolai nevelés’ áldásiban részesülvén, nemcsak a’ 
köz életben megkivántató tudományokat, istenjök, 
földesuraik, elöljáróik ’s önmagok iránti kötelessé
geiket tanulják-meg, hanem szoknak a’ jórendhez 
’s engedelm ességhez is , mellyeket a’ vadonban 
növekedett épen nem ismer.

Ezen hegyesvölgyes utazás’ bajait neveli m ég  
a’ végetlen-terjedelmű sűrű erdők’ komor tekinte
te is; de mennyire megörül az utas, midőn e ’ 
hegyek ’s erdőkbül kivergődvén, egyszerre Vu
csin’ sziklavára, az átelleni feketehegyek’ (Czerna 
gora) hosszú lánczával tűnik szemébe. Leszállván 
a’ magasrul, teljes méltóságában tünik-elő a’ ter
mékeny ’s nagy-kiterjedésű Vucsin-völgy; a’ he
gyek’ oldalain pedig a’százados tölgy-, bükk-, cser 
’s fenyü-erdők úgy állnak, mint a’ hajdani Roma’ 
legioji, velenczések’ láncsásai, magyarok’ és törö
kök’ táborai, mellyek időnként a’ slavinusok’ tar
tományit meghóditani akarák, ’s ez utólsók a’ ben
ső viszontagságoktul segítve Urosius’ utódja alatt 
czéljokat el is érték. Ezen szép völgy’ éjszaki kez
detén áll Vucsin m ezőváros, benne pedig egy jó 
karban levő nagy kath. templom kevésszámú hí
vekkel, ’s egy  kis czifra rácz-templom számosabb 
nemegyesült göröggel a’ város’ közepén áll: m.



319

Jankovics nem zetség’ nagy angolkertje, ebben az 
idegen ’s hazai fák”s virágok’ezerféle neme,czedrus- 
tól kezdve izsópi g,nagy mennyiségben találkoznak. 
Ezek’ hullámzó tengeréből emelkedik-ki az ura- 
ság’ ízléssel épült gyönyörű két kastélya, mellyek 
mind csinosságukra, mind czélirányos eloszlatásuk
ra az építési tudomány’ valóságos rem ekei; ezen  
gyönyörű kertnek ’s szép kastélyoknak számtalan 
dísze közül első helyet erdemel m ég is a’ kasté
lyok előtt levő fenséges ugrókut, melly vizét több
nyire öntöttvas-csőkön a’ feketehegyek’ tetejérül 
nyervén, 1(5— IS ölnyi magasra löveli, ’s ig y a ’vi
lágon levő legjelesb ugrókutak közé méltán szá- 
mítathatik.

E’ sok szépségtől megbájolva hagyám-el Vu- 
csint, a’ jankováczi üvegbánya’ megtekintésével 
óhajtván végezni rövid kirándulásomat; hova eljut
ván azonnal találkoztam egy  em berrel, ki magát 
bányásznak n evezte, kinek azonban feszes maga
tartásába csakhamar észrevettem , hogy valamivel 
több mint bányász ; ő néhány száz itt tengődő mun- 
kásnak’s családjaiknak sorsát intézi; ez megelőző  
szívességgel mutatott mindent m e g , valami csak 
látásra méltó volt; raktárába, köszörülő-malmába , 
tüzes kemenczéihez vezetett-el. Egy sziklábul kivá
gott lépcsőzeten lefelé menvén, egyszerre elszegte  
utamat egy  60 vagy 70 lábnyi magasrul lerohanó 
viz-esés, melly az ejőttem-álló gránitsziklára zu
hanván, kimondhatlan sokaságu viz-porokká zúzód
va — föllegekbe sziporkázott; fölséges képekkel 
mulatott ugyan, de m ég is tompa moraja a’ szi
lárd-alapú szíriekkel engem  is , ki a’ term észet’ 
alkotója’ különféle müveiről gondolkodni kezdék, 
megreszkettetett. E’ szép látvány által m eglepet
ve eljutottam Verőcze várm egye’ szélén levő 
legmagasb h egy’ csúcsára, honnét Szerem  vár
m egye’ gyönyörű térségét örömmel szemléltem ; 
eg y  fohászszal áldozám P r o  b u s  romai császár
nak, ki szeréini születés lévén, katonái által az 
Alma hegyét, melly m ég most is a’ hires szeré- 
mi nedveket termi, szőlőkkel beültetvén, nevét 
jobban megörökítő, mint azok, kik amphytheatru- 
mókát vagy circusokat építenek; mert ezek a’ma
guk idejében olly dicső müvek elenyésztek , ’s al- 
kotójik’ emlékét romjaik közé temetők: Probus’mü
vei pedig m ég most is állnak’s tanúságul szolgál
nak arra: hogy midőn a’ hiú fény’ ’s pompa’ mü
veit az idő’ vasfogai m egem észtik , akkor az eg y 
szerű hasznos intézetek fenmaradnak, virágoznak 
’s túl élik a’ legdicsőbb müveket. Innét visszafor
dulván , borzasztó nagyságban tűnt szem em  elé 
azon rengeteg erd őség , mellynek eddig csak né- 
melly részeit láttam, most pedig e’ magas h egy
tetőről eg ész  kiterjedésben szemlélhettem. Midőn 
azon gondolat foglalá elm ém et-el: mikor támad itt 
egy  lelkes Probus, ki e ’ hegyek ’s völgyekre ki
terjeszti majd a’ művelődés’ áldásit, azt kérdőm 
eg y  jelenvolt sáfártul: ugyan mondja-meg nekem  
k egyed , mi annak oka, hogy ezen 200,000 hold- 
nyi erdőségben olly kevés ember ’s olly sok vad 
tanyáz ? miért nincsenek e ’ fűgazdag hegyek ’s 
völgyeken merino-aklok? „Lássa az űr— eztnye- 
rém válaszul, —• annak bizony az az oka, mert az 
emberek inkább szerelnek egyenes földön lakni,

mint itt a’ hegyek köztt; merino-aklok pedig azért 
nincsenek, mert itt csak szarvasmarhák tenyész
nek; mert némelly helyen a’ hegyeken források 
vannak, azok pedig a’ juhoknak ártalmasok.“ Az 
első kérdésre m eglehetősen felelt k egyed , mon
dám; de a’ másodikra adott felelete épen nem ki
elégítő; mert noha itt a’ marhák mint látom jól
tenyésznek, de hogy a’ fűtermő-hegyeken fakadó 
források nem lehetnek ártalmára a’ juhtenyész
tésnek, azt mint ezer okkal bebizonyított igazsá
got bátran állítom. Előszámláltam azután egyhu
zamban a’ műveltebb világ’ minden hegyes tájé- 
kit, hol farkasok helyett a’ legszebb merinók lé
teznek. De az említett sáfár a’ felhordottakra fe
lelni nem tudván, csak fejcsóválásával látszaték a- 
zok’ valóságát tagadni, kinek megbántó fejszédel
gésein felháborodván, tovább akarám áldottabh 
honom felé folytatni utamat: azonban eg y  külö
nös alak tűnt szem em be, melly a’ felhőket érő 
bükkfák’ tetején felém len ged ezett; ez Slavonia’ g é 
niusza volt. Hozzám érkezvén a’ d icső, ezt súgta 
fülem be: „Ne boszankodjál jó u tas! ne is kétked
jél azoknak nemsokára leendő teljesülésén, mellyek 
elmédet elfoglalják, mert ott a’ vucsini sziklavár 
alatt él egy  jeles férfi, ki nemcsak ura, hanem 
atyja is jobbágyinak; az majd rövid idő múlva fel
dúlja a’ vadak’ laktanyáit, megritkítja rengeteg er
dőit , ’s vadak’ helyett szelidebb állatokat, t. i. em 
bereket ’s merinókat ültet ide, ’s azon fényt, mel- 
lyet m ég most csak kis sugárokkal látsz tündök- 
leni, majd a’ jól - intézett nevelés által déli pontra 
em eli, hogy a’ legelrejtettebb helyekre is elhas
sanak jótékony sugári!“

D . m . r ,

A» C S I L L A G J Ó S ,

(Vége.)

Itt a’ fogolyhölgy egyszerre halkan közelgő 
lépteket hall, ’s eg y  kellemes-hangú szózat íinezt 
kérdezi: „Mint érzed magad’, szerencsétlen rab- 
leány?“ —  Zoradina megijedt. „Van itt valaki, 
a’ ki engem  szán , és sorsomban részt vesz ?“ 
szólt rebegve a’ hölgy. *— „Halkan beszélj — volt 
a’ felelet — te itt gonosz emberek’ hatalmában 
vagy“ — „Tehát én atyám’ hajlékát nem látom so
ha többé?“ kesergett Zoradina. — „Bízzál, ’s ne 
essél kétségbe —  viszonzá a’ szózat —  én fogoly 
vagyok itt, valamint te. Ha magad elég  erősnek 
érzed , ez éjszakán velem  megszökni . . . . “ Most 
kivül hirtelen zörej támadt ’s emberi szózatok hal- 
latszának; — Zoradina figyelt, ’s hallá, mikép az, 
ki vele csak imént beszélt, magát visszahúzta. A- 
zon gyönge rem ény, melly az idegen alak’ utólsó 
szavai által keblében foganzott, hatalmasan izga- 
tá őt, ’s a’ legközelebbi órák aggságteljes várás» 
ban enyésztek-el,

Végre a’ körötte uralkodó mély csend, ’s egy  
mellék-helyen több ember hortyogása hirdeté neki, 
hogy itt az éj. — Midőn Zoradina m ég folyvást éb
ren feküdt, — emlékezve a’ reggel hozzá intőn 
zeit titokteljes szavakra*— hirtelen ismét lassú lép
teket hall, ’s az ism éretes szózat alig hallhatólag 
így susog hozzá: rKeIj-föl, herczegasszony, ’s
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kövess engem , én téged megszabadítni jövök.“ —- 
’S mielőtt Zoradina m ég e ’ szókra valamit felelni 
képes volt, erős karoktul érzé magát átöleltetni, ’s 
halkan a’ sátorbnl kivitetni. A’ teljes-arczú hold 
tisztán világított a’felhőtlen égen  , és Zoradina most 
szabadítójában eg y  daliás-termetű szép ifjút pillan- 
ta-meg. Az isméretlennek szemeiből részvét su
gárzott, kezének szorítása pedig gyöngéd volt. —  
A’ sátor’ nyílása előtt szép ló áll vala nyergelten ; 
Zoradinát szabaditója legott a’ ló’ hátára fölem elé, 
ő maga is felpattant melléje, ’s most az erős állat 
a’ lovag’ keze által igazgatva, tova iramlott. Üldözés
től mentten maradtak; mert a’ nap már magasan 
állt az ég en , midőn a’ haramiavezér fölébredt ’s 
a’ két szökevénynek, ugyszinte legfutósb lovának 
is, eltűntét észrevette.

A’ herczegasszony, ki illy módon nagy veszély
től menekült-meg, gyöngébbnek érzé magát, hogy  
sem  szabadítójához sok kérdést intézzen ; Hasszán’ 
(igy nevezék a’ szabadítót) élettörténete rövid volt, 
’s ő azt igenhamar elbeszélő neki. () már gyönge  
ifjúságában a’ rablók’ hatalmába került ’s ezek őt 
gyorsasága miatt ,,a’ puszták’ nyilának“ nevezték. 
De jóllehet gyerm ek-évei szenvedések ’s nyavalyák 
közt folytak-le, m ég is veleszületett a’ müveit tár
sas-élethez vonzalom, szivének folyvásti élénk o- 
hajtása volt, a’ haramiáktól megszabadulni. Midőn 
Zoradinát mint rabot a’ tanyára hozák, Hasszán 
tüstint el ö k é lé , hogy a’ hölgyet ’s magát is m eg
szabadítja; ’s ő ezen tervét létesítő , miután sze 
rencsés volt, a’ rablókat álomital által több órára 
eszméletüktől megfosztani.]

Perzsia’ királya szomorúan ’s minden vigasz
talástól megfosztva ült kertjében, ’s aggó szívvel 
várta a’ szolgák’ visszatértét, kiket ő a’ birodalom’ 
minden részeibe szétküldözött. Egyszerre hangos 
örömkiáltás hallatszék a’ távúiból. Ezen őrömkiál- 
tás közé egy  név vegyült, ’s im alig hogy e ’ név ki- 
mondaték, már az elrablottnak anyja boldog óhajtás’ 
szárnyain sietett-le az udvarba, hogy a’ neki visz- 
szaajándékozott leányzót első szoríthassa szivéhez.
__A’ hivők’ uralkodója azon nagy örömében, hogy
a’ kedves drága gyerm ek visszakerült, a’ vitéz 
szabadítót eleinte figyelem re sem  méltatá, ’s mi
dőn később körültekintett, már a’ vitéz eltűnt. Né- 
mellyek mondák, hogy ők látták, miképen a’ bölcs 
Khalfad, ki a’ nagy örömzajra hasonlag előtermett, 
az ifjút magával elvezette. —

Ámbár Zoradina ismét szüléi’ karjai közt ta
lálkozott, de ezen utóbbiak’ öröme m ég sem  vala 
bonillán, mert a’ királylány, visszatérte óta mind
inkább sorvadott, úgy hogy állapotját végre az or
vosak gyógyíthatlannak nyilványíták ’s a’ királyt e ’ 
vallomás által olly sötét bánatba sülyeszték, hogy 
az egész  birodalomba felszólítást küldözött-széllyel, 
mellyben azt, ki szeretett egyetlen leánya’ életét 
m egm enti, ugyanennek kezével igéré megjutal
mazni. —

Csak most jelent-meg Khalfad az ifjúval; ’s 
Zoradina alighogy meglátta is iiét szabndítóját, a- 
lighogy kedves szózatát hallotta, már a’ hervasztó 
bánkodás’ minden felhője szétoszlott arczán, ’s né- 
hánv nap múlva ujdanszületve omlott a’ nem es és  
bátorszívü Hasszán’ karjai közé, kit atyja a’ schach,

m egem lékezvén királyi szavára, mint jövendő fér
jét állíta éli be. — „Őket a’ végzet egymásnak szán
ta , •—> szólt a’ bölcs Khalfad, ki e ’ jelenet’ szemta
núja volt — már születésükkor íiirdeték nekem  
a’ csillagok: hogy Ai s ának a’ szegény sütő’ öz
vegyének unokája a’ schach’ leányát nyerendi nő
ül, de előbb mindkettőnek különféle próbát kell ki
állnia. így  szólt a’ v é g z e t , ’s igy kellett betelje
sülni. D icsőség Allah-nak!“

A’ F E K E T E  K Ö N T Ö S .

Múlt század’ utolján elrejtve élt egy  fiatal láng 
ész ; csak fakadó bimbó m ég , de melly későbe" 
legfölségesb virágkellemben vala diszlendő. A’ mű
értők m ég eddig a’ fiatal virtuózt nem vették észre; 
csak eg y  férfi ismérte a’ benne rejtező tehetsége
ket, ’s e ’ férfi az ifjúnak öreg mestere volt, a’ han- 
gászkarnak eg y  szerény tagja a’ komikai dalszín
háznál Párisban. Hogy A d r i a n  (igy nevezék a’ 
fiatal művészt) figyelmet fog gerjeszteni, arról agg  
m estere nem kétkedett; hisz’ ő tanítványának, ki 
szellem e által olly hamar m egelőzte őt, nem egy
szer örömittasan hallgatá lélek- ’s érzetteljes játé
kát, ’s képzeletben magának tulajdonítá már egy  
részét ama’ dicsőségnek ’s érdem-koszorúknak, 
mellyeket Adrian egykor aratni fog. — Most csak 
arról volt a’ kérdés: mikép lehetne őt illő módon 
bemutatni. Végre csakugyan ajánlkozók erre al
kalom. A’ dalszínház-igazgató az öreg hangász’ 
kérelmére m egengedé Adriannak, hogy saját hang 
szerzem ényeit rendkívüli hangversenyen előadhas 
sa. Az ifjú művész ezen engedelmet örömmel , 
hálával, de egyszersm ind rettegéssel fogadta.—-Rét-! 
tegéssel é?  H ogyhogy, tehát nem bízott magá
hoz? talán kétkedett művészi erejében? — Korán- 
sem  ; ő jól tudta, hogy az, mit ő adni k ép es, el 
nem kerülendi a’ melegkeblű dilettánsok’ figyelmét, 
’s a’ műértők’ részérül sem  fog méltánylás nélkül 
maradni. —• No’s ,  mit nem óhajtott volna tehát? 
vagy hivebben szólva , mit óhajtott volna? — E g y  
f e k e t e  f r a k k o t !  — „Honnét teremtsünk mi fe
kete frakkot?!“ imigy kiálta-fel a’ m ester és  tanít
vány egyszerre. •—

Mindazáltal a’ mesternek csakugyan volt egy
fekete f. akkja........Fölséges ruhadarab, melly m ég
a’ revolutio’ első éveiből vévé eredetét, ’s már több 
patriótái ünnepen pompázott; de mellyet a’ birto
kos azóta legélénkebb gonddal dajkált, ’s csak rend
kívüli alkalomkor részesíte azon szerencsében, hogy  
az ócska szekrényből előbúva, napvilágot lásson. 
Bármennyire érdeklé a’ contrebassistát Adriannak, 
mint tanítványának, előm enete, m ég is az enyém  
’s tiédről olly szigorú fogalmai voltak, hogy ő azt, 
mit övének nevezett, más kezek köztt m ég csak 
kis időre sem  akará látni---- Hát m ég aző szép feke
te frakkját, ezen kedvencz-öltözetdarabját, mellyre 
eddig olly lélekism éretes gondot v iselt, s kánfor- 
szag állal a’ molyférgek’ hatalmától megótalmazott, 
— ezen drága kincsét most más ember’ te dén l ti
ni — , nem! erre magát sehogy sem tökélheté- 
el. ■—. — Azonban a’ művészet’ szeretető meg is 
győzött; ’s a’ mester a’ köntöst Adriannak általadta, 
miután ismét ’s ismét figyelm eztető, hogy úgy  
vigyázzon rá mint szem e’ világára, s rajt az is-
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lenérti legparányibb kár ne essék. Hanem egek! 
a’ frakk a’ contrebassista’ türhelőleg vaskos te s
tére volt készítve; a’ íiatal művész pedig minden 
volt —  esak vaskos nem! — De itt is győzött a’ 
m űvészet iránti hajlandóság, ’s Adrian felölté a’ fe
kete frakkot — csuda könnyűséggel.

Hét órakor estve mindhárman, — a’ conlre- 
bassista, Adrian ’s a’ fekete frakk —• jelenvo tak a’ 
dalszínházban. Egy részrül a’ gyöngéd gond szép  
fekete kedvencze iránt, ’s más részrül az aggoda
lom : valljon Adrian jól viszi é majd dolgát, ’s fog 
e araini tetszést, — ezek voltak amaz érzelm ek, 
mellyek az agg m ester’ keblében egymást valtoga- 
ták, ’s külsőleg is mindenben, a’ mit tőn, jelentkez
tek. —• Ő tanítványának hamarjában m ég néhány, 
szükségesnek latszó, intést adott a’ hangszer
zemények’ játszására nézve, majd ismét oktató rö
viden, mint viselje magát köntöse iránt; ő m eg
mutató neki, mint tartsa karjait a’ játéknál, hogy  
könyökét seh o .á  se  kelljen értetnie; ő egyszers
mind megtanító őt, mikép lehessen a’játékban a’ mo
notóniát elkerülni, ’s magát a’ quinquett-lámpák’ 
netalán csepegő olajától m egóni; egyik kezével a’ 
zongorán az accordok’ helyességét próbálgató, má
sik kezével pedig fekete kincsének —• a’ frakknak 
•—- gallérjáról ’s újairól a’ port törlesztgeté-le. —  
Most a’ kar-igazgató háromszor kopogtata, ’s min
denfelől hallatszék a’ kiáltás : „orchestrumba, or- 
ehestrumba, uraim!“ kS az érdem es agg m ester itt 
kényszerítve látja magát leszállói, ’s tanítványát és 
frakkját legelőször magukra hagyni. —

Akkor a’ hangversenyek nem adattak színpa
don, mint jelenleg történik, hanem a’ prosceniu- 
m o n , a’ kárpit előtt, melly .leeresztve maradt; a’ 
kisérő orchestrum pedig ánég is csak alant szo
kott helyét foglalá-el. — A’ művészeknek, kik solo-t 
valónak játszandók , ’s lassankint a’ prosceniumra 
léptek , gyakran nem csekély bajba került, a’ füg
göny ’s első coulisse köztt átvergődniük. Midőn 
a’ sor most Adrianra jött, ő is iparkodott keresz
tüljutni ; de mivel ezen operatio rá nézve e g é 
szen uj volt, tehát több pillanatnyi idő kelle, míg 
a’ veszélyes utón áthaladt. Ekkor látá a’ contre
bassista , mikép szivének legdrágább kincse •— a’ 
fekete frakk — a’ kárpit’ zsíros kötelével ellensé
g es  súrlódásba jött; melly esetnél a’ jó frakknak 
kétségkívül vesztenie k e lle , mert újain hosszú  
húzások’ képében néhány, szemmellátható sérü
lést kapott. Ezen borzasztó jelenésnél a’ contre
bassista tovább nem maradhatott lent az orclie- 
strumban veszteg; ő felugrott, hogy csaknemkó- 
ta-támja feldült, és szívszaggató hangon kiállozá : 
„ A d r i a n !  A d r i a n !  vigyázz már frakkomra!“ —• 
Képzelhetni, milly nagy volt az ifjú ember’ sz é 
gyene és zavarodása, olly pillanatban , mellyben 
az igen számos gyülekezet rajt lartá függesztve  
szem eit, ’s mellyben neki, mivel elsőször lépett 
nyilván fe l, a’ lélekéberségre olly nagy szüksé

ge volt. Ámde zavorodása csak néhány pillanatig 
tartott. Művészi szellem e győzött a’ közönséges 
em beren , ’s fenséges játéka épen azon tetszést 
aratta, mintha mi sem történt volna. — Midőn a’ 
hangversenynek vége volt, a’ színház’ igazgatója 
a közönség tetszéskiáltásitól m ég egészen  kábult 
’s szeméremtől pirongó Adriant bemutató T a l l e y 
r a n d  hgnek, ki őt ismerni óhajtó. Miután a* her- 
czeg  őt érdem szerint m egdicsérte, különös ke
g yességgel imígy szólt hozzá : „Ifjú barátom, ne 
sajnáljon elfordulni pénztárnokomhoz, ki önnek 50t) 
frankot lizetend-ki, melly pénzen majd csináltas
son magának eg y  uj fekete köntöst.“ Mert az ö- 
reg hangász’ frakkjával történt esem ény’ hire Tal
leyrand’ hg’ fülébe is eljutott, ki ugyanakkor a’ 
színház’ egyik páholyában ült.

Harmincz három év múlva e’ történet után 
T a l l e y r a n d  hg, korgyengült egészségének  hely
reállítása végett a’ hyeresi fürdőben (Provence-ban) 
tartózkodott, hol ő a’ legkellem esb mulatóházak’ e- 
gyikében eg y  terrasse-on, hóimét felséges kilátás 
nyílik a’ földközi tengerre, több művészt gyüjlött- 
ö s s z e , kiknek ugyanakkor ezen anekdotont elbe
széld, egyszersmind sajnálatát jelenté-ki, h o g y ezen  
fejledező, szép talentumot akkor a’ megtorlott fogla
latosságok vele felejteték, úgy annyira, hogy azóta 
többé mitsem hallott róla. •— Ekkor eg y  hal vány- 
arczú, szenvedő-külsejű férfi hirtelen fölkelt 's 
mondá a’ herczegnek , ki őt a’ sokaságban m ég  
nem vette é sz r e : „ H erczeg ! azon A d r i a n  én va
gyok“ — ,Ön!‘ — „Igen , én ma g a m. . .  A d r i a n
B o y e l d i e u .........“ Itten Talleyrand herczeg a’
„fejér asszony“ ’s „párisi János“ már sir felé 
hanyatló hangszerzőjének nyakába borult, ’s kön
nyeik összevegyültek, ük m egigérék , hogy igen
igen gyakran m eg fogják látogatni egym ást.-------
’S néhány hónap múlva B o y e l d i e u  már a’ pe- 
re-lachaisei temetőben feküdt, közel ama’ sírbolt
hoz, hol majd nemsokára pártfogójának is halandó 
része nyugodni fog.

RE J T E T T  SZÓ.

Régi királyink köztt elhajla egészem erénytől;
Végsőmnek dolgát akkor végezte szegény pór !

Sz. lg. Zalábul.
Az 54dik számú rejtettszó: T a t á r k a .

I g a z í t á s .  Társalkodónk’ 49dik számának lső lap
ja’ l  szeletén alulról fölfelé a’ l 4d. sorban ,,'a Arcún“ ki
marad;- — a’ 194 lik lap 1. szel. 25 sorában „90“ helyett 
olv. „70“ i másik szeletén az ödik sorban „fóíí.“ helyett olr 
„ nem több “

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .
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P R Á G A I  Ú T
(Julius’ 4kén 1837-)

A’ bécsi tornyok reggeli 6 órát ütöttek, a’ vö- 
ös-frakkú postalegények nyeregbe veték magu

kat , a’ nagy kapu m egnyílt, ’s a’ négy gyorssze- 
kérbül álló karaván víg ostorpattogtatások ’s han
gos lódobogások köztt hagyá maga után a’ birodal
mi fővárost, mellynek számos lakosa m ég ekkor 
zárt zsaluk mögött édesen szunnyadozott. —• Az 
utasok a’ conducteur által a’ hintóba hatonkint be
osztva, olly odaragaszkodva simulának üléséik’ ké
nyelm es szeg letib e , mint nyugszik sok szép ősi 
birtokon a’ betáblázott adósság; ’s a’ szabad kilá
tást ’s dohányzási praerogaíivát engedő előhintócs- 
kába (cabriolet) szintúgy vetekedve concurráltak 
utilársink, a’ mint szoktak vetélkedni valamelly 
neszt hallott hitelezők az e l s ő  ntabulatioi helyért.

Ha a’ sas’ fellengő repiét utánzó h-azai gőzö- 
sinknek, a’ vizi-láthatáron előtünte valamelly szív 
emelő látvány : nem tagadhatni, hogy az illy, több 
gyorsszekérrel menő karavánnak jó csinált utón 
egymásutáni haladása szinte valami meglepő. A’ 
zöld fasorokkal beültetett ’s fejérpor-lepte e g y e 
nes ország-uton a’ számtalan terhes furmányosak 
mozgó házakkint haladnak előre, ’s a’ közelitő pos- 
tasip’ vagy pattogtatott ostor’ praerogalivás szó
zatára oldalvást kitérve, a’ gyorsszekerek’ sebes  
haladásának szabad tért engednek. Illy folyvást 
haladánk Enzersdorf, Stockerau, Mallebern posta- 
állomásokon keresztül Hollabrunig, hol sokra néz
ve nagy dolog történt, — azaz: ebéd tartatott. 
Ezen eddigi útban különösen szembetűnő vala egy  
németországi (aus dem Reich) m esterlegény, ki 
vándori pogyászát, két subtil ’s lakirozott-kerekű 
tengelyen, csinos rudacskájánál fogva (mintegy 
játszó gyerm ekek’ módjára) kényelmes és némi 
negédes könnyűséggel eg y  kézzel h ú z t a  m a g a  
m e l l e t t ,  a’ helyett hogy azt, egész  testét meg- 
erőtetve ’s neki görbedve, hátán hurczolta volna, 
— ’s m ég is bizonyosan liamarébb ’s könnyebben 
éré-el mindenkor utazási czélját, mint a’ „régi“ 
mellett maradó társai. Mivel a’ gyorskocsi sem 
mi mellékes dologért m eg nem áll, nem mond
hat! am-meg neki azon már szájamban volt taná
csomat , hogy ha tán ő „Szolnokba“ készül, majd 
„Hatvan“ táján némi elővigyázattal legyen subtil 
két kerekére , mivel aligha kénytelen nem leend 
ott m ég kis brancard-szekerét is úri-maga hatá
ra venni.

Znaimon túl már sötétzöld fenyves-erdők kör- 
zék, a’ szántóföldek’ ’s rétek’ szelidebb zöldjével 
contrasztirozva , a’ láthatárt, — ’s úti társaságunk 
éjjel is haladva, a’ szép-piaczú I g l ó n ,  a’ nyájas
külsejű C s a u z l a u n ,  ’s világtörténetileg hires 
C o 11 i non keresztül, esti 7 óra után már id eér
kezett a’ hajdani nagyság’ tükrébe, e ’ számta
lan , idő-kormosította paloták’ babylonjába — P r á 
g á b a ,  mellynek míg egyfelől a’ melancholicus

tornyok, sötét-külsejű templomok ’s régi intéze
tek bizonyos szom orgó, búskomoly tekintetet ad
nak , azt más részrül a’ vigan-hempelygő Molda- 
va’ v ize, az ebben úszni látszó két mulató-sziget, 
t. i. a’ fe  s tő k ’ s z i g e t e  (Fárberinsel) ujdon-épiiit 
pompás tánczterem ével, ’s a’ l ö v é s z e k ’ s z i 
g e t e  (Schützeninsel), számos kert, sé la h ely ,’s a’ 
sokfelőli musika eleveníti, vidámítja ’s vonzóvá 
te sz i.— Valami nevezetes a’ hires hősnek, W a l 
l e  ns  t e i n-nak, hihetőleg a’ maga komolv lelke’ 
bélyegére készített kerlje is , mellynek felig-nyilt 
czinterme hős viadalokat ábrázó va néz a’ búsko
moly kertbe. — Mi a’ budai vár Pestre nézve : 
majd épen az H r a d s c h i n  a’ Moldaván inneni 
többi Prágára nézve ; a’ Hradschinra ama’ nagy
hírű régi híd vezet, ’s e ’ hajdani vár a’ királyi 
kastélyt ’s íő egyházat, föltett koronakint muto
gatván, az előtte nyílt síkon, Buda várakéit, most 
is uralkodni látszik.

Szekrényesy.

A’ KÉKKÖVES HEGYEK» GEOGKOSTIKA1 
VISZOKYIRÓL.

A’ kénkő egy  m ég mostariig egyszerű che- 
miai v. is vegytani anyag. Az ásványországba vagy 
tisztán, vagy chemiai összeköttetésben más anya
gokkal, vagy épen mindenféle földdel, kővel, szén
nel ’s a’t. vegyülve találtatik. Chemiai egyesületéből 
a’ kénkövet íelszállatás (sublimatio) által állíljuk-elő ; 
a’ termő-ként pedig vagy bányászat állal nyerjük, v. 
már készen a’ tüzokádó hegyek’ tölcsérében szed
jük ; de ezen esetben is felszállatása szükséges a’ 
tisztulás végett. — A’ termő-kén hazánkban tudtomra 
eddig csak eg y  helyen találtatott, ’s e ’ hely Ra- 
doboj, Horvátországban; ’s mivel ezen tájnak ’s 
a’ kénkőnek geognostikai viszonyai talán sem a’ 
külföld előtt, sem pedig nálunk m ég nem ism e
retesek , azokat az olvasó Közönséggel itt közlöm.

A’ helyben tett tapasztalások szerint e ’ vidé
ken az alap-kőszirt egy  vöröses, vagy zöldes-szür
ke , igen kitünőleg réteges diribely-feslény a j ,  
mellyben ágyazva (eingelagert) találtatnak: sze- 
m es-diribely; diorit-poríir; zöldes-gyepkő; gyepkő- 
poríir és sötét-szürke m ész. Nevezetesb kövülé- 
sei (Versteinerungen) : strophomena, echinides , 
pentatrematiles. A’ rétegek’ fekvése sokhelyütt,

a) D i r i h e l y  (németül: Gramcacke; francziául: psammite, 
traumale ; angolul: greyivacke) egy gyülevény (Conglome
rate melly áll kovány’ (Quarz), agyagfeslény’ , csillámfes- 
lény», gyepkőporfir’ (Feldstein-porphir) és mészkő’ — 
nagyságukra nézve igen különböző — darabjaiból, mel- 
lyek némi agyag-feslényes tészta által összeforrasztvák. 
Színe többnyire szürke, melly mocskos-kékbe, vagy vö
rös-barnába megyen-által. Mivel más sziklák’ tört darab
jaiból kelt-Össze, más alkalmas név’ hijányában ezen,  
az eredetével megegyező nevezetet adám neki. Az újabb 
angol földvizsgálók, — ’s közöttük a’ hires L yell— e-
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főkép hol a’ diorit jő-elő, majd egészen függő. — 
E’ feslényen fekszik az átmenő mész (Übergangs- 
kalk): kékes-szürke; finom-szemű; ’s minden ki
tűnő rétegesség- nélkül, — kivevén azon helye
ket, hol a’ diribely-feslénynyel érintésbe jő, mel
lyel változó telepekben is előfordul. Ott, hol a’ 
diorit (Grünstein) jő-elő, e’ mész ebbe is átválto
zik; egyébiránt tömegén számos mészkovacs- (Kalk- 
spaih) erecskék vonulnak keresztül; ’s a’ hol ben
ne kisded üregek találkoznak, ezek csepkővel el- 
borítvák. Kövülések benne eddig nem találtattak. 
Ezen mészkő a’ vidéknek legemeltebb pontjait fog- 
lalja-el, a’ Veki-Slep hegyén 2570 bécsi iáb ma
gasságát éri-el, ’s az Ivanicza-hegyen 3000 lábot 
is felülmúl; éjszakra ugyan lejebb ereszkedik, de 
még is mindenütt az ifjabb kőtelepeket megha
ladja , ’s közülök mint egy sziget emelkedik-fök 
—• Sustinsko-nál ezen mészbül ott, hol az alatta- 
fekvő diribely-feslénytől elválik, melegforrás fakad.

A’ d i o r i t  leginkább a’ mésznek függő ré
szén (derekán) találtatik, de többnyire csak hely- 
lyelközzel (abs "tzig), és sokszor elváltozott diri- 
bely-v. fövénykő-alakú; máskor szarukő-vagy por- 
íirnemű. — Újabb időkben a’ diorit’ természetéről 
tett tapasztalások nem tehetik már kétségessé , 
hogy az itt leirt diorit a’ mélységben egy össze
foglalt tömeg, melly tűzi erő által fölemelkedvén, 
a‘ föld’ színén fekvő telepeket egyes helyeken fel
törte, ’s a’ hol velők érintésbe jött, vagy felolvasz
totta ’s tömegébe fölvette, vagy forrósága által

zen kő-nembül vélik a’ gránitot tűz állal átalakulva; de 
állításuknak eddig sikere nincs. — Diribely-pala y. fesle’ny 
(Grauwackcn-schiefer) az élőbbemtől csak az által külön
bözik , hogy szövete v, szerkezete (textur) palás v. fcs- 
iős (schiefrig) , a’ diribelye pedig szemes és tömött (kör
nig und dicht). — A’ német Schiefer, francz : schiste, 
ang : slate, közös név, meliy minden kőnemnek adatik, 
mellynek szerkezete feslős, azaz; melly foszlik, fejük, 
elválik. A’ szokásban levő palakö (Dachschiefer) az a- 
gyagfeslénynek (Thonschiefer) faja, ’s átaljában sem a’ 
feslős-kövck’ fogalmát nem teszi-ki, sem pedig, mivel 
már egy bizonyos kőnem’ elnevezésére van használva, 
ti’ közös kitételre nem alkalmaztatható. A’ kitétel „Fes- 
lény“  a’ kőnem’ természetéből van kölcsönözve , ’s igy 
tehát elfogadhatóságot remélltet; ’s pedig annálinkább, 
mivel illy határozott-értelmű szóra szükségünk van, hogy 
a’ sziklák’ nagy részét könnyebben elnevezhessük. — 

K o v a ;  Kiesel (Kovafóld, Kieselerde) közbeszédben egy-értel- 
mű a’ tűzkövei-, itt pedig tőle, mint egyszerű chemiai 
anyagot elkülönítjük; innen továbbá származtatjuk a’ ko- 
ványt (Quarz) a’ helytelen „békasó“ helyett, mivel che- 
miai állványrésze tiszta kovaföld.

P o r f i r ; Pettykő (németül: Porphyr’, francz: porphyre', ang: 
porphyry) a’ szikláknak bizonyos faja, melly az által kü
lönbözik, hogy tömegében egyes pettyek, szemek ’s je 
genyék fordulnak-elő. így p. o. a’ gyepkő-porfirnak (Feld- 
stcinporphyr) tömege gyepkő, melly ben kovány, jege
nyék és darabkák vannak elszórva ; e’ tekintetben a’ Petty- 
ío  nevezet helyes volna, de mivel a’ Porfir szó már 
minden nyelvben fölvétetett ’s nálunk is szokásba jött, 
talán tovább is megmaradhat.

szülőkben ’s szilárdságukban elváltoztatta, ’s a’ ke- 
resztültörés állal a’ felső kőtelepekben történt re
pedéseket folyó tömegével betöltötte. Ezen állí
tás nemcsak m egegyez a’ Geognosia’ mostani ál
láspontjával, hanem csak ezáltal lehet azon tüne
ményeket állandóul magyarázni, hogy a’ diorit majd 
a’ diribelyben ágyazva találtatik, majd a’ mészen 
fekszik, ’s tömege egyszer me s z e s , melly e- 
selben a’ feltoló diorit a’ felülfekvő mészt töme
gébe fölvette, másszor pedig f ö v é n y  e s ,  melly 
esetben ismét a’ feltört diribelyt elmorzsolván, ma
gával fölemelte, ’s vele összekeverült. A’ diorit’ 
tűzi eredetét ’s feltolását bizonyítja azonban elég
gé a’ szomszédságában észrevett elváltozása a’ 
mészkőnek ’s diribelynek, a’ diribelyen elágazott 
diorit-telepek, a’ meleg forrás Sulinskonál, ’s a’ 
fölötte fekvő kőszén- ’s kénkő- telepek’ rétegeinek 
felforgatása.

A’ d i o r i t-en , vagy hol ez hi jányzik, a’ m é- 
s z e n  fekszik a’ barna-szén képezet. Ez változva 
agyag, fövénykő és koványos görény-telepekből 
áll; alsóbb részén a’görények’ telepe nyomosabb; 
a’ kőszén inkább a’ felsőbb agyag ’s fövényes ü- 
lepekben jő-elő. Ezen képezet’ szélessége hely
ben 70—100 ölnyi.

Erre következik a’ d u r v a  m é s z ,  melly az 
előbbeni képezettel egy csoportot alkot, és vagy 
a’ barnaszén-telepen, vagy hol ez ’s a’ diorit bi- 
jányzik, közvetlen az átmenő mészen fekszik. Vas
tagsága több helyen 100 ölnyi. Fő'ömege sárgás
szürke , homokos; törése fénytelen, ’s alulról föl
felé vastagságokban kisebbedé, kitűnő rétegekben 
elválasztva van. Ott, hol a’ kőszén-képezettel ösz- 
szekerül, kovás (kieselartig), felsőbb részén agya- 
gosb, ’s lassankint a’ fölötte nyugvó morzsányim 
(Mergel) megy-által; melly okbul ezen morzsányi 
is még ezen csoporthoz számítom. —- Ezen mor- 
zsányban találtatik a’ k é nkő .  Felsőbb telepjei 
leginkább (vorwaltend) homokosak, ’s kivevén e- 
gyes növények’ lenyomatait, kevés életmüves ma
radvány találkozik bennök; a’ középső telepek kü
lönösen agyagosak, ’s bennök számos növény-szár, 
levél, hal, légy, sáska,’s bogár vannak; alsóbb te
lepei m eszesek, ’s már a’ durva-mészhez foglal
koznak.

A’ k é nk ő  az alsóbb telepekben találkozik; 
eddig csak két kénkő-réteg ism éretes, a’ felsőbb 
10'—12 ujnyi vastag; kísérője egy fekete nyúlós 
agyag, mellyben 1—6 ujnyi v. hüvelyknyi átmé
rőjű kénkő-golyók feküsznek; színe barna, állo
mánya tiszta kénkő, melly többnyire egy kevés 
s e l e n - t  foglal még magában. A’ hol ezen kénkő
réteg elszorul ’s puszta (taub), ott a’ kénkő-go
lyók helyett épen illyforma barna sík-eres m ész
kovacs - golyók (bituminöser Kalkspath) jelennek- 
meg. Alább mintegy 3—4 lábnyira van a’ másik 
kénkő-réteg, melly sokkal szegényebb; több se
iend tart ’s agyagos morzsányim van elszórva. 
Ezen két réteg köztt találkozik felülről alulra egy  
agyagos szürkés-kék morzsány, egy réteg bar
nás feslő-agyag (Schieferthon), egy réteg kékbar
nás szilárd homokos sík-eres morzsány. ■— A’ mor- 
zsány-képezetet elborítják az özönvizi ’s özönviz- 
utáni képezetek, úgymint; koványos görények, a
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g y a g , porond és homok; melly utóbbi többnyire 
sárgás és finom.

A’ kénkőbányát Radobojon a’ király müvelte- 
ti, a’ selmeczi fő kamragrófság’ felügyelése a- 
latt. Mostanig majd egyedül csak a’ Félix’ gátora 
által felnyitott területet művelik. Két fő ’s két al
tiszt’ ügyelése alatt 129 bányász munkálkodik. Az 
évenkint nyerni szokott kénkő’ mennyisége 6500 
—7000 bécsi mázsa; a’ mázsának közép ára 7 fr. 
42 \ kr. váltóban.

K . A.

VONÁSOK EGY FÖSVÉNYNEK ÉLETÉBŐL.

(^Forrás: ,,Chamber’s Edinburgh Journal, j

Jol in E l we s - ne k  — a’ legtulságosb’s rend- 
kivülibb fösvények’ egyikének — életében neve
zetes példáját találjuk : hova tévedhet az ember, 
ha a’ fösvénység’ rút szenvedélye őt megragadja, 
’s a’ józan illedelem’ ’s erkölcsiség’ érzelme többé 
nem tartóztatja-vissza. — E’ különös férfi valósá
gos z s u g o r i  nemzetségből származott. Nem
zetségi neve M eg  g o t  vala; de miután nagybáty
jának, Sir Harvey Elwes-nek, tömérdek vagyonát 
örökül nyeré, *—• egy férfinak, ki a’ világon vala
ha létezett emberi nyomor’ legtökéletesb példány- 
képéül szolgálhat —• nemzetségi nevét „Elvve s“ 
névvel cser-élte-föl. — John vagy Jack Meggot’ 
atyja tehetős serfőző volt Londonban, ’s maga után 
igen nevezetes vagyont hagya, mellyből özvegyé
nek 100 000 font sterling (közel 1 millió pengő fo
rint) jutott. Jóllehet ezen asszony illy tömérdek 
világi értékben részesült, még is a’ szó’ valódi ér
telmében é h e n  halt-meg ! — Fia John ,  kit ezen
túl minden zavar-eltávoztalás végett Elwes-nek 
fogunk nevezni, ifjúságában a’ westminsteri osko
lába küldetett, hói ő magának jeles, humanitási 
ösméreteket szerzett, me'lyek nála élte’ végéig  
m eg is maradtak. — Elet-irója, Topham őrnagy, 
(ezt mondja: „ E l w e s  úr a’ westminsteri iskolá- 
bul Genfbe m ent, hol többé nem tudománynyal, 
hanem egészen más tárgyakkal foglalkozott. A’ 
lovagló-akadémia’ tanítója hármat nevezett legjobb 
*s legügyesebb lovaglónak Európában, úgymint: 
W orsley, E lw es, és Sir Sidney Meadows urakat. 
A’ három köztt E l w e s  vala legvakmerőbb; ’s a’ 
tüzes fiatal lovakra mindig ő ült legelső fel. — Mi
dőn Genfből visszatért, 22 esztendős ifjú volt, ’s 
ekkor mutaták-be őt legelőször nagybátyjának, sir 
Harvey Elwesnek, kinek vagyonát azonban csak 
15 évvel később nyerte örökségül. Ezen időben 
John El w e s  úgynevezett fashionable fiatal ember 
volt, ’s Charaktere nem birt semmi olly vonással, 
melly társai közül őt kitüntette volna, — Szenve
délyes barátja volt a’ játéknak; azonban gyakori 
veszteség ’s rósz fizetők, ha nem egészen i s , 
legalább nagy részben, e ’ gonosz nyavalyából ki- 
gyógyíták. Végre keblében a’ kézben-tartott pénz
nek szeretete, a’ speculatiókhoz szító előszeretet
tel hatalmasan kezde küzdeni. Bizonyos, hogy 
ha neki mind azon pénzt, mellyel nyert, mindig 
pontosan kifizették volna, a’ játékban mitsem veszt 
vala; de egy különös saját érzelem, m elyet éle
tében soha m eg nein sértett, igen megnyugtató

adósait, ó  azon ritka theoriával birt, hogy lehe
tetlen egy gentleman-tói a’ pénzt visszakövetelni.“ 

Már följebb említők, hogy E l w e s ,  Genfből 
Angliába visszatérte után, nagybátyjának Sir Har- 
veynek bemutattaték. Ő később ezen urat gyak
ran meglátogató, ’s hihető, hogy a’ látogatások
nál levő különös körülmények adók lelkének a’ kü
lönös irányt. Sir Harvey’ déli lakomája egy kevés 
pudding-ból ’s egy, saját erdőtanyáján lőtt fogoly- 
madárbul állott; ő télen a’ legcsikorgóbb hideg
ben is ebéd alatt eloltatá a’ kandaló’ tüzét „mert 
— úgymond *—■ az evés a’ testnek elég mozgást sze
rez , ’s így m elegséget is.“ Egy ó nemzetsé
gi-ruhatár szolgáltató neki a’ szükséges öltözete
ket, úgy hogy a’ baronet közönségesen a’ Ildik 
Károly’ idejében uralkodott divat szerint öltözke- 
dék, a’ mennyire t. i. a’ sűrű pecsétek ’s foltok 
e ’ divatra m ég ismerni engedtek. E’ ruhatár ké
sőbb, unokaöccsének ugyanazon szolgálatokat té
vé. J o h n ,  kinek az élet’ e ’korszakában szintazon 
kivánatai ’s hajlandóságai voltak, valamint más em
bernek , ’s így a’ legújabb divat szerint öltözkö
dött , elég okos volt meggondolni, hogy, ha ő ter
mészetes , őszinte étvágygyal ’s fényes costüm- 
ben járul nagybátyjához, úgy ez igen könnyen ki
zárhatja őt az örökségből. Ennélfogvást, valahány
szor J o l i n  E l w e s ,  Sir Harwey’ kastélyába va
la lépendő, mindig egy kis vendégfogadóban szo
kott előbb megállapodni, hol étvágyát anticipate 
lecsilapítá, ’s hamarjában egy igénytelen zsugo
rivá öltözködék-által; illyenkor a’ legujabb-divatxí 
szép gilé-t hosszú, ócska mellénynyel cserélte- 
föl, lábára foltos harisnyákat ’s vas-csatos czipé- 
ket húzott; a’ karcsú díszes frakk helyett tágzse- 
bú ’s széles-gallérú régi kopott kabátba bútt; fe
jére egy időviharoktul rongált szürke kalapot bo
rított , ’s így ment a’ testesült fösvénység’ tiszte
letére. — Sir Harvey örömittasan legelteté szemeit 
E l w e s ’ rongyain; azután egy pohár bor, ’s né
hány főtt burgonya mellé települtek-Ie. Mihelyt 
estve lön, ágyba keltek, ama’ szoros gazdasági 
elv szerint: „Ki korán fekszik, gyertyát kiméi!“  

Sir Harvey, valamint unokaöccse is, különös 
charaktervonásokkal bírt. Egykor egy sereg tolvaj, 
— tudván, hogy a’ baronetnek csak egy inasa, de 
annál több pénze van — éj’ idején házába tört. Az 
öreg úr egy árva pennyt sem akart előadni, míg 
meg nem tudta, hogy szolgáját bántatlanúl hagy
ták. Ekkor adott nekik 50 guinéet, ’s midőn a’ tol
vajok még folyvást fenyegetnék, mutatott nekik 
egy vasládát, mellyben 2700 guineé vala elrejtve. 
Ök a’ pénzt zacskókra szedék ’s a’ házbul kiindul
tak. Távoztukkor mondák neki, hogy egyik társukat 
hátrahagyják, ki őt irgalom nélkül megölendi, mi
helyt segítségért kiált; sir Harvey legnagyobb 
hidegséggel húzta-ki óráját, mellyet a’ tolvajok tő
le nem kívántak, ’s imígy szólt: „Uraim, én nem  
akarok senkit önök közül elfogatni; ím e, engedek 
önöknek 20 perczet elillanásra; ámde ha ezen idő 
lefolyt, senki se tartóztasson engem vissza, hogy 
megtekintsem: hol van ’s mit csinál szolgám.“ — 
Ő szavát mindig pontosan megtartá; mihelyt a’ 20 
perez lefolyt, szabadítására indult szolgájának, ki 
az istállóban lenyügzötten hevert. Midőn néhány év
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múlva e ’ tolvajok kézre kerüllek, sír Harvey vona
kodott ellenük, mint tanú, lépni-föl.

E l w e s  úr negyven-éves korában örökül nve- 
ré  nagybátyjának tetem es vagyonát. Ö lakását sir 
Harvey’ elhunytával Marcham-ből Stoke-be helye- 
zé-által, hol a’ kastély m ég valamivel jobb állapot
ban volt. Itt ő számára egy csapat vadászkutyát 
tartott. Ez, úgy látszik, a' zsugoriság’ elvével nem 
igen fé r-m eg ; azonban m eg kell gondolnunk, 
hogy e’ csapat kutya csak néhány okos kutyából 
állott, mellyek, hogy élhessenek, rókákat fogdos- 
tak. Egyetlen egy em ber végzé nála az inas-, sza
kács-, vadász-, lovász-és kocsis-szolgálatot. Ezen 
iiczkó fölkelt 4 órakor, megfejé a’- teheneket, meg- 
itatá a’ lovakat, ’s urának megkészíté a’ reg g e
lit ; azután egy ócska zöld kabátot öltött m agára, 
elment az istállóba, megtiszlííá a’ lovakat ’s póráz- 
rul elbocsátá az ebeket. Napközben lóetetés-, 
tehénfejés és szobatisztogatással ’s asztal-körüli szol
gálattal ’s a ’t. tölté idejét. Arról seholsem történik 
említés: valljon e ’ factotum-szolga valaha evett 
vagy ivott é.

(V é g e  k ö v e tk e z ik .)

F O N T O S  l ’ J  M  l  N  K  A.

E ’ czim a latt: „ A’ naprendszer’ saját mozgá
sáról, a’ csillagok' saját mozgásából kihozva “ Ar- 
gelsnder ur, a’ csillagászat’ tanítója a’ helsingforsi 
egyetem nélv nagy fontosságú munkát küldöttbe a’ 
tudományok pétervári akadémiájának, mint 18£7tül 
lögvást Abóban kezdett, ’s most már elvégzett 
dolgozásai’ gyümölcsét. Mit Lalande sejte tt, ’s 
Herschel mint valószinüt megmutatni (igyekezett, 
hogy t. i. napunk egé-z rendszerestül forog a*vi
lágkörben, az most már bizonyossággal meg van 
mutatva, sőt a’ mozgás’ aránya is meghatározva. 
Valljon ezen mozgások egy közös középtestre vi
tetnek é, vagy csupán csak kölcsönösek, mint a’ pla
néták’ pályahagyása, még nem határozhatni-el; ha 
az első állítás vétetik-föl, úgy Argelander hiedel- 
mekínt ezen középtest Perseus’ tája körül fogna 
lenni. Mivel azonban sem e’ tájon, sem a’ szom
széd tájakon sehol sincsenek középnapoknak tart
ható állócsillagok, azért is e ’ középnapnak sötét 
testnek kellene lenni. Innen valóbbszinű, hogy 
e ’ mozgás kölcsönös az egésznek vett állócsillag
világban , —  ’s csak a’ csoportozatok látszanak 
benne rendszereket képezni; mint a’ Plejadok 
(fiastyuk.) E ’ csillagokat Argelander három osz
tályra rendezi mozgásaiknál fogva. Napunk’ m oz
gása az erősb mozgású állócsillagok’ osztályába 
tartozik. —

A L A P M O N D Á S O K  ’S  4 P H O R IS M Á K .

A’ személyes szabadság e’ két ponton alap
szik : igen kevéssel m egelégedni, ’s a’ társaság
ban minél hasznosbnak lenni.

A’ restségnek nincs ügyvéde, de van sok ba
rátja és gyámola.

Sokszor kedvünk jő a’ bolondokat kinevetni : 
’s épen ez gyúr bennünket a’ bolondok’ lábai alá.

Sok ember az erkölcstudományt új épület
nek tekinti. Ok mindenekelőtt kényelmet keres
nek benne.

Az igazságnak nehéz és nyomos napimunká
ja van: először derít, azután tisztit, továbbá erő
sít •—■ ’s végre m egelégít.

Az erény mindig ki van az irigység’ csapási
nak téve ; gyümülcstelen fákra nem dobálnak kö
vekkel.

Ki mindent békével tűr, annak vállait mindig 
többel és többel terhelik; ’s ki mindig hallgat, — 
m ég akkor i s , midőn kötelessége szólni •— azt 
végre lábbal tapodják.

Legnagyobb előítélet a z : magát minden elő
ítélettől mentnek hinni.

A’ valódi érdem megveti a’ csúszó alázatos
ság’ m ézesnyelvét: mikép a’ gyémánt daczol a’ 
tűzzel, melly kevésbé nem es testeket m egem észt.

A’ földön minden halandó’ számára két szép  
virág nyílik, — ’s hogy kellemben viruljanak, 
mindkettőt tiszta szívnek kell ápolnia tarlós gond
dal és hűséggel. E’ két virág: b a r á t s á g  és  
s z e r e l e m .

KÜLFÖLDI ANEKDOTÁK.

E gy gascognei ember leejté a’ kalapot fejé
ről ; eg y  másik azt kardja’ hegyével felfogta. „O  
— megszólalt az első — szúrt volna kegyed inkább 
engem  keresztül, mint kalapomat; a’ seborvos e- 
lőtt van h itelem , de a’ kalaposnál nincs.“

„Mi lehet annak oka — kérdezé nem rég egy  
polgár, zsemlyesütő szomszédjától — hogy önök
nél a’ zsem lye mindig kisebb, mint más város
ban ?“ — ,, Azt önnek könnyen megfejthetem —-  
válaszolt mosolygva a’ zsem lyesütő —• lássa ö n , 
más városban több tésztát vesznek hozzá, mint 
nálunk. “

E gy katona, ki már harmadszor megszökött, 
vesztőfára itélteték. Midőn már felhúzták, a’ kötél 
elszakadt, ’s ő ismét a’ földön termett. „N o, így 
m ég életemben sohasem jártam“ szólt boszúsan 
a’ bakó. — „Bizony én sem á m ! “ mondá a’ ka
tona.

L* orvos a’ fösvénységérül hires N* asszony
hoz hivatott. Ez panaszkodék az orvosnak, hogy 
veszedelm es szemnyavalában szenved, ’s különösen 
hogy minden tárgyat k é t s z e r  lát .  Az orvos illy 
recipét irt: „Olvassa-meg pénzét, ’s ez vigasz
talni fogja.“

REJTETT SZÓ.
1 6 5 4- M értek  ; b írja  gabnatárom .

5 4 1 2 3- P é n z e s  lád á in ’ e rr e  zárom .
tí 3 4 5- Ha szomjazom, alig várom.
6 5 1 2- j  -

5 ti 7 1 2- 5 Leány’ neve mind a’ három.
1 2  3 4 5 6 7 - t  +>

B o g á r  J á n o s .

Az 5 5 dik számú rejtettszó: László.

Szerkeszti H e i m e c z y .  — Nyomtatja Be i me l .
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I D E Á L O M ,

Virányos hegytetőn ,
Hol habzik. a’ patak,
Magának ott ütött 
Tanyát a’ gyöngy-alak.

Nem földi lény. Egész 
Valója szellemi.
D icső, mint napsugár 
Ha készül fény leni.

R uhája h ó fe jé r ,
És égi-kék ö v e ,
Mellyel talán a’ menny’
Zom áncaiból szőve.

*S a ’ te s t ,  m ellyet szelíd  
G yönyörrel á tk a ro l,
Szövődött liliom’
É s ró zsa ’ bájibol.

Villámozó szeme 
■Száz éltet ad — vagy ölj 
Fölötte ékesen 
Szivárvány tündököl.

A’ hölcseség örök 
Forrásihól merít,
’ S ha lantja zen g , sötét 
Honira fényt derít.

Ha csókja forr reám
•Szűz ajka’ lángíval,

04 ly lelkesülve foly
Az érzés-szülte dali

Szerettem , Musa vagy!
Huzgón imádtalak —
Adj csókot, — adj nekem 
Soká még gyöngy-alak.

Sujanazky

m u t a t v á n y o k

P é c z e l i  J ó z s e f  „Hazai m agyar Históriája“  

2 dik részéből.

ti. k á r o l y ’ h a v a s a l f ö l d i  s z e r e n c s é t l e n  h á u o r ú j a .

Ezek többnyire kedvezőleg folytak; nem úgy 
az 1330ki oláh háború, mellynek, nehéz volna m eg
mondani, kezdete volt-é igazságtalanabb, vagy vé
ge sajnosabb ’s gyalázatosabb. A’ thrácziai oláhok, 
a’ kunokkal ’s nogai tatárokkal együtt a 4 Lász
ló alatt szenvedett nagy csapás után, engedehnet 
nyervén a’ m agyar földön m aradhatásra, néme'ly 
csapatok közülök a’ Duna’ és Ólt’ jobb partja közit 
a’ Szörényi bánság’ védelme alatt, mások Erdély
ben telepedtek*meg. Idővel az erdélyiek is az Olt 
m ellé, ennek bal partjára költözködvén, a’ kettő

bő l, a’ mai Havasalföldön vagy Oláhországban, 
egy meglehetős kiterjedésű ’s hatalmú status ala
kult, mellyhez az akkori derék vajda H a z a  r á d  
vagy B e s s  a r á b  Mihály a’ Szörényi bánságot is 
hozzá csatolta : foglalással é, mellyben a’ m agyaror
szági zűrzavarok köztt igen jó módja volt ? vagy a’ 
magyar királyok’ engedelmével? meghatárzottan 
állítani nem lehet. Annyi bizonyos, hogy békes
ségben é lt’s függésben a’magyar koronától, melly
nek m egösm erésére a’ kötött adót évenkint ponto
san fizette. Mind a’ mellett is F a r k a s  T a m á s  
erdélyi vajdának, és S z  é c s  D i e n e s n e k  ösztön
zésébő l,— kik közül amaz a’ Bazarád által igen vi
rágzóvá tett O láhországra, ez a’ Szörényi bánság
ra  vágyott, — megtámadta Károly minden igaz ok 
nélkül, a’ mondott évben Bazarádot. A’ Szörényi 
várat ’s bánságot, minthogy ellenálláshoz épen 
nem  volt készülve, könnyen’s minden vérontás nél
kül elfoglalta, ’s azonnal D i en  e s’ gondjára bízta. 
Midőn tovább akarna indulni, szembe találják Ba
zarád’ követei, békességet ’s következő igen il
lendő feltételeket hozván urok’ nevében: hogy Ba* 
zarád Szörényi ’s mindent, valami csak hozzátarto
zik, Károlynak visszaadja; vagy hadiköltség’fejében 
7000 markát ad; a’ szokott adót, mint eddig, úgy 
-ezután i s , rendesen fizeti; egyik fiát állandó ke
zesül adja, és saját költségin Károly’ udvarában 
tartja. Ezeken felül nem mulaszlák-el a’ követek 
Károlyt a’ veszélyre is, mellynek magát ’s övéit 
útja’ tovább-folytatásával okvetlenülkiteendené, intő- 
Ieg , egész em berséggel figyelmeztetni. Károly 
nz intést fenyegetőzésnek vevén, igen fennyen 

megvetőleg felel; ’s — miket félelem ’s hizel- 
rkedést nem ismerő némelly hű tanácsosai, névsze- 
rint D o m o k o s  zólyomi és liptói főispány, az el
lenség’ igazügye-, ajánlatai’ illendősége-, ’s talán, 
ha m egvettetnének, az igazságtalan kezdet’ szo
morú vége felől meggyőződött lélekkel, olly czél- 
bul mondottak, hogy szándékárul leverjék, inge
relvén inkább mint csilapítván haragját, — útját, 
nyomban utána a’ követeknek, tovább folytatja. Ba
zarád, midőn követeit elindította, bár a’ legjob
bat rem ényié, föltette a’ legroszabbat, mi rajta 
történhetnék; ’s ehez képest készült. Előre tehát 
Károly’ utjából mindent elpusztíttat, az utakat be
vágatja , a’ lakosokat barmaikkal ’s minden vagyo
nukkal, hozzáférhetetlen hegyek ’s erdők közé 
költözteti. Károly az ellenségnek illy elszántságát 
látva sem száll magába, megy beljebb, míg egy
szerre u t, vezető’s eleség nélkül, éhség” s ragály’ 
veszedelmeinek, ’s egy boszús vad ellenség’fegy
vereinek kitéve, kénytelennek látja magát nem 
vissza •—• m ert erről többé gondolkozni sem lehe
tett, -— hanem irgalomért ’s békességért az imént 
m egvetett, kigúnyolt ellenséghez kérelemmel 
fordulni. Bazarád előbbbi ajánlaíibul semmit visz- 
sza nem húzva, engeszlelődölt szívvel mint lát- 
szék, megalkuszik a’ királylyal, ’s em bereket, kik 
vezessék, ’s eleséget parancsol számára. De a
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hegyek ’s szurdokak, mellyeken az ut sziikségké- 
pen keresztül vitt, már rakvák zabolátlan, vér- és 
zsákmányszomjazó oláhokkal. E zek ,— urok’ paran
csára é vagy a’ nélkül, csak a’ rablásra ’s boszúra 
önkint ajánlkozó alkalmat akarva használni? — a’ 
m agyarsereget, a’legveszélyesb mélységben, hol 
sem a’ menekvésre u t , sem a’ harczolásban, ’s 
ha már veszni kell, legalább dicsőén ’s nem bo- 
szúlatlan veszésben mód nem adatott, felülről lőtt 
nyilakkal, ’s lehengerített iszonyú szikladarabok
kal ’s kövekkel véletlen mindenfelől megtámadják. 
Aégy napig dúlt a’ hegyormokrul alá a’ legirtózalosb 
halál, a’ verem beesett vadkint megfogott m agya
rok’ összeszorult sorain. Négy nap védték Ká
rolyi, éjjel nappal, feje fölött kiterjesztett paizsok- 
kal épen azok, kik e ’ merényi leginkább ellenzék, 
kiket Károly’ makacs megátalkodása, akaraijok el
len hozott ezen vágószékre , D o m o k o s  és íija 
L á s z l ó ,  néhány rokonlelkű, csak királyukat m e n - 
hessék, magukat felejtő bajtársikkal. Kifogyván 
most nyíl- és kőzáporából az ellenség , karddal s 
fejszével rohanja-meg a’ már igen kevés számra 
olvadt magyar sereget. Sietve cseréli-fel Károly, 
hogy m eg ne ism ériessék, ruháját, az atyja’ vét
két eznapon helyre hozta , e’ cserére ’s a’ halál
ra önkint vállalkozott ifjú S z é c s  D e z s ő v e l .  Ki 
míg vélt királyságával, a’ csak rá törő vad cso
portnak előbb minden figyelmét, utóbb minden dü
hét majd egy edid m agára fordítja, ’s csapási ala t 
végre bajnok lelkét kileheli: azalatt Károly, mert 
Domokos, László, ’s Herendi Márton az ellenség’ 
testhalmaiu utat nyitának, megszabadult; ’s mint 
csataveszteti vezérek szoktak, vádolva szerencsé
jé t , vádolva oláh hűtlenséget, vádolva mindent, 
csak a’ mit egyedül lehetett’s egyedül kellett vol
na , maga oktalanságát nem , elvergődött T em es
várra, nagyszámú táborából alig annyi kísérővel, 
mennyin máskor vadászatira szokták követni.

(Folytatása következik.)

T E P L I T Z I  F Ü R D Ő .

(J u liu s ’ 7 . 1S 37-)

Ha szárnyaim volnának (mik, fájdalom! nincse
nek). még akkor sem juthattam volna kényelmeseb
ben Prágából Teplilzbe, mint az itteni r e n d e l  t- 
k o c s i k  (Slellwagen) által. Mennyire hátrább állnak 
az egekért! ez uti-alkal nak m ögött, órákig vára
koztató forsponlink, ’s fogadórul fogadóra bebe
hajtó bérkocsisaink!? kivált, ha m ég azon (ránk 
nézve) majd hihetetlen körülményt is ide toldom, 
hogy ezen 6 poslaállomási utért c s a k  2 f o r i n t  
2 7  kr t .  p .p . kelle fizetnem. Minthogy az illy ren- 
delt-kocsiknak— mint a5 hírlapoknak^— még pedig 
többes számban, mermiök kell, akár van bennök 
valaki, akár ü r e s e k :  ez úttal egyedül magam
nak egész hintó jutott, mellynek én határtalan kény
urává lévén, a’ belső kisbiró— a’ lélekisméret — 
majd minden állomáson ezt kérdé mintegy furdal
va tőlem : „valljon az én 2 for. 27 krajczáromért 
történik velem e’ 12 mérfölduyi utón mind ezen 
teketória?“—de, a’prágai levélhordólul kapott nyug- 
tatvány világosan azt mondá, hogy én ezen egész 
utért „megfizettem“ ; igy tehát e’ n y u g t a t v án y

(ezen, sokszor inkább m egríkató, mint m egnyug
tató oklevél) belsőleg csak ugyan m e g n y u g t a 
t ot t » m ert nem más’ kegyelméből, hanem sa
ját költségemen m entem , ’s azért mindegyre „él
jen t“ mondék magamban ezen útnak, mellyen 
a’ szabott béren kívül nem kellett bibale, ostor
pénz, unctorium, terelőpénz, ’s az ég tudja még 
mi m ás! —

Ez illy utazhatáson kívül m ég igen meglepő 
többi közit az idegenre nézve Csehország’ fővá
rosában a’ mindenütt felhalmozott tömérdek k a- 
l á c s ,  mellynek m ár csak látásától is kiki mintegy 
teli érzi gyom rát; — szembetűnő a’ sok s z é n 
k ő v e l  tüzelés; — különös azon szokás, hogy a* 
városkörüli majorokbul csupán tanított e b e k  buz- 
zák-be nyargalva kis kocsikon a’ te je t, — továbbá 
hogy e ’ tájon a’ szarvasmarhák már nem járom 
ba , hanem hámba fogva m ennek, — ’s hogy az 
országutakon a’ sok utcsináió, kényére a’ földön 
üldögélve kalapácsolja-szét az ut-kijavitásra min
denütt felhalmozott köveket.

Teplitzbe érkezve, azon élénk m ozgás, szin- 
’s kép-vegyület, és bizonyos „tarka-élet“ mutat- 
kozék, melly ez időtajban a’ látogatoitabb fürdők
nek sajátjaik: ’s ez élénkség e ’ napon annál na
gyobb vala, mivel ugyanekkor a’ királyi porosz fel
ség is •— ki e’ szerény fürdő-városkát évenkint 
magas jelenlétével fényesíti — a’ teplitziek’ nagy 
örömére szinte m egérkezett. A’ piacz ’s az ut- 
czák teli valának idegenekkel, az ablakok kitekint- 
gető szépekkel, és szemeiket az érkező equipa- 
geokon, postasipos hintókon, ’s a’ hullámzó ide
gen csoportokon mulattaták, mellyek közül a’ cse
heket nyugott arczukról, ’s a’ poroszokat boríték- 
forma divatos zöld sapkájokról, a’ s z á s z  s z é 
p e k e t  muzsikaszózat gyanánt zengő finom szó
ejtésükről könnyű vala azonnal megismerni. E’ szép 
hangok az idegen fülre nézve majd olJy csiklan
dósak, olly vonzók ’s bájolók, mint miilyenek 
lehettek hajdan Vtyssesre nézve a’ Syrenek’ hang
jai; a’ ki nem kötözted magát hirtelen valamelly 
árboczhoz, mint Ulysses, ’s nem önleti-be viasz- 
szal füleit ez illy báj ellen, mint ezt Ulysses té 
vé: lehetetlen, fülét azonnal azon táj felé nem tar
tania, honnét illy s z á j - h a r  in o n i k á  t hall ömlen
geni, mellynek szelid zenéje ha megszűnik, épen 
úgy érzi a’ hallgató m agát, mint mikor coda után 
a’ liangászkar elnémul. — Egyébiránt minő con- 
traszt egy illy fürdőhelyi-élet! itt ugyan azonegy 
vegyülelben tolong a’ pirosképa eg észség es, a’ 
sárgás beteggel, — a’ vígan danoló, a’ köhögés 
kösz vénye ssel, — egy sétán látható (herczeg Cla- 
rv’ ritka kertjében) a’ táuczolva lejtő világfija, a’ 3 
kerekű hintócskán tolt nyomorékkal, — a' könnyen 
’s nyáriing öltözött, a’ nyakig beköpönyegezeltel; — 
’s mint ama’ német költő élénken jegyzi-m eg;



22?

„Annutli bei der Fülle Überfluss,
„Bittre Stunden bei den süssen, —
„Und der Wunsch, das Leben zu gemessen — 

„Bei des Lebens eekelhaflen Überdruss.“
Szekrényest/.

VONÁSOK EGY FÖSVÉNYNEK ÉLETÉBŐL.

(Vége.)

Mivel az atyai vagyonnak tetem es része házak- 
b u l, sőt egész ház-sorokbul állott Londonban, tehát 
E l w e s  ú r igen gyakran meglátogatá a’ fővárost. 
Ámbár nagybátyja’ elhunytával több mint fél millió 
font sterling’ urává lett, m ég sem látták őt soha 
kocsira ülni. Egy száraz, eléhült gabancson, zse
bét két vagy három keményrefőzölt tojással ellátva, 
indult ő útnak, ’s ekkor fő gondja volt, minden 
vámházat és sorom pót, mennyire csak le h e te , ki
kerülni. A’ helyett, hogy útközben fogadóba tért 
volna, mindig valamelly bokornál vagy sövénynél 
állapodott-meg; itt négylábú görhes tatárját a’ ter
m észet’ nagy vendég-asztalához—a’gyepre—'eresz
tő , ő maga pedig kemény tyúktojásait költé-el. Egy 
ital viz a’ közel forrásbul higítá aztán mind az ú r’ 
mind lova’ egyszerű  lakomáját. — Londonban EI- 
w e s  folyvást tulajdon házainak egyikét választá la
kásul, mellyek közül néhány mindig üresen állt. 
Ó egyik házában sem maradt huzamos ideig, 
hanem néhány vánkossal ’s székkel, egy asztallal 
’s egy vén szolgálóval örökké egy házbul a’ m á
sikba vándorlott. Ugyanezért sokszor igen nehéz 
volt rá akadni, sőt egyszer kevésben m últ, hogy 
épen e ’ miatt életméese is ki nem aludt. Unoka
ö ccse , Timm s ez red es , kiváncsi lévén nagybáty
jával megismerkedni, történetesen meghallá, hogy 
Sir E l w e  s a’ fővárosban van. Az ezredes azonnal 
mindenütt kérdezősködék holtartózkodásárul , de 
bármi hosszú keresés után sem akadhatott nyomá
ba ; végre egy postalegénynek eszébe villan, mi
képen ő Great-M alborough-streetben egy ö regem 
bert látott néhány nap előtt, ki egy laktalan ház
nál az istállóajtaját nyitotta-fel. A’ leírás tökéletesen 
Elvves urat bé lyegzé; ámde az ajtón bármennyit zör
gettek , senki sem  válaszolt. Néhány szomszéd a- 
zonban igazlá a’ postalegény’ beszédét, ’s Timms 
ezredes végre az ajtót feltöré. A’ház’földszinti osz
tályában minden zárva volt és csöndes; midőn a’ 
hágcsón fölmentek, nyögést hallanak. Ők a’ terem 
be léplek — ’s ime ! egy rozzant nyoszolyán feküvék 
az öreg Ehves úr. Eleinte legkisebb jelét sem 
adá az életnek, de néhány erősítő-szerre csakugyan 
ismét föleszmélt. Az ezredes’ hozzá intézett kér
désire mondá ; hogy ő, mint gondolja, már néhány

nap óta beteg ; hogy a’ háznál egy öreg asszony 
van , ámde ez is beteg volt. Egy födélszobában 
végre megtalálták a’ vén szolgálót — holtan.

Mi ezen fösvénységhez, melly őt a’ legnyo- 
morúbb éhenhatás’ veszélyébe hozta, e l l e n k é 
p ü l ,  nemes bőkezűségének egy példáját akarjuk 
elbeszélni, melly csaknem tékozlással határos. Ő 
izgatva régi speculatiói szellemétől, melly egykor 
játékossá tévé , néhanéha, kemény tyuktojásival 
zsebében, m eg szokta látogatni a’ nevvmarketi ver
senyfutásokat. Ó maga ritkán vagy sohasem foga
dott, de azért segített másokatfogadásikban,hat. i.
hinnünk lehet, hogy olly körülmény, mint miilyen 
a’ következő, valaha ismételletett. Abingdon lord 
7000 font sterlingnyi maccsban egyezett-m eg, meí- 
lyet pénzhijány miatt márinár elvesztett. E l w e s  
a’ lordot csak felszinleg ism eré, de azért minden 
felszólítás nélkül járult hozzá ’s a’ pénzt kezébe 
adta. E l w e s  azonnap egy fánkkal zsebében lova
golt Newmarketbe, ’s onnét a’ fánkbeli egyszerű ét
áldáson kívül tökéletesen éhgyomorral tért-vissza.
— Charakterének egy másik dicséretes vonásául 
szolgál két aggleány iránti viseleté, kiket a’ papi 
törvényszék által — nem tudhatni pontosan, miért ?
— az egyházbul-kitiltás’ veszélye fenyegetett. — 
A’ két hajadon szörnyen megfélemülvén, Elwes 
úrhoz folyamodott. Az excommunicationak másnap 
kelle megtörténnie, ’s csak egy Londonban teendő 
látogatás által vala m ég elmellőzhető. E l w e s  ha
marjában ellátá zsebét egykét főtt tojással, lóra 
ült ’s éjjel 60 mföldnyi utat bejárván, másnap reg 
gel a’ két nőszemélynek egy bizonyságlevelet 
nyujta-által, melly róluk a’ fenyegető veszélyt el- 
hárílá.

Miután E l w e s  úr több évig falun élt, Craven 
lord Benksliire’ választói által számára ülést szer
zett a’ parliamentben. Most bizonyosan azt hinnők, 
hogy ő is, mikép más parliamenti tag , illendően 
öltözködött, kényelmes szállást ’s asztalt is tartott. 
K oránsem ; Elwes úr folyvást a’ régi maradt. Szál
lása semmivel sem volt jobb , mint azelőtt; meg- 
fosztá magát minden személyes kényelemtől, ’s a’ 
legnagyobb esőben is készebb volt gyalog menni 
London’ utczájin vég ig , mintsem magát bérkocsin 
vitetni. Étkét inkább poshadtan evé-m eg, mintsem 
újat hozasson.Ezen időtájban egy,—zsibárustólvásár- 
lott ’s csak koldushoz illő—rongyos parókát viselt. Ha 
a’ ház’ elnökének asztalához vendégül hivatod, akkor 
nagybátyja’ dicső példája szerint a’ nemzetségi ős 
ruhatárba nyult, ’s úgy jelent-meg, mint a’ hajdan’ 
idő’ képviselője; de külseje többnyire a’ szegény
ség ’ ’s nyomor’ olly kitűnő bélyegét viselé, hogy
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utczán-járlában nem egyszer nyomtak egy pennyt 
kezébe. És most, hatvanadik évében, dúsgazdag 
em ber ’s közel egy millió font sterlingnek ura volt! 
— A’szavazásoknál Elvves úr talán legfüggetlenebb 
tagja volt a’ parliamentnek; ő csak azokat támoga- 
tá , kik őt az ügy’ igazságáról meggyőzték. A’ ta
nácskozások’ végével mindig gyalog ment szállásá
ra , ’s egykor sötét éjszakán egy kocsitengelylyel 
ütközvén-össze, mindkét lábszárát tetem esen meg- 
sérté. Ekkor ő Tim m s ezredes’ házában lakott, 
’s e z , EI vv e s’ akaratja ellen is , orvost hivatott. 
Az orvos m egjelenvén, a’ szárcsont-sérülés’ vesze
delmeiről ’s a’ seb’ rósz term észetéről kezde be
szélni. „Ez mind könnyen lehetséges — megszólalt 
a’ vén Elvves <— de én önnek valamit mondok; én 
azt h iszem , hogy lábszáraim nincsenek tetem esen 
m eg sértv e ; de mivel ön ellenkezőt állít, tehát 
a’ dolgot következő módon intézzük-el: én az e- 
gyik lábszárt veszem, vegye ön a’ másikat; tegye 
ön a’ magáéval azt, a’ mi tetszik; én a’ magamét 
békével hagyom , ’s fogadok önnel, hogy az e- 
nyím előbb m eggyógyul.“  Később E l v v e s  nem 
egyszer különös diadallal említé, hogy ő a’ gyógy
szertárt 14 nappal előzle-meg. — A’ két beteg láb
szárnak ezen versengése — úgymond El vve s  úr’ 
egyik életirója — igen mulatságos volt; Elvves 
mint furfangos jockey el nem mulasztó ellentársa’ 
lábszárát rángatni ’s taszigálni; ő a’ doctor’ birto
kába jutott szárcsontnak bármi áron sem engedte 
volna a’ győzödelmet.“

Miután E l v v e s  úr három parliamentben ülést 
foglalt, egy uj választáskor vágytársa akadván, 
magát bölcsen visszahúzta. Ámbár ő most már 7 5  
éves em ber volt, vonzalmát a’ játékhoz m ég sem 
veszté egészen el; ő egy estve kártyajáték ál
tal 3,000 font sterlinggel lett szegényebb. <—• Ezen 
időtájban halt-meg szolgája is, az öreg T ó m , kiről 
már följebb emlékeztünk, nagyrészint éhség m iatt; 
urának példája őt is zsugorivá képezte. Örömmel 
említjük itt m ég m eg egy másik nemes cselekvé- 
nyét e’ szegénység’ , túlzás’ és bőkezűség’ csudás 
keverékének. E l v v e s  nem sokára, miután a’ par- 
liamentből k ilépett, bizonyos Spurüng urnák sza
bad akaratból tetem es pénzsummát adott, hogy 
rajta a’ hadseregnél őrnagyi tisztséget vásároljon, 
’s ő ezt — úgymond életirója — igen gyöngéd mó
don teljesítő. — Midőn El vve s  az említett úrral 
egy sötét éjszakán Nevvmarket-ből visszatért, ezen 
utóbbi csaknem nyakát szeg te , mert E l v v e s  őt 
árkon berken keresztül egy mellék-ösvényen jára
t i ,  ’s miért? csakhogy 2  pence útpénzt m eggazdál

kodjék. — Az 1786ki év’ nagyobb részét Stokében 
tölté, hol ő , mint világ’ szegénye hulladék kalá
szokat gyűjtött haszonbérlőinek tarlóföldein; ezen
kívül a’ földön heverő csontokat, darab fácskákat 
’s t. eff. fö lszedegette, sőt m ég a’ varjakat is szid
ta azon tékozlás miatt, mellyel fészkeiket építők. 
Ö maga borzasztó képe volt az emberi nyomorna 
Láz kerülgető folyvást, sehol sem leié nyugtát, 
s a’ fösvénynek v égső szenvedélye, t. i. a’ szögle

tekbe ’s lyukakba pénzt elrejteni, őt is gyötré. 
Gyakran fel-felkiáltott álmában: „ Én m eg akarom 
pénzem et tartani; azt ne rabolja senki tőlem eL“ 
— Bizonyos P a r t i s  úr, ki Berkshireben vele egy
azon házban lakott, egy éjjel ajtaja előtt lábkopo
gást hallott; ’s midőn nem leghalkabban kiáltó: „ki 
vagy!“ íme valaki ágyához jö tt , ’s mondá különös 
udvarisággal: „U ram , az én nevem Elvves; en
gem  e’ házban, melly úgy gondolom enyim, m eg
loplak; elvették minden pénzem et, összesen 5 és 
y guineét ’s 3 shillinget, ’s most már a’ világon 
egy pennym sincs !“ — „Kedves úr — viszonzá 
Partis úr —• ez lehetetlen; ön tévedésben van; ne 
háborítsa ön saját édes nyugalmát. “  •— „O n e m , 
nem , minden egy hajszálig igaz; ah Partis úr! én 
most igenigen szerencsétlen em ber vagyok.“ — 
így beszélt E 1 vv e s , ki ura volt egy millió font 
sterlingnek. Az ellopottnak állított pénzt néhány nap 
múlva az ablakdeszkák mögött találták-meg.

Azon történetkék, miket Elvves úrnak ö reg 
ségnapjaiban követett étrendéről ’s evésmódjá
ról beszélnek, csömört okozók ’s így elmellőzzük. 
Ha halakat fogott, egymásután mind m egevé, ’s 
a’ fölöslegest soha sem dobta a’ vizbe vissza, m ert 
■— úgymond'— különben nem látnám azokat többé. 
Őt ezen szokásában zavarni annyi lett volna, mint 
életétől fosztani-meg. — Eletm écse már csak alig 
pislogott. Néhány héttel halála előtt ruhástul fe- 
küdt-le ágyába, ’s a’ szolgának, ki őt levetkőztet
ni akará, végrendeletében jutalmat íg é r t , ha ruhá
jában hagyja fekünni. Nyolcz napi teljes érzéket
lenség után végre meghalt. <—> E 1 vv e s’ öröklött 
vagyona, melly közel félmillió font sterlingbül állt, 
Timms ezredes’ mint unokaöccse’ családjának ju ta ; 
saját szerzett vagyona pedig, melly szin,e fél mii 
lió f. sterl volt, term észeti fiaira maradt.

R E J T E T T S Z Ó .

Torzsoké, fej nélkül, önt életet emberi testbe;
Ámde halálra taszít lelket az undok egész.

Vincze Ignácz Pofgúrrul.
Az 56óik számú rejtettszó: K a t a l i n .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Be i me l .
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M U T A T V Á N Y O K

P é c z e l i  J ó z s e f  „Hazai m agyar Históriája“ 
2 dik részéből.

(Folytatás.)

TÖREDÉKEK NAGY LAJOS’ ÉLETÉBŐL.

Károly ön tapasztalásából tudván, mennyi 
függ a’ mentülelőbbi hibátlan koronáztatástól, 
előre kinyerte a’ pápától, hogy, ha halálakor az esz- 
tergam i érseki szék üres , vagy az érsek bármi 
okbul akadályoztatva lenne , íija’ koronáztatását 
akár a’ kalocsai é rse k , akár a’ váradi és zágrábi 
püspökök törvényesen végbe hajthatnák. E’ nagy 
előlátásra nem volt szükség. Halála után hatodna
pon (jul. 21kén) íija Lajos, a’ csak 17 éves ifjú, 
de testi ’s lelki e re jé t, kifejlettségét tekintve kész 
férfi, az esztergálni érsek által szokott módon, nem 
csak legkisebb akadály vagy ellenzés nélkül, ha
nem az egész nem zet’ harsogó tetszése ’s szív
ből eredt örvendezései köztt megkoronáztatolt Szé- 
kesfejérvárott. Honnan e’ nagy k é szség , e ’ szo
katlan lelkesedés, ha onnan nem , mivel szokatlan 
nagy volt a’ várakozás is , mellyet előre kellem
m e l, méltósággal teljes külsőség gerjeszte tt, ’s 
azután negyven-évi dicső uralkodás, isten ’s em 
ber előtt szeplőtelen magányos és közönséges é- 
let ,  nemcsak a’ nem zet’, hanem egész Európa’ 
szem e előtt tökéletesen igazolt?

Lajos, atyjától csendes országot, jövendőre 
fényes kilátásokat, de megcsonkított birtokot ’s ti
res kincstárt öröklött. Ez annyival inkább epeszté, 
minél erősebb volt föltétele, — kiegészíteni a’ 
m agyar birodalmat, ’s valamit csak abból pártütés, tel- 
hetlen erőszakos szomszédok valaha elszakaszlot- 
tak , visszafoglalni. •— Éhez mulhatlanúl pénz ki
válhatott; m ire nem volt elég a’ csupa kímélés, 
’s okos gazdálkodás ; uj jövedelemről, ’s — ha hite
lét, kedvességét m ’ngyárt kezdetben az uj kor
mány elveszteni nem akará — a’ népnek törvény
telen adókkal terheltetése nélkül kelle gondolkoz
ni. Illy helyzetben nem volt egyébmit tenni, mint 
rég i tartozásokat, elsikkasztott kir. jövedelm eket’s 
jószágokat részint behajtani, részint visszavenni, 
’s mindent szorosan m egkívánni, mi a’ koronáé. 
A’szigorúságot majd némelly tisztviselőkkel a’ hi
vatali buzgóság, a’ közönséges mellett a’ saját ha- 
szonrul is m eg nem felejlkezés, rendén túl üze- 
ték. Innen elégületlenség, zúgás, zendülés. Az 
erdélyi szászok minél szabadabbak, annál érzéke
nyebbek csak kis nyomásra is, mellyet hihetőleg 
a’ már telhetlenségéről feljebb is m egjegyzett T a
más vajdától szenvedtek ; ők a’szokott adót m egta
gadják, ’s midőn a’ vajda erőszakkal próbálná ő- 
ket engedelm ességre bírni, erőnek erővel szegül- 
nek-ellen. A’ példa rósz volt. Ezért inkább, mint 
a’ veszély’ nagyságaért , Lajos siet a’ zendülés’ 
színhelyére; ’s mielőtt jövetének hírét vehette,

vagy ellenkészületeket tehetett volna, már m eg
lepve ’s csendesítve volt az ellenség. ’S így e’ 
gyorsaság a’ győzőnek nemcsak sok időt , hanem 
a’ bünreszolgáló alkalom’elmetszetésével sok kény
telen keménységet ’s büntetést is megkímélt.

Nagy volt már az ifjú király’ bátorságának, m ég 
nagyobb kegyelm ességének híre. Mindkettőt hall
ván, félelem ’s remény arra bírják a’ minap diadal
mas Bazarádot, vagy némellyek szerint fiát, ki ak
kor Oláhországon uralkodott, hogy maga, gazdag 
ajándékokkal, sok fő em ber’ kíséretében Erdélybe 
jö tt , Lajos’ lábaihoz borult ’s bocsánatot nyervén , 
neki örök hűséget ’s engedelm ességet esküdött, 
mellyben holtig állhatatosan m eg is maradt.E’ szerint 
mihez más fejdelmek csak sok vérontás után vagy 
úgy sem jutnak , Lajosunk egyetlenegy em ber
halál nélkül két országot csöndesített-Ie vagy bírt 
hódolásra, tanúságul a’ világnak, h o g y : a’ ki né
peket ’s tartományokat akar, sziveket kell annak 
előbb hódoltatni.

A’ vizsgálat Lajos’ testvérének Andrásnak gyil
kosai iránt azonban,—ha bár.íohanna’ ellenére ’s nem 
a’ pápa’ követei által, —• m ég is meglett. Az ország’ 
főbírája, Andrásnak egykor barát a , a’ derék Baux 
B ertrand, biztatást kapván Durazzoi Károlytól, en
nek ótalma alatt elkezdé, — mit, ha m er, tiszte 
szerint rég  teendő vala •— a’ vallatást. L egelső , 
ki a’ piaczon nyilván kinzópadra vonatott, András’ 
meghitt titoknoka, T h o m á s i  volt. Ennek, midőn 
a’ kínokat nem állhatva vallani készülne, a’ soka
ság közé magát befúrt gróf T e r l i z z i ,  Johanna’ 
legbensőbbjeinek egyike , nyelvét kiszaka.-ztá, ma
ga a’ tolongó sokaságban hirtelen eltűnt. De mit 
Thomási ekép nem tehetett, megtevé a’ vele kin
zópadra vont M é l á z z  o,  ki a’ legfőbb czimbo- 
rákat, közöttük T  e r  1 i zz i t ,  ezek ismét többeket, 
— férfiakat ’s asszonyokat, kik mind a’ legelőbb
kelő házakbulfs az udvarral ’s Johannával legszo- 
rosb barátságban valának, ’s többnyire legbot- 
ránkoztatóbb életet viseltek — kivallanak. Johanna 
tudósítatván barátai’ veszedelméről, mindent elkö
vetett , de siker nélkül, szabadításukra. Erőszak
hoz nyúlni a’ nép’ dühétől, a’ bíró’ tekintetétől ’s 
Durazzói Károly’ hatalmas pártjától féltében nem 
m erészlett; fenyegetőzései, könnyei, esdeklései 
inegvettetének. így történt, hogy a’királynék’ leg- 
szebbike, kellemei” s királyi méltósága’minden ha
talmával csak egyet sem volt képes a’ befogoltak 
közül a’ hajthatlan bíró’, a’ kérlelhetlen igazság’ 
kezei közül, ’s a’ legkínosabb, legborzasztóbb kir 
végeztetéstől megmenteni. De büntetlen m aradt, 
kinek mindnyája köztt legkeményebben kellett vol
na bűnhődni, t. i. a’ minden gonosznak szerzője, 
a’ királyné maga. — Ezt m egbüntetni, vágyai’te- 
tőpontjárul, m iért annyi istentelenséget müveit, 1.i. 
a’ királyi polczrul levonni , miután a’ pápa által 
hasztalan próbálta , maga indult-meg Lajos 1347- 
dík év’ vége felé , kicsiny, alig ezer főnyi, de hú,
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’s királya’ ügyét magáévá tett lovas m agyar se
reg g e l, •— útját, minthogy az adriai ten g e r , a’ 
velenczeiek’ ellenségeskedése miatt, zárva volt e- 
lőtte , a’ szárazon Németországnak, jelesül Karin- 
thiának, úgy aztán Olaszországban, Udinen , Pá- 
duán , Veronán, Bonónián, Forlin, Kiminin ’s 
Folignon keresztül, Nápolynak vévé.

Jövetének hírére Johanna, először ellenállás
iéul gondolkozván, maga részire vonja az ingatag 
’s vállozó-eszű Durazzoi Károlyt, neki ígérvén az 
általa rég  követelt calábriai h g sé g e t: de majd ma
ga ’s Durazzoi Károly’ embereinek futását, vagy 
az ellenhez pártolását, ezzel az ellenállást lehet- 
lennek ’s ügyét elveszettnek látván, uj férjével 
T a r é n l i  L a j o s s a l  együtt Francziaországban, 
az akkor m ég általa b írt, de szorultságában, né
hány hónappal később , a’ pápának 80,000 aranyért 
öl ök áron eladott Avenioban keres m enedéket; hol 
minden jók’ bolránkozására, az erény’ ’s tiszta 
erkölcsök’ gúnyjára, leirhatlan tisztelettel ’s pom
pával fogadtaték a’ pápától. Az alatt Lajos , sem 
a’ magát követei által m ég egyszer tisztítani pró
bált Johanna’ esdeklésivel, sem az őt Nápolytól 
eltiltó pápa’ fenyegetésivei mitsem gondolva, út
ját folytatta, ’s boszús szívvel keblében, de mint
hogy mindenütt nyiit kapukkal ’s karokkal mint 
szabaditól fogadák, boszúját senkivel sem é rez 
tetve, közelgetl a’fővároshoz. Január’ I7kén m eg
érkezett Aversába , n é m e t’s olasz zsoldosokbul ’s 
szökevényekből már GOOOnél többre szaporodott 
lovas-, és számos gyalogsereggel, ’s sergei előtt 
vitetett nagy fekete zászlóval, mellyen m eggyil
kolt testvérének halvány-sárga képe, ’s ebben né
mileg saját lelke’ érzeménye volt, szíveket fagy- 
lalólag, ábrázolva. Félelem 's. remény vetélkedve 
csődít kicsinyeket s nagyokat a’ győző körül, bo
csánatot vagy jutalmat keresni nála. Nem marad* 
tak-el a’ kir. hgek, nem a’ főváros’ követei, kül
dőik’ hódolását ’s parancsai’ elfogadására készsé
güket jelentve. Lajos kegyesen fogadá a’ hozzá 
járultakat, biztatá a’ hozzá járulni akarókat, h a , 
mit nyilván kikötött, tiszták megöletett királyuk’véré
től. Most tartózkodás né kiil sietnek táborába a’ 
kir. hgek , közöttük Durazzoi Károly, számos ne
m esség ’ kíséretében. A’ király hidegen de egész 
em berséggel látja, asztalához is méltatja a’ hge- 
ket. Vacsora felett •— épen azon épületben, azon 
terem ben, hol András megöletett — Durazzoi Ká- 
rolytól — , kit már elárult, ’s mint igen veszedel
mes embert irt-le előre a’ nápolyi érsek •— kér
di Lajos, mellyik azon ablak, mellyen András’ 
holt teste kivehetett ? A’ herczeg tagadja, hogy 
tudná; Lajos kéznél tartott saját levelei által czá- 
fo ljam eg ; ugyanazokkal bizonyítja, hogy A n d r á s ’ 
m e  g k o r  o n á z t  a t a  s a’ e l h a l a s z t á s á b a n  f ő 
e s z k ö z ,  ’s í g y  i n n e n  k ö v e t k e z e t t  e r ő 
s z a k o s  h a l á l á n a k  is o k a  vo l t .  Ekkor tűzbe 
jővén szem ére hányja többi, ellene elkövetett vét- 
ségit is , t. i. hogy „M áriát, testvérje’ István’ je 
gyesét álnokul előle elkapta; vele, mielőtt törvé
nyesen összekelt volna, magát ’s az egész kir. 
vérséget meggyalázva , elszökött; hogy , noha el
ső volt, ki őt Olaszországba hítta Johanna ellen, 
első volt a’ tőle Johannához visszapártolásban; ’s

mit később, ugyszinte mit előbb m ég , András’ 
gyilkosai’kikeresésében ’s m egbüntetésében ollyast 
te tt, mi őt (Lajost) lekötelezőnek látszhatnék, azt 
sem az irántai vagy András iránti jó indulatból, 
hanem egyedül gyiílölségbül Johanna ellen cse
lekvő, kinek fejéről leragadni a'koronát, ’s a’ m a
gáéra tenn i: de minthogy ezt maga erejétől nem 
rem ényié, behíni a’ m agyart, elfoglaltatni vele 
az országot, ’s mihelyt ez lábat innét kivonandja, 
a’ mások’ vérével szerzettet mágáéva tenni : ez 
régibb , ez újabb álnok , alacsony ezélzala, ’s min
den tettei’ titkos rugója.“ ■—- A’ herczeg megalá- 
zódva kezdő m agát, mennyire ijedtsége engedő, 
menteni. De a’ király telve már gyanúval, telve 
boszúval, ’s szerencsétlen testvérének épen a’ gyá
szos helyen igen elevenen előtte lebegő gyászos 
vége mellett mindent felejtve , a’ herczeget, ment- 
ségire mitsem hajtva, tüstint m egr gadtatván, 
fogságra viteti; ’s nagyaival tartott rövid tanács
kozás ut án, kik már előbb is az érsek’ vádjaira 
haladéktalan befogatást, ’s most egy szívvel ’s 
lélekkel halált szavazának, másnap viradóra, min
den törvényes vizsgálat, kihallgatás, magas rang
jára vagy rokonságra tekintet nélkül, ugyanazon 
terem ben, ugyanazon kifüggő ablakban, hol And
rás megfojtaték, fejét véteti; holt testét is épen 
ú g y , mint Andráséval történt, az ablakon kivette
ti , ’s temetetlen hagyatja harmadnapig. Ugyan
akkor a’ több jelenvolt kir. herczeget is mind el
fogatta, ’s bár egyébkint bántallanúl, folyvást szo
ros őrizet alatt tartató ’s a’ t.

így boszúját, kiken lehetett, kitöltvén, sze
retett testvére’ árnyékának, annyi véres áldozat
tal némi engesztelési nyújtván, miután az ország’ 
nagyait a’ maga hűségére m egeskette , uj tiszt
viselőket, ezek köztt A p o r ,  közönségesb nevén 
L a c z k f i  vagy L a c z k o v i c s  István erdélyi vaj
dát maga helytartójává, egyszersmind hátraha
gyott sergei’fővezérévé nevezte, ’s minden egyéb 
az ország’ csöndességére ’s ön urasága’ biztosí
tására szükséges rendelést m egtett volna: négy 
hónapi Nápolyban-mulalta után (máj. végén 1348) 
sie tve, mert a’ dögmirigy igen dühöngött az o- 
lasz földön, hazatért M agyarországba, útját nem 
a’ m erre jö tt, hanem titkon az ádriai tengeren 
keresztül folytatva, ’s vive magával a’ tőle calá
briai hgi czimmel tisztelt kis Martell Károlyt s az 
Aversában letartóztatott kir. hgeket, amazt nevel
tetés végett nagyanyja’ Erzsébet’ gondja alá, eze
ket pedig fogságra, a’ béke’ zálogául, Visegrádiba.

Még Nápolyban-lélekor m egkereste követei 
által a’ pápát Lajos, nápolyi-királylyá koronázlatá- 
sát, ’s Johannának, mint ki világszerte bűnösnek 
ism érteték, nyilványosan m egitéltetését kérvén. 
A’ pápa most is az, ki előbb volt, sőt annyival m ég 
lekötelezetlebbje Johannának, mivel e z , idő köz
ben , Aveniót a’ sz. széknek enged te , egyik ké
rést sem volt hajlandó teljesíteni; sőt Lajosnak 
mind Nápolyba, a’ szent szék’ engedehne nélkül, 
bejöveiéért, . mind Durazzoi Károlynak meghall- 
gaíatlan kárhoztatásaért, szemrehányásokat tőn; 
Johannának ellenben, mint ki ellen eddig semmi 
törvényesen bebizonyítva nincs, hévvel pártjára 
kelt. Ezt észrevevén Johanna, ismérve különben
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is szellőkint változó ’s ujságonkapó neje’ állhallan- 
ságát, ettől ’s a’ nemzeti büszkeséget sértő ide
gen járom’ gyűlöletességétől várva, mit saját tet
tei ’s érdemi után nem várhata : mihelyt Lajosnak 
eltávozlát m eg é rté , azonnal haza s ie te tt, hozva 
magával pénzt és pártfogást Avenióbul; hozva 
férfi-szíveket hódító bájainak hatalmát. Kevés nap 
alatt az ország’ nagyobb része lázadásban; nem es
sé g , pórság, Tarenti Lajos’ vezérsége alatt fegy
verben voltak a’ magyarok ellen, kiktől már ré 
gebben úgy is sokat elidegenített a’ Durazzoi hg’ 
szomorú ese te , m ég többet azóta Lajosnak, ’s u- 
tána István vajdának magában dicséretes, de az 
elkényeztetett, rendet ’s függést eddig nem is
m ert nápolyi nép előtt mindennél gyűlöletesb, szo
ros rend- ’s fenyíték-tartása. A’ csatákban ugyan 
végig diadalmasan fentartá véren-épült hírét nem 
zetének a’ harczban forgott lelkes vajda: de e re 
jének maga a’ győzödelem által, ’s hozzá m ég orozva 
gyilkoltatások által is kim eríttetése, —• vallott vesz
teség n ek  uj katonákkal hazulról nem pótolhatása, 
— kivált pedig német zsoldosinak, hópénzök’ pontos 
ki nem fizethetéseért, felzendiilte miatt kénytelen 
volt végre, czéltalanúl feláldozni nem akart vitézivel, 
Man fre dón iában hajóra ülvén , az országot követ
kező (1349) őszkor odahagyni ’s Dalmatiában vár
ni a’ sürgetve kért segítség’ ’s újabb viadali alka
lom’ érkeztél.

A’ segítség nem is késett. Lajos, barátság
ban már a’velenczeiekkel, 1350ben tavasz-tájon ma
ga vezérle tt, az ádriai tengeren által, egy 10,000 
magyar lovasból ’s 4,000 német gyalogságbul álló 
sei’get Apukába. De most az ellenállásra mindent 
elkészítve, az egész nem zetet fegyverben, a’ vá
rakat őrsergekkel megrakva találta. így is mindaz- 
által, a’ mi erejéből hijányzott, bátorságával pó
tolva, mindenütt mindenkor je len , hová a’ becsü
let ’s övéi’ veszélye szólíták, első nem egyszer a’ 
síkon-csatázók’ ’s első a’ kőfalakra lajtorjákon felhá
gók’ sorában , *— gyakran sebeket osztva és véve, 
ha mind nehezen is, ledöntött várfalak’ omladékin,

' holt testek’ halmain utat tört magának Aversáig. 
Ezt is végre három hónapi ostrom ’s éhség kezire 
juttatván, másodszor is nyitva áll előtte az ú t , ’s 
bem egy akadály nélkül Nápolyba, milsem gondol
va a’ pápa’ követeivel, kik valamint előbb Aversa’ 
ostromát, úgy most a’ főváros’ megszállatását min
den módon próbálták meggátolni. Igyekezetük nem 
sikerülvén, az a’ gyanú: hogy az átkot, mellyel 
némellyek szerint csak fenyegetőztek, valósággal 
is kimondották L ajosra; sőt hogy ők lettek volna 
titkos rugóji azon összeesküvésnek is , mellyel a’ 
fő város’ kívül csöndet ’s nyugalmat hazudó, belől 
boszút forraló lakosi a’ nagy királyt, ’s a’ város’ 
egyik külön osztályába szállított bajtársait véletlen 
akarák m egejteni, számukra egy másik s z i c z i -  
l i a i  e s t v é t  készítendők. De szándékukon rajt 
kapatván, gyilkoló csoportjaik az ellenséges vá
rosban magukra minden roszat vá ró , azért is 

'mindig résen , mindig talpon levő magyaroktól, 
kivont szablyákkal ’s feszített ívekkel fogadtatván, 
’s annyival nagyobb zavarban, minél váratlanabb 
volt ilfy képen fogadtatásuk, visszaveretvén, hogy 
városostul a’ boszús és győzelmes m agyarság’

fegyverei által a’ föld’ színéről ki nem irtatlak, 
csak Lajos’ nagylelkűségének ’s em berszerető szi
vének köszönhették.

(Vége következik.)

T Ö R E D É K E K .

a’ R a g l z a i  h e r c z k g ’ ( marmont  m a r sa l’)  p  a- 
l a e s  t i n a i  u t a z á s á b ó l  1834ben.

Septemb. lOkén (1834) Jordánhoz érkezénk, 
’s én elhatározám, a’ napot itt tölteni ’s partjainál 
éjjelezni. Jákob’ hidján átkeltünk, ’s jobb partján 
felütők sátorinkat.— Jordán egykor a’ latin-országi 
Jeruzalem ’ határa volt Damaskus felé, E’ folyam’ 
völgyét sokszor vér itaita, ’s a’ pátriárkák’ ideje 
óta gyakran harczmezőül szolgált. Hule-taván fe
lül Dán patakja (inelly Kis-Jordánnak is neveztetik) 
’s a’nagy Jordán közölt győzte-meg Abrahám az ál
tala megrohant négy királyt. Hule taván felül, nem 
m essze szálláshelyünktől, futainítá-meg Jonathás, 
a’ makkabaeusok’ egyike, Demetrius-Nikátor’ szá
mos seregét, E’ földön minden lépés a’ keresztes 
had’ viadalmira, bátorságára, néha nyert győzel
mire , de gyakoribb szerencsétlensége ’s veszte- 
ségire emlékeztet. Felső-Jordánnál II Balduin, je- 
ruzalemi király, Monduk mosuli szultántól győze- 
tett-meg. Jákob’ hidjánál III ’s IV Balduin királyon 
Saladin diadalmaskodott. Még több más ütközet is 
volt itt; míg végre Tiberias város’ bal csillagza
ta , hol Lusignani Guy fogságba ese tt, Jeruzalem ’ 
országának bukását maga után vonta. Az európaiak 
hosszabb idő’ lefolyta után e ’ színhelyre ismét föl
léptek , ’s 1799ben a’ keleti sereg’ franczia lovas
sága Tabor’ hegyén nyert győzelem után űzőbe 
vévé a’ török hadat, ’s Jákob hidjánál elszélyezte- 
tése tökéletesen sikerült.

Jordán keskeny, de igen mély folyó. Némi
leg hasonlít a’ Troix városán felül elsiető Szajná
hoz. Egy •—■ három kereszt-boltozatra ’s gothusi 
monorban épült — igen szép híd vezet e ’ folyón 
keresztül. Partjaihoz , annyi szent óra’ színhelyé
hez , é rv e , habjaiban megfürdém. Azon pillanat
ban , melly e’ főidre, hitünk’ bölcsőjére, léptetett, 
úgy rémlik vala , mintha uj élet viradna rám. Ho
gyan maradhat a’ phantasia hidegen, midőn foly
vást nagy nevekviszhangoznak füleinkben? Jordán
tól Jeruzalem ig , Hebrontól, Ábrahám’ hazájától, 
egészen a’ holt tengerig , hol az isten’ haragja 
gyuladt-fel, ’s Tiberias’ völgyéig, Dávid’ hire és 
hősi bátorsága’ színhelyéig, csak ollyan helyeket 
láthatni, mellyekhez legszentebb emlékezetek kap- 
csolvák. A’ fül csak olly neveket hall, mellyeket gyer
mekségünk óta szent tisztelettel ejténk-ki; a pá
triárkák’ , próféták és csudák’ társaságában élünk. 
Magunkat term észetesen komoly elmélkedésnek, 
mély gondolkozás- és szent melanclioliának kell át
engednünk; a’ levegő, mellyel itt szívunk, szent, 
’s hatását mindenre kiterjesztő; m ert egy földön 
sem fejlenek a’ hilvélemények olly egyenlő élénk
sé g g e l; itt minden religio csak buzgó követőket 
ismer. Zsidó, keresztyén, muselman itt mindnyá
jan egyaránt égnek religiojukért, ’s Judaeának van 
azon különös hatalma, hogy az emberi szivet az is- 
tenséggeli közlekedésre ’s társalkodásra készú.
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Tiberias felé utaztunkban József’kútja mellett 
haladtunk-el, melly a’ vándorok’ enyhére ’s ké
nyelmére mintegy teremtve van. Itt kell vala Jó
zsefnek a’ víztartóba (cisterne) vettetnie, ’s az ae- 
gyptusi kereskedőknek eladatnia. A’ geograpliiai 
kémletek e’ hagyománynyal nem ellenkeznek, mert 
innét nem m essze Dothain síkságát jegyzik-m eg, 
hol József, Genesis szerint, testvérivel találkozott. 
— A’ galilaeai tenger a’ tavak’ legszebbike, mel- 
lyeket e ’ földön láthatni. A’ vidék, melly azt kör
nyezi , a’ természettől gazdagon áldaték-meg. A’ 
tónak igen nagy kiterjedése és szép tiszta vize 
van, ’s a’ hegyek, mellyek koszorúzzák, termé
szettől igen termékenyek, ’s a’ legszebb művelés
re alkalmasok. Egykor a’ tó’ partjait számos nép
ség ’s tizenhárom virágzó város díszesíté; most 
Tiberias egy mocskos ’s félig halomra dőlt házak’ 
csoportja, hol a’ nyomor, létborzasztó sötét alakjá
ban mutatkozik. A’ középkorbul még egy türhető- 
leg épségben tartott, erős körfal áll. E’ város Tri
polis’ grófjának birtoka ’s a’ keresztesek’ hosszú 
viadalminak tanúja volt, ’s nekik, kik Jeruzalem’ 
országát a’ muselmanok’ támadási ellen védelmez
ték, támaszpontul szolgált. Környéke sok véres 
harcznak volt színhelye, ’s az utóltó catastrophe 
csaknem falai alatt történt. A’ francziák’ keleti had- 
serge’ vitézséginek is szemtanúja volt. St. Jean 
d’acre’ ostromlásakor a’ nagyvezér támadólag mun
kálva, a’ Nazareth előtti Esdrelon’ síksága felé vo
nult. Bonaparte 4—5000 emberrel nyomult ellene, 
’s Tabor hegye mellett diadalmaskodván, egész  
Tiberias városáig űzte, melly a’ franczia hadse
regnek kitárá kapuit. Mi a’ városon kívül a’ tó’ part
jain táborozánk, melly nekünk fenséges élvezettel 
ajánlkozott. Itt tévé sz. Péter azon csudás halfo
gást, mellyről a’ sz. írás emlékezik; a’ tó itt olly 
igen halgazdag, hogy viharos időben tömérdek 
számú hal hányatik-ki a’ partra. Sok európai zsidó 
utazott ’s utazik e ’ vidékre életnapjait itt töltendő; 
és pedig nem Tiberiásban telepednek-le, hanem 
Safád nevű kis városban, melly néhány mérföldnyi 
távulságra a’felföld’(Hochland) legfönségesb helyé
re van épitve. A’ zsidók hiszik Messiásnak itt egy
kori megjelenését, ’s azt egész bizodalommal várják. 
A’ vi ág’ minden részeiből jőnek Saladba zsidók, él
tök’ napjait itt végzendők; ’s e ’ város, véleményűk 
szerint, egykor nagy fénynyel fog dicsőítetni ’s 
mindenek előtt hatalmuk főhelye lesz. Bámulatos, 
milly lángoló hit lelkesíti még most is a’ zsidókat,’s 
milly állhatosan vonakosznak elismerni a’ rajtok fekvő 
büntető-kezet, mellynek jelei mindenütt láthatók.

Tiberiás’ közelében a’ melegforrásokat tekin- 
tém-meg, mellyek, mind mondják, igen hathatósak. 
A’ hajdani Emaus’ romjain feküsznek. Még számos 
oszlopot ’s ezen város’ fényének több nyomait lát
hatni. Ezen ásványosvizek 60° C. m érsékletiek, 
tetemes mennyiségű só- és kénsavas széksót, sa- 
htromsavas kálit ’s kénköves gáz-t foglalnak ma
gokban. — Néhány év előtt csupán egy nyomo
réit fürdőház állott itt; de Ibrahim basa, ki ezóta 
a’ tartomány’ birtokosa, igen szép uj fürdőházat 
épitetett. (Folytatása következik.)

SÖTÉT ’S V fa  KÉPEK.

Nem rég „Greour“ nevű kis franczia hely
ségben következő esemény történt. Philibert, kit 
közönségesen Marquis-nak neveztek, a’ falu’ sír
ásója volt; ő igen munkás és becsületes ember’ 
hírében állott, ámde gonosz nőjétől igen sokat 
kellett szenvednie. Midőn utolsó ízben sírt á- 
sott ’s nője őt e ’ munkában segíté, egymással szo
kás szerint összezördültek, ’s a’ feleség ekkor jó 
férjét olly igen felboszantá, hogy ez végre több 
ízben az ásóval vágott hozzá, míg vérrel borítva, 
holtan omlott lábaihoz. A’ sírásó már odahagyá a’ 
temetőkertet, midőn egy különös gondolat villant 
fejébe. Ö fölment a’ toronyba ’s agyonvert nőjéért 
meghúzta a’ harangokat. A’ falu’ népe csakhamar 
összecsődült ’s tudakozó a’ harangozás’ okát. „Fe
leségem  meghalt — felelt a’ sírásó — ’s Marquis 
is meg fog halni.“ Ezt mondván, le akará magát 
a’ toronybul buktatni; de eszébe jött, hogy önma
gáért még nem harangozott; most tehát újra ne
ki esett a’ harangoknak, egész erejéből rángató 
azokat, ’s aztán a’ toronybul a’ temetőbe bukott-le. 
— A’ lakosok az ujdon-ásott sírveremben megtalá
lók a holt’s szörnyen összemarczangolt asszonyt; a’ 
sirásó csak néhány óráig élt m ég ; vallomása ezen 
egykét szóbul állott; „Marquis jámbor ’s becsüle
tes ember; de felesége igen gonosz asszony volt.“

T íz a r a n y  e g y  c s ó k é r t .  Több divat
uracs sétalovaglást tön a’ chantillyi erdőben ’s egy  
szegény pórasszony jőve a’ távúiból feléjök, ki 
idős volt, mint egy fiatal tölgy, azaz legalább is 
nyolczvan esztendős. „Milly remek szép ség!“ meg
szólalt az uracsok’ egyike. — „Fogadok, hogy te 
még sem csókolnád-meg“ felelt egy másik. „Én? 
én megteszem; fogadok veled tiz louisd’orban, 
hogy megcsókolom.“ — „Áll a’ fogadás!“ •— A’ fia
tal úr leszállóit lóvá. ul, deli nyájassággal lépdelt 
az agg-anyó felé ’s monda: „Kedves asszonykáin, 
szabad egy csókot kérnem ?“ — Az aggnő az u- 
racsra nézett ’s eleinte áhnélkodni látszék; azután 
nevetett. „Ah ■— folytató az uracs — e’ mosoly 
annyi, mint i g e n ! “ ’S a’ pajkos úrfi, a’ nélkül 
hogy válaszra v árna , az aggnőhez járult ’s csókot 
nyomott azon helyre, holtalán egykor teljes arcz pi- 
roslott, de hol most csak ránczos bőrrel fedett cson
tok dőledtek-ki. „Nyertél barátom, — mondá most a’ 
kétkedő uracs; — Itt van a’ tiz louisdor.“ — „Itt van 
a’ tiz louisd’or, édes asszonyom, — viszonzá az, 
ki az öreganyót megcsókoló —• é n  m e g e l é g 
s z e m  a’ c s ó k k a l . “ — ’S a’ tiz arany itt az öreg
asszony’ kötényébe hullott; ki most a’ tréfát igen 
kellemesnek leié, ’s vígan bakdácsolt haza, hogy 
a’ kalandot unokáinak elbeszélhesse; kik hihetőleg 
majd nehezen foghatják-meg, mikép adhatott vala
ki nagyanyjoknak tiz louisdort egy csókért. (Sp.)

R E J T E T T S Z Ó .

Hárma hevíti lovad*; mérsékli hevében egészem.
Két közepét hagyd-el, ’s vármegye-névre találsz.

B o g á r  J á n o s .
Az 5"dik számú rejtettszó: V é t e k .

Szerkeszti H e i m e  czy. Nyomtatja B e i m e l .
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D R E S D A.

(jul- 42k. 1837.)

Ha a’ dresdai Brühlféle b á s t y a - t e r a s s e - t  
az Elbe’ partjáról a’ Duna’ partjára Pestre va
rázsolhatnám; ha az itteni hires s z é p - h i d a t  
Buda-Pest közé repíthetném; ha e ’ német Flo- 
rencz’ nagy k é p t á r á t ,  „ z ö l d  b o l t o z a t á t “ 
(régi kincsekből álló tárát), s z o b  o r g y ü j  térné-  
n y é t  honi museumunkba szállíthatnám: már ak
kor méltán némi büszke önérzéssel szólhatnék bár- 
mejly idegenhez így: „ide nézz, ez P e s t ! “

A’ b r ü h l i  t e r a s s e  — Dresdának ezen , 
úgyszólván, pávatolla — azon nyilványos sétatér, 
melly az Elbére néző bástyán létez; karfal helyeit 
csinos vasrostélyzattal van körülövedzve, a’ fő sé
tasor sima négyszegű kövezettel kirakva, egyéb 
ailée-k pedig árnyékos fákkal beültetve; egy szép 
roppant lépcsőzet vezet a’ nagy-hid felől e ’ kies 
tér sse-ra, mellyen a’ dresdai nép délutánkint fel 
’s alá sétálva tolong, ’s róla valamelly kimondhat* 
lan szép ’s v i d á m  k i l á t á s  nyílik az alatta elfolyó 
Elbére, az ezen folyamon * túli újvárosra, ’s az 
azt környező hegyekre. — Némi elevenséget ad
nak az itteni kilátásnak az Elbe’ közepén álló kis 
f ü r d ő h á z a k ,  mellyekbe festett, födeles csol- 
nakok szállítják a’ fürdeni -menőket, mindenik 
csolnak saját fürdője’ színét viselvén feltüzött zász
lóján. — Már maga a’ term észet, de még inkább 
az emberi szorgalom, számos kerttel ’s mulató
h e lly e l díszesítvén Szászország’ fővárosát, az it
teni nép a’ nyári napok’ délutáni óráit nagyobb ré
szint hús lugasok alatt ’s terített asztalok mellett 
látszik éldelni; a’ szépnem illy helyeken is f o l y 
v á s t  k ö t ,  ’s előtte áll az asztalon, — mint conditio 
sine qua non — irósvaj, kávé ’s czukros-víz, melly 
utóbbi, idomtalan hosszú üvegpoharakban adatik- 
fel, ’s ezekből e g y , a’keverő ezüst -kanálkák’ sze
repét viselő — m ég idomtalanabb vékony hosszú- 
nyelű f a k a n á l  — révész-csáklyakint— ágasko
dik kifelé.

Mennyire kedveli a’ dresdai nép,külső kényelem 
mellett, a’ m ű v é s z e t e t ,  azt, a’ sokféle gyűjte
mény-táron kívül, az itteni nagy k é p t á r b a n  legin
kább láthatni. —- Letisztogatva, leporozva, pálczáját, 
kalapját’s minden, testéhez oda nem gombolt, ruha
darabját letéve, köteles az idegen itt belépni e ’ sok 
„nebánts-virággal“ teli gy űjteményekbe. A’mennyi
re tilalmas azonban a’ „hozzányulás“ , annyira sza
bad ’s mindenkinek önkényére van hagyva a’ „le
másolás“ , ’s az ezáltali magagyakorlás, — melly 
szabadságot nemcsak a’ féríí-müvészek, hanem 
a* szépnem is buzgón használják. Itt ülnek mint 
a’ hajdani musák’ képmásai, e ’ fiatal művész
nők a’ világosságot nyújtó ablakok köztt, a’ lemá
solandó classikai festvényeket elejökbe állítva, a* 
művészi csendben senkitől sem háborítva, ’s kis 
rajz-asztalikat — mintha honn volnának — pofia
tokba tett rózsákkal feldíszítve, — míg a’ férfi-

mü veszek a’ nagyobb festvényeket részint magas 
állásokon, részint kerekeken tovább tolható egy 
’s két emeletü erkélyeken t-  ott fen in excelsis 
—- másolgatják.

A’ szász konyha, mindent összezagyváló hol- 
mijével, nem elégíti-ki ugyan a’ mi „alföldies“ 
száj-izünket; ezenkívül a’ sótalan kenyér, nemleg- 
jobb ser, ’s az utasnak csak kis tokaji-poharakkint 
mutogatott bor sem legvonzóbb éldelet a’ „jóllak
ni“ szerelőnek: de bezzeg, ha az ember csak 
magában a’ nagy képtárban Rafael’, Rubens’, Tb 
tián’ eredeti remekeit több óráig folyvást szem
lélheti , akkor bizonyosan megfelejíkezik Hauer-ről, 
Mayer-ről, du Change-ról, Szaímayer-ről, Gra- 
czelről, ’s a’ testi-élet’ minden materiális kényel
miről. Sztkrényesy .

M E G B O S S Z U L Ó  3.
(Kútfő : „L* Europa“ .)

Nemrég az estremadurai törvényszéknél követ
kező bün-eset fordult-elő. —. Medellinben, egy roz
zant-külsejű házban, mondják, született egykor Fer
nand Cortez. A’ lakosak még ma is némi büszke
séggel mutogaják azt az idegeneknek, ’s a’ hí- 
dalgos-ok közül, kiknek birtokait a’ Guadiana fo
lyó öntözi, sokan kérkedve nevezik magukat a’ 
mexikói hódítók’ .származékinak. — A’ leggazda
gabbak’ egyike Hernando Hernandez de San Pedro 
y Bachamonde y Pena Fulgida nevet viselt, ’s ő 
egy volt azon régi nemes-vérü spanyolok közül, 
miilyenek a’ mai időben már csak igen kevesen 
találkoznak. Ámbár ő az egész világot bejárta, 
még is nemzeti charakterének bélyegét tisztán őr- 
zé-meg. Kard és köpönyeg, mint árnyéka, ki- 
sérék őt mindenütt. Ő Amerikában kereste sze
rencséjét, ’s miután UjSpanyolország’ tartományai 
az anyaországtól erőszakosan elszakadtak, vissza
tért Estremadurába, hozván tetemes pénzt ’s egy 
fiatal, szép de szenvedélyes nőtársat magával.

Donna Engracia Loyabanes a’ naptérítői forró 
égöv alatt született, ’s a’ creolok’ szinlett nyugal
mával charakterének egész zordonságát ’s kivá- 
natinak lángoló hevességét egyesíté. Ő mély tisz
teletet bizonyíta férje’, don Hernando Hernandez’ 
hosszú bajusza iránt, ámde őt magát nem szerété, jó l
lehet szívét hatalmasan izgatá a’ szerelem’ ösz
töne. Választása nem maradt sokáig kétes. () a’ 
templomban egy fiatal francziát pillan’a-m eg; sze
meik összetalálkoztak; a’ nő megcsalá férje’ sze
m ességét ’s így végre sikerült a’ kedvest házához 
bévezetni. Ez veszélyes merény vala; mindazál- 
tal ki várjon józan meggondolást szeretőktül? Ez 
épen annyi volna, mint a’ spanyol közmondás sze
rint körtvélyt kívánni a’ szilfától (pedir peras a un 
olmo). A’ fiatal franczia sem tagadta-meg nemze
tét , azaz: ő szeles volt és meggondolatlan. — Don 
Hernando Hernandez igen hamar sejté megcsala- 
tását, ámde a’ vétkeseket sohasem kaphatá együtt,
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’s így kénytelen volt a’ vaktörténetnek átengedni, 
hogy meggyaláztatása bebizonyuljon ’s alkalmat 
nyerjen a’ megboszulásra.

Egy éjjel, midőn donna Engracia magához 
bebocsátá kedvesét, történt, hogy e z , szerelme’ 
tulcsapongó hevében a’ neveket eltévesztvén, igy 
szólalt-meg : „O be szép vagy te , Juditom!“ —~ 
„Hah! — felkiáltott Engracia, mint valamelly szo
rongató nehéz álombul serkenve •— te tehát Judi- 
tot is ösm ersz? ... leányát talán egy nyomoréit 
zsidónak vagvpogánynak? . . .  te mást is szeretsz go- 
nősz hitszegő!“ — Hasztalan iparkodott kedvese ma
gát menteni; Engracia meg nem hallgatá őt, sót a’ 
mentegetés mindinkább hevíté,ugy annyira,hogy ha
ragja utóbb lángoló dühösséggé változott, ’s harsány 
szava az egész házban viszhangzik vala, jóllehet 
férje a’ mellékteremben aludt. — Don Hernando 
Hernandez fölébredt a’ zajra, az ajtón zörgetett 
’s parancsoló nejének, hogy nyissa-fel. E’ szózat 
elég volt — donna Engraciát eszméletre bírni. Ho
va,.— hova rejtse most el kedvesét? elszöktetésre 
semmi mód. — Csak egy szőnyeg feküdt a’ terem’ 
egyik szögében, az össze volt göngyölgetve, ne
hogy a’ brasero’ pattogó szikrái abban kárt tegye
nek. Ez volt egyetlen mód a’ menekvésre. Né
hány perez alatt az ifjú férfi a’ szőnyegbe volt 
csavarva, ’s míg férje a’ kard-markolattal az ajtót 
döngeté , donna Engracia a’ rémülés’ hangján foly
vást kiáltozá: segítség! segítség!

A’ zárt ajtó azonközben don Hernando’ zor
don ütésinek engedett, ’s kitárult. — „Senor! — 
megszólalt a’ fiatal hölgy —• engem tolvajok ver- 
tek-föl ágyamból; ők az ablak - rostélyon akar.ak 
betörni. E’ házban lakni nem batorságos; menjen, 
menjen, kiáltsa ön elő a’ szolgákat, fürkészsze-ki 
velők a’ kertet ’s annak környékét, ön bizonyosan 
rájok akad.“ — Hernandez úgy cselekvők, mintha 
szavait elhinné, ’s mondái „„D e ugyan tudja é 
bizonyosan Senora, hogy e’ terembe nem törtek
be ? — Nem búhattak é itt valahova el ?“ “ — „Nem, 
nem —- viszonzá az ifjú nő— itt senki sincs, csak 
ön és én. ’S ugyan hol is rejthetnék-el magokat 
ez üres teremben?“ — „„Jól mondja, Senora“ “ 
felelt a’ férj, egyszersmind lábát az összehajtott sző
nyegre fektető ; ’s Vadan-forgó szemei elárulák a’ tü
zet, mellyet titkolni kívánt. ■—„„Jól mondja Senora, 
itt nem lehet elrejtezni. Ámde midőn Godoy-t A- 
ranjuezban a’ nép űzőbe vette ’s az ,Ossuna hgné’ 
házpadlására futott, magát épen illynemü szőnyeg
be rejté-el, ’s két napig így játszotta-ki ellensé
geinek legélénkebb ’s vizsgább nyomozásit..— Bár 
csak itt lettem volna!“ “ — ,,’S ugyan mit tett vol
na ön ?“ — „ „Én mindent kardom’ hegyével für
késztem volna ki. De itt az nem szükséges ; úgy 
é Senora?“ “ - -  ’S midőn don Hernando ezt mon- 
dá, hegyes kardjával néhányszor a’ szőnyegbe 
szúrt. Azonnal egy fájdalmas nyöszörgés hallat
szék; de Hernando úgy teve, mintha nem halla
ná azt, ’s mondá gúnyos hangon: „Most megyek 
a’ gazembereket fölkeresni.“

Mihelyt Hernando a’ teremből kilépett, a’ nő 
legott bezáró az ajtót. Lélekszakadva fut most a’ 
szőnyeghez, kibontja azt, ’s ím ! a’ fiatal franczia’ 
szájából patakkint özönlik a’ vér elő. Mellén vér

rel borított három iszonyú seb tátong. Hasztalan 
borúit térdre a’ hölgy, ’s ügyekezett a’ vér’ folyá
sát gátolni, az mindegyre folyt; a’ haldokló szól
ni akart, de ajaki csak e ’ néhány szót rebeghe- 
ték: „ T e  méltatlanul kétkedtél hűségem ben — 
Judit.. az én húgom’ neve ... én meghalok... de halál
ban is szeretlek .. . “ Ő m ég egyszer fölvető a’ hölgy
re szem eit, ’s azután bezárta örökre. Donna 
Engracia néhány óráig a’ halottnál m aradt; de 
miután a’ test egészen meghidegüll, általlátta, hogy 
minden segítség hasztalan, ’s most hirtelen elha
tározta magát. Mivel kedvesét többé m eg nem 
szabadílhatá, legalább megbeszélni akará őt. — 
Miután a’ halottat ismét a’ szőnyegbe takarta, haj
fürtéit rendbe hozta, ’s nyugalmasb arezot váltott 
volna, férje’ ajtaján kopogtatott. „ Jőjön-ki Senor — 
irnígy szólt — nekem úgy látszik, ön egy keresz
tyént ölt-meg. Szobám vérrel van borítva.“ — 
„„M eghalt m ár azon keresztyén, Senora? annál 
jobb! így hát békével alhatom.“ “ — „Igen , de ön
nel majd úgy bánnak, mint gyilkossal.“ — „ ,  JÉn 
csak nőm’ szeretőjét öltem -m eg, ’s ahoz jogom 
volt. Hadd alugyam, Senora.“ “ -— „Én ellenmon
dók illy rágalomnak; neke.n nincs szeretőm , ’s ha 
volna, úgy ön engem  is tartozott megölni. Hát 
oily rosszúl ismeri ön a’ törvényeket ? *) — Egyéb- 
rant — folytatá az asszony— mit törődik ön azzal, 

ha majd házában holttestre akadnak, ’s az 
igazság a’ mi dolgainkba avatkozik ? —• A’ holttes
tet innét el kell takarítani.“ ■— „ „ É n  azt saját e- 
rőmmel nem hurczolhatom-el innét“ “ válaszoló 
don Hernando. — „Én segítek önnek“ — „És ők 
itt a’ szőnyeget összeszoríták kötelekkel ’s m ég 
azon éjjel elvivék a’ kertjök mellett elfolyó Gua
diana’ partjára. Miután a’ szőnyeget m ég kövek
kel terhelék-m eg, a’ folyam’ fenekére sülyeszték 
az t, ugyanott, hol a’ viz legmélyebb vala.

E’ pillanattól fogva mindenkép azon volt don
na Engracia, hogy férjével a’ történt dolgot elfe
lejtesse. Tudva van, milly nagy a’ szépek’ hatalma. 
Egy asszony tömérdek segéd-eszközzel bír, ha m eg
csalni vagy elcsábítani akar. Alig mult-el egy v. két 
hónap, ’s ím don Hernando Hernandez már m eg
győződött, hogy az általa m egöletett em ber csak
ugyan tolvaj volt, ki a’ terem be lopódzott, ’s hogy 
nője mindenben ártatlan. Tudva van, milly édes 
hinni az t, mit az em ber óhajt. A’ férj irnígy gon
dolkozott: ha én valósággal nőm’ szeretőjét öltem 
volna m e g , úgy ő szivének e ’ nagy vesztésegét el 
nem felejthetné ’s nekem m eg nem bocsáthatna. 
—5 A’nő ellenben mindent ügyekezett eltávoztatni, 
mi férje’ keblében a’ féltés’ indulatját felköltheté. 
Ha a’ férj néha azon emberről beszélt, kit agyon 
szú rt, legott nyájasan könyörgött a’ n ő , hogy 
száműzze e ’ véres eseményt emlékezetéből. Még 
soha sem tapasztalá don Hernando, nőtársát irán
ta olly nyájasnak, szelídnek, nem soha m ég olly 
szeretetrem éltónak; ő boldogabbnak érzé magát,

*) A’ törvény (I Tit. MI. Juero de los adulterios) betiisze- 
rint ezt mondja: Ha egy nő házasságlörést követett-el, 
úgy ő és részeslársa a’ férj’ hatalmába esik, ki velők ’s 
javaikkal úgy bánhatik, a’ mint neki tetszik. Mindazáltal 
ő az egyiket a’ másik nélkül nem ölheti-meg.



995

mint bármikor ez  életben, ’s gyakran mondá önma
gában : ím! néha m ég a’ szerencsétlenség is jó  
és  hasznos!

E g y  estve, midőn e ’ szerencsés változáson 
egész leikéből örvendett, önkénytelen tért ismét 
e* gyászos kalandra vissza. „ „Senora! ön nekem 
mindent jól megfejtett — imígy szólt — csupán azt 
nem foghatom még m e g , mint tekergetheté a' 
tolvaj magamagát a’ szőnyegbe, mint valamelly 
estremadurai chorizo. *) Neki minden esetre va
laki segélyül volt.“ “ — A’ nő állítá, hogy ez épen 
nem szükséges, ’s kérte őt, hogy meggyőződhe- 
tés’ okáért tegyen próbát önmagával. A’ férjnek 
illyesmihez nem volt kedve; de a’ nő félig komoly 
*s félig enyelgő tekintettel, mellyel szép asszo
nyoknak ’s pajkos gyermekeknek utánozni olly kön
nyű, bajuszába csimpaszkodott dón Hernandonak, 
’s egy készen fekvő szőnyeghez vezette. Don Her
nando torokszakadva nevetett, ’s engedelmesen kö
veté nőjét. Ez leoldá a’ férj’ derekáról a’ kardot ’s 
mondá, hogy fekügyék a’ földre. „No’s — szólt a’ nő 
—-most göngyölgesse ön hát magát bele.“ — ,, „De 
hisz ez csupa lehetetlenség“ “ válaszolt nevetve 
a’ férj. — „Mert ön nem akarja!“ ’S a’ nő itt fér
jét egyszer, kétszer, háromszor, négyszer ’sőt 
többszer is a’ szőnyegbe göngyölgeté. „ „T e nagy 
bohó vagy •— kiálta a’ férj, folyvást nevetve •—• de 
hisz’ megfulok.“ “ — „Most — szólt a’nő komolyan 
— mozgassa ön karjait, ha tudja.“ „ „Lehetet
len ! hisz úgy be vagyok csavarva, mint egy do
hánypózna.“

Most donna Engracia kardot ránta ’s a’ hü
velyt m essze hagyítá-el magától. Azután lábát az 
összecsavart szőnyegre tévé ’s azzal kérésé férjé
nek szívetáját. „Don Hernando Hernandez de San 
Pedro y Bachamonde y Pena Fulgida, tudja é ön, 
hogy az, kit ön megölt, épen így volt a’ szőnyegbe 
burkolva ?“ — „ „ElégSenora, most már legyen vége  
a’tréfának.“ “ — „Tudja-é ön, don Hernando Hernan
dez de San Pedro y Bachamonde y Pena Fulgida, 
hogy anyám’ leánya megesküdött—-e’ férfiért bosz- 
szútállni?“ — „„Szerencsétlen! legyen vége mon
dom a’ tréfának, különben szolgáimat kiáltom-elő.“
—.„T essék , Senor! kiáltson a’ meddig akar; a- 
eonban alig lesz sikere, mert volt gondom, a’ ház
ból minden cselédet eltávoztatni. -— És ő meghalt, 
ezt ön jól tudja ; mint bátor férfi halt-meg, ’s a’ nélkül 
hogy kiáltson.“—DonHernando kiáltozott,a’ mint csak 
tüdeje engedé, de segélyül senki sem jött. — „Ö 
bátor férfi volt — mondá donna Engracia — ő nem 
kiáltott. De ön don Hernando Hernandez de San 
Pedro y Bachamonde y Pena Fulgida! ön gyáva 
ember. Milly alacsonyság megölni embert, ki ma
gát nem védelmezheti. Ön alávaló, gyáva ember, 
mert ön reszket.“ — „„N o’s igen! te engem ijesz
teni akarsz, ezt jól tudom; de kedves lélek! szí
vem’ szerelme! szabadíts-ki e’ fulasztó takaróbul. 
Mit kívánsz tőlem? mindent megadok, szólj.“ “ — 
„Boszút akarok állni! vérért vért akarok !“ — „ „De 
tudod-é, mi várakozik a’ gyilkosra?“ “ •— ,,’S azt 
gondolja-é Senor, hogy elfelejtém az utat a’ fo
lyamhoz ?“ — ’S midőn ezt mondá, a’ karddal a’

szőnyegbe szűrt, ’s ezt mindaddig ismétlő, míg 
don Hernando élni megszűnt. Másnap reggel a’ 
halászok a holttestre akadtak ’s a* hatóságnál je 
lentést tőnek.

Az alcade-major tüstint a’ megyükoltnak házá
hoz ment, hol az özvegy, tartózkodás nélkül mindent 
megvallott, a’ mit följebb közlöttünk. A’ per el
kezdődött , de m ég bevégezte előtt meghalt donna 
Engracia a’ börtönben m éreg által, a’ nélkül, hogy 
annak nevét elárulta volna, ki neki férje’ holttestét 
a’ folyóhoz vinni ’s belevetni segélyül volt.

t ö r e d é k e k

a’ B A G U Z A I  H B R C Z K c ’ ( maRMONT MARSAI,’)  PA* 
L A K S T I N A I  U T A Z Á S Á B Ó L  1834ben.

(Folytatás,)

Sept. 12kén, napkeltével Nazareth felé utaz
tam , de előbb Tábor hegyét, Krisztus’ csudás 
dicsőülése’ helyét, látogatám-meg. Kana falu’ kö
zelében menék-el, hol egy másik csuda történt,.— 
és most szakadatlanul egy, a’természettől dúsan meg- 
ajándékoztatott földön valók, mellynek csupán népes
sége hijányzik, hogy újra meggazdaguljon. —• Na- 
zarethet néhány ezer keresztyén ’s kevés török 
lakja, mi e ’ tartományban csakugyan szembetűnő 
n ép e ssé g ; a’ házak köbül épitvék, ’s meglehetős 
állapotban vannak. A’ város’ elején szép ugrókul
létez, ’s épen m egérkezésem ’ pillanatában több ifjú ’s 
szép-külsejü asszonyok jö ttek , korsójokba, mel- 
lyet különös kecsesei hordoztak fejükön, vizet m e
ríteni. Midian’ leányit véltem magam előtt látni» 
Miután lakásomat, mellyel a’ „szent föld’ szerze
tese i“ zárdájokban vendégszeretőleg ajánlottak, 
elfoglaltam, magamat a’ religio által szentesített 
különféle helyekre vezettetém. Meglátogatám azon 
helyet, hol szent Józsefnek, Krisztus’ nevelő-aty
jának, lakása állt, ’s a’ term et, mellyben dolgozott. Aa 
igen régi épitésmód a’ legtávulabb multkorba lát
szik tartozni. Ezen lakból kápolnát építettek, melly. 
ben minden héten szent mise tartatik. Egy másik, 
„sekrestyének“ nevezett helyen láthatni egy kö
bül faragott asztalt, mellynél Megváltónk, kevéssel 
szenvedése előtt, tanitványival ült; egy harmadik 
„ zsinagógának “ nevezett hely az ifjú zsidók’ is
kolája volt; itt vitázott Jézus, mint gyerm ek, az 
írástudókkal, ’s ezen vitázás’ következtében m eg kel
lett futamodnia, hogy mélységbe ne vettessék. *) 
Ezek itt mind különös szent helyeknek tartatnak. 

Azután a’ város’ egész belsejét szemléltem- 
m e g , hogy az 1799ben itt történt hadimuiikálatokat

*) Az érdemes szerzőnek ezen állítása sz. Lukács’ szavai
val homlokegyenest ellenkezik. Midőn az itt érintettek
ről bővebben szólt, evangéliuma’ Ildik rész. 46 vers. 
ezeket olvassuk: „Álmélkodnak vala pedig mindnyájan , 
kik őt hallgatják vala,  az ő okosságán és feleletén.“

*) C h o r i z o :  igen kedvelt neme a’ hurkának.
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magamnak megmagyarázhassam. A’ törökök Da- 
inaskusból az ostrom alá vett St. Jean d’ Acre’ föl- 
mentésére siettek. Bonaparte , Junot generált 300 
gyalog ’s 180 lovassal Nazarethbe telepíté, hogy 
itt az ellenség’ mozgásait szemmeltartsa. A’ törö
kök Nazareth előtt megjelenvén, visszaverettek. 
Másnap Bonaparte, ki Coppa’völgyén keresztül siet
ve nyomult-elő, a’ török hadsereget hátul hirtelen 
megtámadá, ’s néhány perczig tartott csata után azt 
megfutamitá. Alig foghatni-meg, mint történt, hogy 
Junot general az ő maroknyi népével, — mellynek 
bár meglehetős jó állása volt, de illő magavédel
mére legalább is négyszer annyi erőt kívánt, —• 
olly távul minden segélytől, tönkre nem jutott. A’ 
nélkül, hogy ez alkalommal szerzett híréből valamit 
lerójak , a’ történtet csak úgy magyarázhatni-meg, 
hogy t. i. az ellenség csupán egyszerű hadkémlés- 
re indult-ki, ’s a’ franczia csapatokat, mellyek hely
ben álltak ’s hátul legerősb épületektől voltak vé
detve, csak lovassággal támadta-meg. Sokszor a’ 
védelem’ dicsősége csupán a’ megtámadás’ gyön- 
geségén alapszik. Azonban bármint van is a’ do
log , Junot hadi-állását megtartá. •— Én Esdrelon’ 
egész síkságát bejártam. Rendkívüli termékenysége 
a’ természet’ áldása, mellyet senkisem használ; 
területének 500dik része sincs művelve. A’ dol
gok’ ezen állapotja az e’ vidékeken folyvást uralko
dó háborgásoktól ered. A’ lakosak’ gondossága ’s 
elővigyázata ennélfogvást sokszor annyira terjed, 
hogy falukat épen olly helyeken építenek, hol sem
mi iható-forrásvíz nincs, ’s a’ lakosak készebbek 
naponkint a’ vizet nagy fáradsággal m essze tájról 
hozni, mint olly helyen lakni, melly a’ félel
mes külföldieket szükségeik’ kielégítésére magá
hoz csalhatná.

Septemb. 14kén hajnalkor ismét utón valánk. 
Naplusban újra megállapodtunk. Ezen kis város
nak, melly egy keskeny völgytorokban fekszik, ’s 
dús ültetvényekkel díszük, külseje igen kellemes. 
Csak az , ki maga érzé , képzelheti, milly varázs
tekintetű egy zöld erdőcske az utas’ szemének, kj 
nyár’ közepén a’ keleti forró ég öv alatt vándorol. 
Naplus a’ hajdani Samaria, vagy legalább közvet
lenül határos azon térrel, mellyen e ’ régi város ál
lott. Samaria, fővárosa volt Israel’ országának, 
melly Juda és Benjámintól különvált. Úgy szinte 
fővárosa volt egy uj nemzetnek, melly samaritai- 
nak nevezteték, ’s ázsiai gyarmatlakókbul ala
kult, kiket Szalmanasszar a’ zsidók’ babyloniai fog
ságukkor küldött ide. — A’ milly kellemes Naplus 
távúiról szemlélve: olly visszadöbbentő tekintetű,

ha falai közé jutánk. Lakosai egymásra torlasztvák, ’s 
az utczák még sokkal szorosbak, mint már a’ nél
kül is a török városokban szoktak lenni. Felényire 
boltozatok fedik, mi által mintegy földalatti folyo
sók képeztetnek, úgy hogy napvilágot csak hely- 
lyelközzel láthatni. — E’ város, régiségének egy  
élő emlékét bírja, t. i. egy samaritai családot, 
melly maga bizonyos néptörzsöt képez, e’ lak
helyről sohasem távozott-el, ’s idegen nemzetséggel 
sohasem vegyült-össze. Én meglátogatám ezen , 
jelenleg 300 egész 400 személyből álló családnak 
iónokét, kit pátriárka gyanánt tisztelnek. A’ fő rab
binus egyenes ágon Árontól, Mózes’ testvérétől 
vallja magát származottnak, ’s olly könyveket állít 
bírni, mellyeket Áron’ fia, Mózes’ unokaöccse sa
ját kezével írt. Ha ez igaz, akkor e ’ kéziratok egy
idősek azokkal, mellyek az aegyptusi sírboltokban 
találkoznak. Nem ohajtám azokat látni, mert m eg
tekintésükből mitsem valék nyerendő.

(Folytatása következik.)

A N E K D O T Á K .

Bizonyos fiatal tiszt D ü h a m e l  akadémiai ta- 
got egy nehéz kérdés által zavarba akará hozni. 
„Nem tudom“ volt a’ szerény philosoph’ válasza. 
— „így hát mi érdem van abban, hogy valaki tag
ja az akadémiának ?“ kérdé hegykén a’ tisztecs- 
ke. — ,,A’ mint látja ön, az az érdem van , hogy 
az ember nem beszél arról, a’ mit nem tud.“

Midőn egy berlini borbélyt minap utczaközé- 
pett arczulcsaptak, különös naivsággal ezt mondá : 
„Uram nem akarom hinni, hogy ez engem illet; 
különben k i k é r n é m  m a g a m n a k.“

H e  y n e  az isméretes philolog egykor az el
més K ä s t n érnék a’ göttingai könyvtárban egy  
tokocskát mutatott, mellyben egy ezüst pénzdarab 
feküvék, de mellyet onnan elloptak. „Mit csiná.jak 
most az üres tokkal?“ kérdezé H e y n e .  — „I g- 
ja bele azon orrot, mellyet ’ön ezért kapni fo  ̂
felelt az epigram-iró.

Midőn G u i b e r t  de P r e v a l  orvos, tudom*'< - 
nyának jelességéről hosszasan beszélne, m egszó
lalt egy a’ hallgató1 közül: „Jó doctor úr; ha ön 
beteggel bánik , al or egy gyermeket képzelek 
magamnak, ki kopp yúval motoz a’ gyertya körül.“

n . B J T '  ; t s z ó .

Minden Ital bírjon egsó kettőmmel, óhajtód?
Engemct ám eg ilűl, ezt kirekesztve, szeress.

Vincze Ignácz Potgárrdf.

Az JSdik szám i rejtettszó: Z a b o l a .

Szerkeszti H e l m e czy .  — Nyomtatja Lé i méi .
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M U T A T V Á N Y O R

P é c z e l i  J ó z s e f ’ „Hazai magyar Históriája“ 
2dik részéből.

TÖREDÉKÜK NAGY J.AJOs’ ELETEBOJ,.
(Vége.)

Itt van helye (bocsánatot reményiünk e’ kité
résért, mert csekély ugyan, de Charakter- ’s ein- 
ber-ismértető történet), hogy a’ győzhetlen király’ 
emberségének egy másik bizonyságát — egyet a’ 
sok közül •— megemlítsük. Midőn seregét a’ T a- 
n a g e r  (Negro) folyón általszállítani akarná , ’s é* 
pen a’ part mellett lovagolva kémlené, hol volna 
bátorságosb az átmenetei, meglát egy ellensé- 
gesföld-szülle sihedert, a’ mint a’ vízben, közel 
a’ parthoz lovát itatta; a’ király itt parancsolja ne
ki, úsztasson beljebb, tudni akarván a’ víz’ mély
ségét. „Reljebb, örvény“ mond a’ legény; azon
ban vagy féltiben, vagy mivel nem gyanítá, hogy 
olly közel az öryény, megindul; de legott össze
fut feje fölött a’ hab, ’s bár lova felbukik a’ víz
ből , a’ legény odamaradt. A’ király alighogy ezt 
megpillantá, felejtvén hogy ő fejdelem, amaz pe
dig ellensége, azonnal beugrik lovastul; lova el
merül, valamint am azé; ő maga lemarad a’ nye
regből, de a’ viz’ szilién kereken szétterült bő 
magyar köpönyege szerencsére őt csak nyakig 
engedi sülyedni. A’ király illy kétes helyzetben sem  
vesztvén lélek-éberségét, ’s még folyvást csak em
bertársának nem pedig önmagának szabadításárul 
gondoskodván, használja a’ pillanatot, mellyben a’ 
vix a’ legénykét fölveti, ’s üstökénél sebten m eg
kapva, épségben szárazra hozza a’ már elveszett- 

tartotiat. Itt szükséges megjegyeznünk, hogy 
;z épen Conlursi városnak ostrommal-megvétele 
vitán történt, olly időben, midőn a’ győzőiül in- 
ább ingerültséget, hoszuállást, mint kímélést ’s 

emberbaráti segélyt lehete várni. — De térjünk- 
vissza a’ dologra.

A’ nápolyi összeesküvőt igen kedvetlenül ha
tott Lajos’ lelkére, ki memtf, k városokat, de szí
veket is vágyott ’s reméllt az ‘lasz földön hódítani. 
Látta, hogy olly tartomáff m Uynek népébe oltva ’s 
gy ökerezve van az állhatatlan g, könnyebb meghó* 
doltalni mint megtartani. Azé» i bár győző volt, bár 
ura a’fővárosriak ’s ez által az egész országnak,hajlott 
a’ békére; elfogadta a’ pápaközbenjárását,  ’s 
fogyvernyu^vás mellett a’ kövHkező föltételeket:

L

a pápa ítéljen, mint az igazság ’s lélekismérete 
sugalni fogják, a íenforgó kérdésben ; ha Johan
na férje’ megöletésében vétkesnek találtatik, bírja 
Lajos,* • s ha ártatlannak, bírja Johanna maga az 
országot; de ezen utolsó esetben Johanna Lajos
nak hadiköltségeit térítse-meg ’s ennek fejében 
fizessen neki 300,000 aranyat; a’ fogoly hercze- 
gek bocsátassanak szabadon; a’ hozatandó ítéletig 
minden maradjon úgy, a’ mint van; — de hogy az 
itélethozás annál szabadabb ’s függetlenebb le
gyen, a’ vetélkedő felek: Johanna t. i. ’s férje egy, 
Lajos pedig más részrül, azonnal hagyják-el az 
országot. •—- Lajos, ki az adott szó’ szentségével 
játszani nem tanult, Laczkovics Andrásra, István’ 
testvérjére és Drugeth Miklósra bízván a’ kor
mányt, haladék nélkül odahagyja Nápolyt, ’s mint
hogy Romában ugyanekkor s z á z a d o s  n a g y 
fa u c s ú  (Jubilaeum) tartatott, erre veszi útját — 
részesülni az ahilatosságban, ’s látni a’ szent vá
rost ’s ennek nevezetességit. Kívül van czélun- 
kon, körülményes leírásába ereszkedni azon rend
kívüli pompának ’s tiszteletnek, mellyél itt fogad
tatott; ő minden jobb kebelben kedves emlé
kezetet hagyva hátra, megtért még azon évi no
vember’ elején, Veronán keresztül Budára, hova 
ő helyezle-által Visegrádról a’ magyar királyok’ 
lakását.

Johanna és Tarenti Lajos azalatt, bárha lát
ták a’ nemes példát, semmiről sem gondolkoztak 
kevésbé, mint Ígéretük’ ’s kötelességük’ teljesíté
séről. Julianna ki sem mozdult Gaetából; férje 
pedig, a’ fegyvernyugvással sem gondolva, rab
lóhoz inkább mint ellenséghez illő módon hábor
gatta , ’s miután így nem boldogult, —> titkon lá- 
zította a’ városokat. De ez csak kezdete volt La
jos’ nagyobb kijátszatásának, előkövetje a’ követ
kezett kárhozatosb csapásnak.

A’ fél-évi fegyvernyugvás (apr. 1351) már el
telt ; a’ pápai levéltárból elveszett eredeti iratok 
az avenioi magyar biztosság által előmutatott hi
teles párokkal kipótolva ’s ezekből Johannának a’ 
gyilkosságban részvéte napnál világosabban kimu
tatva, de ítélet hozva még sem •—• volt. A’ ma
gyar biztosak most naprulnapra nyomosabban sür- 
geték a’ pernek vég Ítélet állal eldönletését; le- 
heden volt a’ dolgot tovább halasztani, lehetlen 
Johannát nem kárhoztatni. ’>S ő még is felszaba
dult; fel! ’s igy az ország neki — ítéltetett. Al-
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mélkodva hallá az ítéletet Lajos; ’s bár az i- 
gazságnak illy m egsértetése által feloldoltnak látsz- 
haték a’ kötés, ő m ég is ura maradt szavának; 
sergeit (1352) visszahíja; az egész  tartományt 
— csupán Salernóhoz atyjárul öröklött jogát köt* 
vén-ki — általadja; m ég a’ 300,000 aranyat is 
elengedi. Sokan hiszik, hogy ezt nagylelkűségből 
té v é ; én pedig —< minthogy az ellenfél koránsem 
ollyan volt, hogy nagylelkűséget érdemelhetett vol 
na — inkább hiszem , büszkeségből; — utálatát, 
m egvetését kívánván mutatni ezáltal; egyszersmind  
azt: h ogy , ki országot vesztve, rablóját, midőn 
tehetné, nemcsak számadásra nem vonja, hanem  
azonfelül önkint m ég m eg is ajándékozza, arra 
nézve nem lehet sem igen sajnos a’ v esz teség , 
sem  igen irigylendő a’ rabló’ szerencséje. —

íg y  végződött a’ hazánknak több pénzbe mint 
vérbe került hosszas nápolyi had. Johanna, a’ fő 
vétkes, kinek m egbüntetése volt tulajdonkép a’ há
ború’ czélja , annyi m á s, a’ boszuló igazság’ ke
zeit ki nem kerülhette vétkes m ellett, utóbb is 
büntetlen maradt. De valljon ki a’ földi bírónak,—  
elkerülte é azzal saját lelkének is , ’s a’ halhatlan 
istennek ítéletét ? Mit az emberi véges elme el- 
maradtnak h isz , az sokszor korán sem maradt-el, 
hanem csak elhalasztatott, hogy annál sulyosb le
gyen a’ büntetés, íg y  történt ez Johannával is. A’ 
férj-gyilkolás’vétke alul feloldoztatott istentelen asz- 
szonyt, —■ midőn legkevésbé várná ’s kitől legke
vésbé érdem ié, több mint 36 évi nem épen fény
telen uralkodás után, — közel rokona, ’s a’ mi több, 
fogadott fija, a’ magyar történetben gyászos v ég é
rül ism éretes K is  K á r o l y ,  országától ’s szabad
ságától előbb m egfosztván, a’ börtönben , némel- 
lyek szerint ugyanazon helyen fojtatá-meg (1382), 
hol ő 37 év előtt férjét.

Ha Lajos semmit egyebet nem tett volna, már 
csak az eddig mondottak is képesek őt a’ közön
ség es uralkodók’ sorából kiemelni. De nemcsak 
ezek valának érdemei. Győzhetetlen fegyverével 
— ’s ezt mindig csak igazságos ügyben, mindig 
mérséklettel használva — a’ „M a g y a  r“ nevet Eu
rópában tiszteletessé inkább mint rettentővé tette ; 
birodalma’ határiul 3 tengert jelölt-ki, u. m. a’ 
f ö l d k ö z i t ,  f e k e t é t  és  b a l t i t ;  a’ majd szaka
datlan harcz-zajokban a’ béke’ szelíd’ leányiról — a’ 
Muzákról — sem felejtkezett-meg. Hogy ezeket 
a’ magyar földön meghonosítsa , a’ lYdik Károly 
császár által Prágában 1348, Rudolf ausztriai hg  
által Bécsben 1365. alapított egyetem ek’ alakjára 
I367ben állította Ydik Orbán* engedőimé vei a’ pé
csi , hazánkban le g e lső , egyetem et; ez egykor

igen virágzó lehetett; mit abból következtethetni, 
hogy a’ mohácsi szerencsétlen harczban, mint 
írjak, 300an voltak jelen ezen iskola’ növendé
kei közül, kik többnyire mind éltöket áldozák-fel 
hőn-szeretett hazájukért; ’s e ’ közönséges nagy 
hajótörésben, melly annyi szépnek ’s dicsőnek gyá
szos enyésztét szü lte , úgy látszik, e ’ szép intézet 
is elveszett. Lajos’ kormányzói bölcseségének, a’ 
sok közül, egyik igen dicséretes tanujelét mutatja 
tudományok irántiszeretete. Kiterjedt azaz igazga 
tás’ minden egyéb ágára is; ki nevezetesen: a’ 
Törvényhozásra. Törvényeket a’ körülményekhez 
képest igen bölcseket, de csak keveset hozott, 
elégnek állítván a’ már létezőket tiszteletben tar
tatni ; ’s a* törvények’ e ’ kevéssége maga egyik 
bizonyság, hogy akkor jó karban kelle.t hazánknak 
állnia. Mert valamint sok orvosság nem e g é sz ség 
nek, úgy gyakori törvényhozásra-szorulás, és sok 
törvény nem jóllétnek jele a’ köztársaságban. La
jos 1351ben a’ nápolyi 2dik hadból hazatértével, 
a’ m essze külföldön zúgolódás nélkül híven ’s vité
zül katonáskodott nem esség’ megjutahnazására ad- 
ta-ki egyetlen eg y  d e c r e t u m á t ,  mellyet a’ honi 
törvénygyűjteményben (corpus Juris) olvashatni. 
Ennek első felében az a r a n y  b u l l á t  eg ész  ki
terjedésében m egerősítvén, annak 4dik czikkjét 
úgy módosító, hogy a’ magzat nélkül elhaló ne
mesnek ne legyen  szabad ezentúl ősi javairól 
rendelkezni, hanem halálával minden birtoka a- 
tyafiaira, ’s ha atyafiai nem volnának, a’ fiskus? 
ra szálljanak. Decretuma’ 2dik felében foglaltatnak 
uj rendeletéi, mellyek közül nevezetesbek: art .  4 
és 12 az Adó (Lucrum cam erae; mint Schönwis- 
ner „Notit. Hung. rei. num, 1. 171“ magyarázza; 
census seu tributum, ob cusionem novae monetae 
pro aerario regio exigi solitum), mint ^Károly alatt 
volt, egész  házhelytől v. telektől 3 garasban (3 
márjásban) állapítatott-meg, olly m ódon, a) hogy 
mindenki f iz e sse ; b) hogy azonkívül semmi se fi
zettessék; minden más régibb, gyakran változó ’s 
ennélfogvást az adószedőknek sok visszaélésre ’s 
csalásra alkalmat szolgáltatott adó eltörlesztetvéc. 
Art .  6 . a’ k i l e n c z e d  (nona) hozatott-be. — Vrf.  
10 et 19. „Ártatlan gyermekek ’s atyafiak vét
kes szüléik’ ’s rokonaik’ vétkiért soha se lakóijá
nak. És így olly, minden emberi érzést fellázító ke
gyetlenség , miilyent nem rég Felieián ’s nem zet
sége tapasztalt, nem vala többé történhetendő.
*— Art.  25. „Minden per legföljebb a’ harmadik 
törvénykezési időfolyamban (terminus) bevégeztes
sék.“ Milly távul vagyunk ettől m ost, midőn sok
szor három ember-kor sem elég egy  pert bévé-
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gezni. —• Köz állítás vala eddig-, hogy (art. 11.) 
a’ parasztoktól azelőtt is egészen  megkülönbözte
tett nem esi, azaz katonai, szolgálatot tett félnem es 
várjobbágyok egytülegyig mindnyájan a’ többi 
igazi nem essel mindenben egyenlő karba voltak 
h ely ezv e; ez ha többé, a’ későbbi oklevelek’ bi
zonysága szerint, nem áll is: annyi bizonyos, hogy  
Lajos igen sokat megnemesített.

Hogy Lajos annyi hadat folytatva, az érdem ese
ket királyilagjutalmazva,’s e ’ mellett egyházról, is
kolákról, zárdákról sem  felejtkezve-meg, rendes jö
vedelmivel beérte, hogy 40 évi uralkodása alatt — 
jóllehet országábul sokszor huzamos ideig távul vo't
— népei sem  ellene soha föl nem lázadtak, sem  eg y 
más közt m egnem  hasonlottak, hanem mindig kirá
lyuk’ engedelm es hívei maradtak, ’s egym ást közt 
testvéri egyességb en  éltek: m indez — mint m eg
annyi szós bizonysága kormányzói ügyességének
— előre gyanítatja velünk az ország’javait, a’ köz-
jövedelmi kútfőket okosan használni-, ’s a’ dolog- ’s 
emberismerő, ’s ezekkel bánni-tudó ritka fejdelmet; 
ha világosan följegyezve nem találnék i s : hogy ő, hol 
magas helyzete ’s népének becsülete kivánák, pom
pázó ’s bőkezű, egyébkor pedig rendszerint igen 
takarékos, fény- és  pompagyülölővolt; ki sokszor 
kiséret nélkül, közönséges ruhában, szem élyét 
’s rangját titkolva, alattvalói’ bizodalmas körébe 
vegyült, — ismérkedni nép ével, hallani annak
Ítéleteit, kitanulni szükségeit; továbbá, hogy né
pei közt különbséget nem tőn; jogaikat, sza* 
badságikat különkülön, valamint az egyesekéit is, 
tiszteletben tartotta; érdem határozta-meg kinek- 
kinek becsét e lő tte; kedvenczekeí nem ismért. 
Említsük-é itt m ég: hogy miket ő másokban, fő
leg  a’ kormány-körüli emberekben, megkívánt —  
az isteni félelem ben, feddhetetlen tiszta életben, 
munka ’s rendszeretésben, ’s átaljában minden fej- 
delmi ’s emberi erényben maga a’ legtökéletesb  
példány volt? Hitka önmérséklete éltében őt csak 
egyszer hagyta-el, t. i. Aversában : de mennyire 
menők ezt is kor, környülállások, előzmények, ha 
azl nem tekintjük is , hogy tette akkor sem  vad
indulat’ , hanem inkább nem es boszúság követke
zése volt.

Mindezt összevéve, bátran állíthatni: hogy hoz
zá hasonló fejdelmet az egész  közép-idő csak igen  
k eveset, kora pedig egyet sem mutathat. Méltá
nyos volt tehát azon g yász , mellyet árvánhagyolt 
országa érte 3 évig v ise lt; méltó őmaga a kön
nyekre, me Ily eket az ország, vesztesége’ mély 
érzelmében, századokon keresztül, fölötte hullatott; 
méltó a’ „ N a g y “ névre, mellyel a’ valóban Na

gyot nem a’ csapodár é lő -, hanem a’ szoros Íté
letéi , hálás utókor tiszteié.

A’ HÁZALÓ HETEYÉjNY. *)

Á olt idő, mellyben a’ felvilágosodás m ég nem  
uralkodott. Arra, kedves olvasóm, nehezen em léke
zel; számtalan év előtt sűrű homály fődé az egész  
földkört. Gondolhatni, milly gyászos idő lehetett az ; 
kritika nem divatozott; az kétségkívül igen bús, föl- 
világosodás nélküli idő volt.'— E’ szomorú időben, e- 
szébe ötlött a’ világ-uralkodónak, t. i. Jupiternek, az 
emberek’ sorsát m egvizsgálni; ’s látván azok’ szeren
csétlen állapotját, eltökélé magában: halasztás nélkül 
boldogokká tenni az embereket. Voltakép nem tud
hatni ugyan: mi inditá ’s ösztönzé őt olly hatha
tósan e ’ terv’ végrehajtására ; elég  az : Jupiter nem  
engedé magát czéljától eltántorítatni, jóllehet ural
kodótársai Neptun és Pluto kaczagva mondák: „Ah 
Sire! be bohokás ideája van;“ —-hanem maga elé 
híván a’ hetevényt, igy szólt: „Nosza készülje
tek , mert leszálltok a’ földre; boldoggá akarom 
tenni az emberi n em zetet, ’s titeket választálak 
eszközül. De átlátván, hogy az em berek, ha a’ 
szerencsét igyen veendik, ha könnyen jutandnak 
hozzá, majd nem tudják azt érdemszerint becsül
ni ; tántoríthatlanúl végzém , hogy ti a’ holdogság-esz- 
közlő tárgyakat nekik nem máskép, mint készpén
zért engedjétek-át. Egyik tehát közületek vigye 
az é s z t ;  másik az e r é n y i ,  harmadik az e g é s z 
s é g e t ;  negyedik a’ h o s s z ú  é l e t e t ;  ötödik a’ 
b e c s ü l e t e t ;  hatodik a’ . g y ö n y ö r t ,  ’s hetedik 
a’ p é n z t .  Ezekkel menjetek házalni, ’s adjátok- 
el az embereknek, kívánságuk ’sakaratjok szerint.“
.—■ A’ H etevény, hét szökrénybe tévé e ’ hét dol
got, ’s a’ legelső nagy városba szállt.

„V egyetek é s z t ! — kiáltá az első csillag — 
szép , uj, használható észt; igen jutalmas áron a- 
dom. Észt v egyetek ; •— gyönyörű, ritka jószág !“ 
A’ lakosak nevetségre fakadtak. „Mulatságos leány! 
— mondá néhány uracs, (mert a’ hét csillag le
ány’képében utazott); kár, hogy már elment.“ — A’ 
csillag folytató útját, ’s váltig kiállá: „vegyetek é sz t!“ 
de mindenütt csak kinevetteték. A’ csillag, eszével 
együtt, a’városból kiküldetett,’s meghagyalott neki, 
hogy magát többé ne mutassa. — Ezután megjelent a' 
második csillag, ’s kiáltá : „Vegyetek erényt ! felsé
g es  , állhatatos jó szá g ! a’ testet ’s lelket melegen 
tartja; vegyétek-m eg!“ Hallván ezt az em berek, 
susogva mondának egymásnak: „ez tébolyodon.“ 
A’ gazdagok mentegetek magukat: elég bútorunk

*) Hetevény:  azaz Fiastyúk, hétcsillag (Plejades).
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van, hová tennők az erényt? A’ szegények pedig 
vállvonítva sopánykodának: mit tennénk mi szegény  
emberek illy drága jószá g g a l, úgy sem hinné sen
ki, hogy bírunk vele. Az ifjú nőnem mondá: „E- 
rény? m ég csak ez van hátra; erény nélkül sem  
mehetünk férjhez,hát m ég erénynyel!“ Egyellenegy  
özvegyasszony félgúnynyal kérdé a’csillagtól: „men
ny be kerü leza’dibdáb jószág?“ „„Sem m ibe — fé
lé é  amaz — csak ügyekezelbe, azt híven megőriz- 
n .“ “ „Hogy’ is ne ! — kiáltá az özvegy, — majd m ég  
őrt fogadok, hogy olly hitvány jöttment erényt m eg
őrizzek“ — ’s becsapá az ajtót. A’ csillag, erényével 
együtt elutazott. — Most a’harmadik csillag jőve, ’s 
kiáltá: „Vegyetek e g é sz ség e t, állandó fris eg é sz 
séget! megbecsülhetlen jó sz á g !“ Csak ugyan jött 
néhány, ’s venni akart, de mivel többnyire ollya- 
nok voltak, kik az eg észség e t már sokszor lábuk
kal tapodák, ’s házaikból erőszakosan k iüzék ,nem  
akart az eg észség  hozzájok többé visszatérni. M - 
sok kérdezék a’ csillagtól: „Mi az eg észség ?  mit 
i zik? mint kell vele bánni,’s aztápolgatni?“ melly- 
re amaz válaszolt: „Tgen mértékletesen eszik ; 
csak tiszta vizet iszik, pontos időben rendesen le
fekszik, ’s a’ hajnallal főikéi.“ Ekkor m egvetőíeg  
tekintének a’ csillagra, ’s városukból az e g é sz ség 
gel együtt kiköltözni engedék. — „Vegyetek hosz- 
szú életet!“ — kiáltá a’ negyedik csillag; ’s ö ssze
csődültek az em berek, abból vásárlandók. Néhány 
tőpénzes az egész  szekrényt egyedül önmagá
nak akará megvenni. A’ sírásók a’ csillag ellen protes
táltak, ’s a’ rendőrség ezt határozta: „éln i, és élni 
hagyni; ha a’ nép sokáig kíván élni, gond oskodjék a’ 
sirások’ élelméről.“ A’ sokaság tolongott tehát elő , 
hogy hosszú életet vehessen. „Szolgálatára! —mon
dá szerényen a’ csillag—hanem vásárlottak-é valamit 
három előbbeni testvérimtől? ész , erény ’s eg észség  
nélkül a’ hosszú élet mitsem használ.“ Ekkor mind 
futásnak indult, ama’ hármat fölkeresni, de kere
sésük sikereden volt. — „Vegyetek becsületet!‘‘ 
— kiáltá az ötödik csillag — díszes, szép jószág.“ 
Melly szóra dühös vágygyal robbant-elő mindenki; 
gyilkossággal, ü léssel, párviadallal ’s agyonlövés- 
sel akarák a’ becsületet magukhoz ragadni. Midőn 
a’ csillag- a’ dühült töm eget látá, az igazi becsületet 
ismét szekrényébe tévé ’s elutazott. — Közelge most 
a hatodik cs.llag , ’s kiáltá : „Vegyetek gyönyört, 
tiszta, örvendeztető gyönyört!“ Mellynek hallására 
mind a’ két nembeli ifjúság olly hevességgel rohant 
a’ csillagra, hogy szekrénye összetört, ’s a’ gyö
nyörök a’ földön szétömlének. Az ifjúság egym ás’ 
kezéből ragadá a’ gyönyöröket, ’s annyira ö ssze
tépték, hogy egysem  maradt egész  ’s tökéletes. 
Az egyik bosszankodott, hogy Injával van annak,

mivel a’ másik bir. Aztán épen ellenkező gyönyörök 
után kapkodtak. A’ nőnem lovaglás ’s vadászat után 
nyúlt; az uracsok pipere ’s - fűzött-váll után ; a’ 
kövérek, ’s ügyetlenek táncz után; az asszonyok 
ábrándozás után; az elaggodtak szerelem után; szó 
val : eg y  sem  vala m egelégülve. A’ csillag össze
szedvén gyönyöreit, a’ városbul távozott. Kiérvén, 
látta a’ város előtt az utolsó csillagot ájultan fekün- 
ni. Nagy ügygyelbajjal eszm életre hozá ; ez azután 
beszélé : „Alig közeliték a’ városhoz ’s mondáin: 
hogy az embernek pénzt szándékozom adni, lüs- 
tint mint szibériai farkasok rám rohantak; főleg a-
zok, kik a’nélkül is legtöbb pénzzel bírtak, legdúhös-
bek voltak; midőn már tőlem mindent elszedtek, 
végre ruhámat szaggatták-le testemről, annak min
den redőjét kikutatták, varrását bontogatták; hogy 
telhetlenségöket kielégítsék, m ég szájamat is iel- 
szakíták, ’s m egvizsgálák: valljon nem találnak-é 
benne pénzt elrejtve. Látván, hogy már csakugyan 
semmim sincs, szidalom ’s üllegek közit a’ város
ból kivetettek.“ »—- Rövid idő után a’ város előtt 
összetalálkozott a’ hét csillag , ’s az égbe vissza
utaztak , Jupitert küldettségök’ szerencsétlen sike
réről tudósítani. Látván Jupiter, milly kiváncsiak 
az emberek pénz és gyönyör után, elhatározta, 
ezután e ’ két dolgot csak azoknak adni, kik észszel 
’s erénynyel bírnak — ? ! Váciról E .. i.

FÖ LD K ÉP-N Y O M TA TÁ S.

Francziaország, Anglia és Schw eiz szaka
datlanul törekvének sajtójuk hatóskörét újabb czél- 
szerü javításokkal tökélyesbíteni, ’s földabroszok 
nyomhatasát is létesítő i, m elly által nem csak a’ 
könyvsajtóknak nyílnék újabb iparmező, hanem az 
isméretek terjedését is rendkívül segítené, mivel 
nagyobb szám mal, időkimélettel, ’s bár mi nyel
ven készülhetvén a’ földabroszok, csekélyebb á- 
ruk mellett több kézre juthatnának. E ’ fontos ta
lálmányt végre a’ németek lőnek szerencsések, 
fölfedezni, kiknek először sikerült fa-, rézm etszés 
’s kőedzés nélkül tökéletes és minden kívánatnak 
megfelelő föld abroszt készíteni. Pichler’ könyvnyo- 
mó intézete Pécsben t. i. több fáradságos ’s költsé
ges próba után, az ausztriai birodalom’ közönsé
ges posta - földképét négy lapon, minden művészi 
kívánatnak m egfelelőleg kiadandja , ’s az első lapot 
már valóban szétküldé. E ’ nevezetes találmánynak 
számos hasznán kívül, fő becse abban áll,  hogy  
e lég  példány nyomatván egy  nyelven , azonnal más 
betűkkel más nyelven készülhet el ugyanazon föld
kép ; ’s leginkább e ’ körülmény az, melly olly igen 
leszállitandja a’ földképek eddigi magas árát.

R E J T E T T  SZÓ.

K é t  e l s ő m e t  utóbb k e t t ő v e l  s/.ét darabolja
V isszás v é g h á r m a m ,  — ’s nála m cJegs.e-ii e g é s z .

Z. L i l t .
Az 59<lik szám ú rc jle ttsz ó : V íz . 

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me l .
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A ’ K IS  T O L V A J.

E g y  ifjú  k e r té sz n e k  
K ertéb e  to lva j j á r t ,
’S  tőn  sz é p  v irá g i k ö z i t ,
M in d eg y re  szö rn y ű  k árt.
V ig y á z ó t  r e n d e le ;
D e  m in d ig  h a sz ta la n !
A ’ to lvaj m in d en  őrt  
K ijá tszo tt untalan .
„ A h  tán b o szo r k a  l e s z ! “  —
M on d  so k s z o r  a ’ s z e g é n y ,
M ajd kárán b ú su ló  
M ajd p a tto g ó  le g é n y  —
„N a p k ö zb en  itt v a g y o k ,
É s  e s t ig  d o lg o zo m  —
E k k o r  hát nem  j ö h e t ;
D e  m ajd k in y o m o zo m .
A k árk i lé g y e n  a z ,
M agam  k ik é m e le m ,
N em  n y u g s z o m , a ’ m ig  ő t 

M eg  n em  fogá c s e le in  !“  —
’S  e g y  fánál é jsza k a  

E lre jt i jó l m a g á t ,
’S  l e s é ,  k i n y itja - le l  
K e rtén ek  ajtaját.
’S  a ’ m int so k á  l e s é ,
K is  z ö r g é s t  h all va la  ,
L eán y  lép  rajta  b e  —
S z é p  , m int é g ’ an gyala .
R ó z s á k  p iroslan ak  
H ó sz in ü  arcza in  ,
Laknak k e g y is te n e k  
K crek d ed  ajkain  ! —
N é z  a ’ k c r té s z le g é n y  ,
’S  n agyon  c s u d á lk o z ik ;
’S  m ikép  fo g h a ss a -m e g  ,
A rru l g o n d o lk o z ik .
’S  a ’ m int g o n d o lk o z ik  ,
A ’ lány m c g sz ó la la  :
„ , , K i  m it v ih e t ,  v ig y e n ! “ “
’S  v irá g  után  n y u la .—
„ K i m it v i h e t , v ig y e n !
T e  drága fö ld i lén y  ?
K ’ sz ó d a t m eg  n e  bánd“
M ond n y u g to n  a’ le g é n y .
’S  v ig y á z v a  lo p ja -e l  
A’ le s b ő l itt m a g á t ,
’S  k é z e n  fogá  v ir á g -  
T o r h c lte  to lvaját.
„K i m it v ih e t ,  v ig y e n !  —
M ondád sz ép  to lv a jo m ;
É n té g e d  v i s z le k - e l ,
’S  le s z e s z  m en y a sszo n y o m  !“
S z ó l t  ’s  a z  lön  a ’ leán y  !
’S  a ’ sz é p  k is  c s in ta la n ,
F ér jé t  v i r á g j á n a k
N e v e z te  untalan . SpctyU Gáspár.

L I N Z .
(Julius’ I 7kén 1837-)

Én is — Nagy Sándorkint — ha nem volnék 
p e s t i  lakos, valóban l i n z i  kívánnék lenni. E’ 
szókkal, úgy h iszem , elég  subjective fejezém-ki 
L i n z n e k  i g e n  n y á j a s  a l a k j á t ,  a’ fejdelmi 
Duna melletti kellemes fekvését, a’ régies cseh  
városok’ feketés épületivel első tekintetre különös 
contrasztot képező hófejér uj házait, szép nép
kertjét, csinos promenadeját, asszonyainak junoi 
termetét, jó élelm ét, lakosinak mesterkéletlen szí
v essé g é t, ’s ama’ német közmondást „ L i n z  i s t  
z u m  k ü s s e n ! “ — Idejöttemkor is, mint egyebütt, 
a’ főpinezér ■— nyomban elémbe tévé ama’ nyomtatott 
kérdő-pontokat: „ki vagy? mi vagy? honnanjösz? 
van e már feleséged ? mit akarsz itt ? hovam égysz  
innét?“ melly kérdések annyira kivetköztetik az 
utast incognitojából, mibe néha burkózni kívánna, 
hogy soknak egész  életirási vázlata, skeletonkint, 
áll szem e előtt, — ’s csak egy  ügyes történetíró 
kell hozzá, hogy nyomban .— biographia ké
szüljön.

Budweistól Linzig e g y , hegyeken keresztül, 
m erész vállalattal készült, 1 7 mérföldnyire kigyód- 
zó v a s ú t  hozott. E’ vasút’ theoriája valami igen 
egyszerű , ’s épen nem m ás, mint egy  k e r é k 
v á g á s  két, párhuzamosan v. egyenköz'eg menő, 
vasléczből. E’ kettős vasvonalon folyvást ügetve 
vitte egy  ló azon nagy batári, mellyben 14 utas 
kényelm esen ült ’s mintegy játszilag ’s a’ kisgyer
mekek’ e ’ nótájára: „halt Rosserl! hatt, — falir’n 
mer in die Stadt •—“ poroszkált-el szédítő bércze- 
k en , tátongó m élységek mellett, kipuskázott szik
lák köztt, más utak fölött vetett hidakon, néha pe
dig ellenkezőleg az országúti hidak alatt — a’ mint 
az ut’ niveauja (egyenlő magassági vonala) szük
ség e ssé  tette. E’ majd tiz év óta fenálló, (de hi
hetőleg m ég sok ember előtt terra incognita-féle) 
vasul, sószállítás végett lévén eredetileg a’ rész
vényesek által létesítve, a’ gyorskocsin szám os, 
só terh elle , zömök szekérrel találkozhatni útköz
ben, mellyek hárman- ’s négyenkint egymásba a- 
kaszlva, a’ fenyűerdők’ magányában hosszú, moz
gó sorokat képeznek, ’s bizonyos meghatározott 
időpontokban a’ kikerülő-helyeken a’ vasúti gyors
kocsikat bevárván, mihelyt ezek elsuhantak, víg 
ostorpattogatások köztt haladnak tovább. A két,
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szemközti jövő (egyik budweisi, másik linzi) gyors
kocsi , délben , az útnak fele részén ’s legmagasb  
niveauján összekerül, ’s e ’ rendezvous után, e- 
béd’ végével, mindegyik a’ maga rendeltetése’ 
helyére indulván — az egyik Linzbe, a’ másik Bud- 
weisba estére beérkezik.

B u d w e i s  a’ csinosabb cseh városak’ egyike. 
Mint eg y  hajdani vár’ diójábullett kis város, szinte 
dió-szeletekre oszlik, mellyek a’ föpiaczon egyesü l
nek. E’ nagy, négyszegű  tért v. píaczot régi sztil- 
ben épült, szűk, egoistás házak — feszes gráná
tosak gyanánt — állják-körül, mellyeknek ormairól 
régi sárkányfejű csurgók tátongó szájjal tekintget- 
nek-alá. E redeties, régi középkori szint kölcsönöz 
e ’ városnak főleg az, hogy az eg ész  piaczot (’s 
a’ fő utczákat is) egymásba menő csarnokok (Hal
len; ház-előtti boltozatok) futják-körül, mellyek a’ 
városnak mintegy nap- ’s esernyőji lévén , a’ sok 
kalács-, gyümölcs- ’s egyéb élelem-árus ezek a- 
latt hűsel, — estve pedig a’ közönség sétálgat 
fris levegő’ kedviért alattok. —• B udw eisba, mint 
egykori bányavárosba, akármelly israélita csak 30 
kr. személyvám-fizetés mellett m ehet, de azért 
ott semmi esetre m eg nem hálhat. Az ezenvidé- 
ki parasztok — tán az utas’ fülének már a’ vasút
hoz szoktatása miatt —  nagy faczipéket hordoz
nak, — ’s a’ milly „pomáli“ lépdelnek magyar
földi bocskorosaink, olly lármát-ütve mennek itt 
ezen szomszédink.

A’ mennyire mostohának mutatkozik a’ ter
m észet itt olt a’ Prága és Budweis köztti utón, 
főkép a’ tábori kerület’ hegyein , hol, kivált a’ mi l 
t s  ini  t e t ő n ,  örökké hideg szél fű , ’s m ég az 
eltörpült krumpli (burgonya) is mintegy dideregni 
látszik: annyival v i r u l  ó b b  egyszerre az eg ész  
vidék itt Felső-ausztnában , hol a’ term észettel e- 
gyütt az emberi arcz is n y í l t a b b r a  ’s v o n z a -  
t o sb r a változott.

Sztkrényety.

T Ö R E D É K E K

a’ I IAGU ZAJ 1 U R  C Z K g’ ( u a RMOXT MAUSAl’) PA’ 
L A E S T I X A I  U T A Z Á S Á B Ó L  1834ben.

(F o ly ta tá s .)

Másnap septemb. lókén korán reggel útnak 
indulánk, m ég azonnap a’ szent városhoz érkezen- 
dők; szívem már eleve mélyen elfogódott; mert 
e’ város’ nevének csak puszta hangzata is ezer kü
lönféle gondolatot ébreszt —-; a’ tartomány egész  
3 mérföldig Jeruzalem előtt a’ legszorgalmasb mű
velés’ jeleit mutatta. Fügefákkal’s szőlőtökkel be
ültetett szép kertek teszik e ’ vidék’ gazdagságát; 
’s a’ faluk, mellyeken át az ut v eze t, külsejük sze
rint nem csekély jóllétre mulatnak. A’ tartomány 
mindazáltal magában-véve szegény ’s terméket
len , ’s a’ fentebbi következményt csupán a’ lako
sak’ kettőztetett szorgalma és iparkodása szüli. De 
csakhamar megváltozik a’ jelenet. Ha az ember 
Jeruzalemhez közelít, azt gondolja, hogy a’ halál’ 
rideg országába lép ; mindenütt csak terméketlen

séget lát, es sehol legkisebb nyomát a’művelésnek. 
De a figyelmet ’s érdeket másnemű tárgyak fog- 
lalják-el. A’ fülben a’ legdicsőbb nevek hangoznak, 
’s az ember itt inkább a’ múltban mint jelenben él. 
— E gy h e g y en , nem m essze az úttól, némi épü
letet piílanlék-meg; kérdezőm vezetőmtől; mi é- 
piilet az? ’s ő röviden feleié: „Sámuel’ sírja“ ; 
—• eg y  másik helyen imígy szólt hozzám : ,,ezen  
kutat Jákob ásta.“ Én folyvást , ’s a’ nélkül hogy 
tudnám, a’ pátriárkák és pró étákkal jövék érin
tésb e , — azon férfiakkal, kik’ neveit ajakink már 
akkor rebegték , midőn bölcsőnket elhagytuk, ’s 
kiktől annyi század által vagyunk elválasztva. A’ 
nyomor’ és pusztulás’ e ’ színhelye eszem be juttató 
egyszersm ind, hogy megátkozott földön állok, hol 
iszonyú vétség történt, mellyet már 18 század óta 
üldöz isten’ haragja; szóval: hogy ez en , az 
isten’ választott népének ajándékozott, igéret-földe, 
melly egykor olly term ékeny, áldásteljes, és gyü
mölcsdús volt, az ótok’ földévé lett. Ha már Je
ruzalem’ szom szédsága is olly mély érzelmeket 
szül, mennyivel inkább fogódik m ég el szivünk, 
ha a’ várost magát pillantjuk-meg! Minden emberi 
nyomor itt halomra látszik torlasztva lenni; tompa 
szomorúság fogja-el az utas’ k eb lét; ő a’ sötét el
mélkedés és ábrándozásból, melly őt önkénytelen 
megszállja ’s rabbá teszi, ki nem szabadulhat; ó 
m ég most is isten’ kezét gondolja látni, a’ mint az 
e ’ szerencsétlen városra nehézkedik, ’s népét kény
szeríti, hogy bóduljon végzésén ek , melly azt 
örökös halálvonaglásokban töltendő életre kárhoz
tatja ; ő szomorú sorsukban részesüknek gondolja 
magát, mert azon levegő , mellyet szí ,  nem lát
szik többé élet’ elemének lenni. E’ város egykor 
szép és hatalmas volt. Salamon’ m üvei; a’ befo
lyás, mellyel századára bírt; a’ kiterjesztett közle
k ed és, mellyet ő a’ legtávulabb népekkel nyitott, 
e lég g é  bizonyítják azt. Most az többé nem egyéb, 
mint sirhalom az elhagyott pusztában. Lakosai eg y 
kor dicső nép valónak ’s isten’ lehelete szétdulá 
azt; közel 1800 év óta elszéiedvék a’ világon, ’s 
gazdagságuk’ daczára sem  menekhetnek-meg bi
zonyos m egvettetéstől, melly természetükben lé
tezni, ’s emberi erőnél magasb hatalomtól eredni 
látszik.

Miután azon falakat m egtekintem , mellyeket 
annyi vér föcskendett-be ; — azon falakat, m ellye
ket a’ keresztesek olly nem esen ’s nagylelküleg, 
majd ismét ol'y szilaj vadsággal támadlak-meg ’s 
védelm eztek, a’ damaskusi kapun átmenők, ’s a’ 
szerteheverő omladványok ’s romhalmok közit a’ 
szentföld’ szerzetes-atyjai’ kath. zárdájához indul
tam. Ők engem  sajátszerű evangéliumi szívesség 
gel fogadlak; ’s én őket m ég azon rendkívüli sze 
rencsétlenségek’ benyomása alatt le lőn i, mikkel 
csak imént valának terhelve. Az utolsó lázadás, 
mellyet Ibrahim csak nagy bajai csilapíthatott- 
l e , a’ keresztyéneket a’ vele szülemlett rendetlen
ségek által nagyon v eszélyezteté; ők e ’ zárdába 
futottak, menedékhelyet keresendők; de midőn e ’ 
zárda’ magányába vonultak, a’dögvészt is maguk
kal vivők, ’s ezen irlóztató ragályos nyavalya ször
nyű pusztításokat tőn. Negyven szerzetes közül 
19et ragadott-el. Két hónap előtt a’ betlehemi
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zárdát egy  erős földrengés alapjában rázta-m eg, 
’s kevésben múlt, hogy halomra nem omlott. A- 
lig léplek erőbe a’jeruzalemi zárdában az eg é sz 
ség- biztosító rendszabályok, midőn én ugyan itt 
szállást foglalók, ’s a’ t.

Másnap, azaz sept. 16kán, Jeruzalemet kez- 
dém bekalandojni, ’s m egszem lélni azon várost, 
mellyben minden lépés szent emlékezésekkel kí
nál. Kalauzom Camillo atya, sz. ferencz-rendje- 
beli szerze tes , és kath. lelkész volt. Zarándoksá- 
gomat a’ szent koporsó’ templománál kezdém-meg. 
A’ török hatóság a’ kapukat m egnyittatá, ’s én 
beléptem. Az épület szé p , a’ nélkül hogy rend
kívüli műnek neveztethessék; a z , eg y  csarnok 
által, melly énekes kart képez, meghosszabbított 
egyszerű  rolundábul áll. Byzanczi szlilben van é- 
pítve, ’s elég  tág mind azon helyet magába zár
ni , hol Krisztus’ kínszenvedése történt; m eg van 
egyszersm ind annyi szükséges térrel nagyobbít- 
va , melly eg y  zárdát tiz latin szerzetessel körfa
laiba fogadni képes. A’ görög ’s örmény szerze
tesek a’ templom’ felső részében laknak; a’ g ö 
rögök , mint legpárlfogoltabbak, bírják a’ chorust, 
melly egyszersmind templomjokul szolgál. A’ la
tin barátoknak saját zárdájokban van eg y  templo
muk , melly egyúttal sekrestyéjük is. Ünnepnapo
kon a’ chorus’ ajtajánál emelnek oltárt, ’s a’ szent 
m isét itt tartják. Az örmények e ’ czélra a’ tem
plomnak eg y  másik osztályát használják. Számos 
kápolna épült mind azon helyen, mellyeket m eg
váltónk' halála dicsőített; ’s Krisztus’ koporsója a’ 
rotunda’ közepén áll, betakarva egy  köb-alakú em 
lékkel, ’s fölötte eg y  kúp-boltozat, melly a’ tem
plomnak e ’ részéből egyszersm ind különös ép isle- 
let képez. E gy márványlap fekszik a’ kövön, melly 
ama’ sírt borítá, hol üdvezitőnk’ teste eltemette- 
ték. Itt folyvást találhatni virágokra, mellyek min
dig újakkal pótoltatnak, ’s itt borulnak a’ keresz
tyén hívek porba, hogy lelköket istenhez emeljék. 
Minden jámbort, ki kötelességét teljesíteni e ’ hely
re jő, rózsavízzel önlöznek-meg. E’ sír fölé oltár 
van ép ítve, mellynél mindegyik község sorszerint 
isteni tiszteletét ’s könyörgéseit végzi. Ez azon 
épület, melly tulajdonkép szent koporsónak ne
veztetik.

Nem m essze a’ fő vagy is bejárási kaputól, 
a' karzattal szem közt, van eg y  fallal körzött ma
gaslat, egy  lapos-tetejű TI lábnyi magas szikla. Ez, 
a’ kaponya- vagy is kah áriahegy. Itt áldoztaték-föl 
az istenem ber, iít ontá-ki vérét, ’s itt ment telje
sülésbe a’ megváltás’ titka. Mutatják a’ vándornak 
m ég ma is azon helyeket, hol a’ kereszt állott, 
’s hol e ’ keresztet később szent Honának csudás 
látása által ismét megtalálták; mutatják azon he
lyeket is , hol a’ két lator’ keresztfája Jézuséval 
egyazon időben felállítva volt. A’ keresztyénség’ 
e ’ szent emlékeit látván a’ vándor, csudálatosán il- 
letődik-meg. Ugyanazon kerületben egymásután 
szem léltem -m eg azon helyeket, hol a’zsidók Krisz
tust, a’ hagyomány szerint, felfeszítetése előtt 
fogva tartották ; hol őt m eggyalázták; hol ruháját 
felosztották; hol kertész’ képében Mária Magdol
nának megjelent; hol a’ szűz anya újának felfe- 
szíleiésekor állott; megmutatták a' követ, mellyen

Krisztus’ holttestét bebalzamozták, ’s mellyet je
lenleg eltakarva ’s különös tiszteletben tartanak; 
m eg szent Nikodem’ sírját, ki Krisztus’ testét a 
keresztfáról lev ette ; m eg a’ kősziklát, melly üd
vezitőnk’ halála’ pillanatában kétfelé repedt.__

Látám azon helyeket is , hova Bouillon Gott
fried’ ’s testvére Balduin’ •— jeruzalemi első kirá
lyok’ — hült maradványait takaríták. Korábban e ’ 
helyeket felírások diszesíték; de midőn a’ görö
gök a’ 30 év előtt történt nagy ég és után a’ tűz 
által elpusztított épületeket ismét helyreállíták, 
a latinok iránti gyűlölségből szándékosan takartak- 
el mindent, mi eidődeink’ dicsőségére ’s hatalmára 
em lékezleíett. En mély tisztelet’ érzelmével te- 
kintém-meg Goítfriednak, ezen szintolly bátor mint 
erényes keresztyén hősnek, kardját, kezemben 
tartani azt ’s forgatám. E ’ kard jó hadi-fegyver, 
kissé kurta és n eh éz , de azért a’ kézben könnyen 
forog, ’s m ég ma is hasznát lehetne venni. •— Én 
mind ezen tárgyakat ’s emlékeket szent megillető- 
déssel tekinlém , s a’ múlt századokban csapong- 
tak képzeletiül; de Camillo atya kiragadott mély 
ádrándimból e ’ szavai által: „Most Ádám’ sírját fo
gom önnek megmutatni“ — „Mit? Ádám’ sírját? 
—• kérdezem — mellyik Adámét ?“ — „No’s Ádámét, 
az első em beréél“ •— „Ali mit mesél ön itt ne
kem jó atya?“ — Ő megnyugtatásomra csakhamar 
így felelt : „Hiszen ez nem hit-ágozal, hanem csak 
hagyomány ’s történeti dolog.“

(V é g e  k ö v e tk e z ik .)

A.’ S E L Y E M B O G Á R  C H I N Á B A N .

Hibásan vélekednénk olvasóinkról, ha itt e ’ 
becses bogár’ leírását adnék. E léggé isméretes 
az is, hogy a’ selyem  Chinából ered ; hogy Nyűgöt 
az első seíyem tenyésztést két szerzetesnek köszö
ni, kik a’ Odik században Chinából hoztak selyembo- 
gár-tojásokat Konstantinápolyba , ’s hogy ezután is 
csak több század múlva lett nálunk ism éretessé a’ 
selyem tenyésztés. De Chinában is milly régi lehet 
a’ selyenibogár- ’s a’ hozzá tartozó eperfa-tenyész- 
té s , arról magok a’ chinaiak sem mondhatnak bi
zonyosat. Csak azt állítják, hogy Leitchou (du Hal
de „Sieling“-nek nevezi), Iloangty császár’ (ő volt 
legnagyobb előmozdítója a’ gyáraknak,’s mondják, 
hogy Kr. sz. előtt 3000 évvel uralkodott Chinában) 
négy hitvesének egyike volt első, ki a’ selyern- 
bogár-tenyésztést és selyemfonást tanitá. Meglehet 
nagyítva van a’ dolog, mi ezen régi korára nevet
ség ig  hiú népnél nem ritka e s e t ; annyi mégis bi
zonyos , hogy Chinában a’ selymet több évez  
reddel előbb használták, mint nálunk, innen van, 
hogy e ’ szorgalmas nemzetnél a’ selyemfonáshoz 
tartozó erőmüvek már több évezred óta folyamat
ban valának. De alig kapott Konstantinápoly selyem 
bogarat, ’s Justinián nemcsak ott, hanem Görögor
szág’ több helyén is nyomban állítatott selyemgyá- 
rokat. itt leié azokat R oger, midőn Görögország’ 
egy  részét meghódította ’s 1130. Szicziliába vitte 
-által. Mint terjedt-el a’ selyem tenyésztés, ez kö
rünkön íulvan; elég  az ahoz, hogy azóta CInná
nak egy  fontos elsőbbségét elnyertük s a’ jeles 
productum világrészünkön is egész  nyugatig el
terjedt,’s nevezetesb kereset- és kahnárágak egyi
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kévé magaSuIt. Selyemjóságra nézve helyzeténél 
fogva China most is felülmúlja Európát. Még most 
is onnan kapunk tömérdek durva (roh) selymet és 
kész kelm ét; Európa nem képes ama’ tiszta-fejér- 
ségii fényes selym et term eszteni, melly fejér at- 
laczaink- ’s bársonyainkhoz ’s kivált patyolataikhoz 
elkerülhetlenül szükséges. E’ jeles selyemfajt leg 
inkább Tschekiang tartomány termeszti, ’s nálunk 
nankingi selyem  név alatt hires. E tartomány olly 
sok selymet tenyészt, hogy du Halde, kétségkí
vül önkorához képest, állítani m erte, mikép csak 
maga is képes lenne Európa’ minden gyárait ellátni. 
H ihető, hogy a’ chinai selyem ’ elsőbbsége az é g 
alj- és földben rejtezik. Tudjuk, hogy nálunk az 
eperfa-levelek’ ’s igy tápla’jósága a’bogarakban,’s  
ez által a’ fonalban nagy különbséget okoz. Neve
zetes azonban, hogy a’ chinaiak Kanghi császár 
alatt próbálták a’ bogarakat gyönge tölgyfalevelek
kel táplálni; és ez sikerült is, de úgy látszik, hogy  
utóbb felhagytak vele. K övetkezése hihetőleg ro- 
szabb , kevésbbé használható selyem  lenne , vagy  
valamint nálunk is tudva van, hogy a’ selyembogár 
egyideig saláta-levelekkel is m egéri, de utóbb m eg
betegszik ’s roszabb fonalat ad. Azonban Chinában 
is jóságra különféle a’ selyem . A’ bogarak egy  
faja, mihelyt tojásból kibúvik, szabadba vitetik vad 
eperfa’ leveleire s itt magára hagyalik, beszövő
dik ’s durva de igen erős selymet ad, melly han
gaszerekre bélhúrokul szolgál. A’ többi, szobában 
nevelt, hernyó’ táplálásánál n evezetes, hogy a’ 
selyem lenyésztésről szóló chinai rendeletek, mel- 
lyekből du Halde kivonatot közlött, nyilván kíván
ják, hogy a’ fiatal nemzedéknek napjában 30szor is 
adassanak fris levelek. Általában úgy látszik, hogy 
e ’ nép’ gondja a’ hernyók’ fölnevelése körül sokkal 
felülmúlja az európaiakét. A’ hernyók’ termei e- 
perfa-ülletvények köztt vannak, hogy mindig legye
nek fris leveleik. Éjjel ’s nappal őrzik a’ hernyókat, 
minden erős zajt {igyekeznek elhárítani, zivatarkor 
villám ellen befödik gyékénynyel, ’s gondosan tiszto
gatják a’ fákat mindig gyönge lombok végett. Hi
hetőleg e ’gondnak köszönhetni a’ szebb ’s finomabb 
fonalat. A’ dunainak kétségkívül végtelenül több 
fekszik a’ selyem tenyésztésben, mint az európai
nak, mert, amott 1 0 0  milliónyi nép öltözködik se 
lyembe. TJyakran a’ pór is viseli, ’s a’ dús ötven 
különféle selyem öllözetet is hord egym áson, ’s 
ig y a ’ selyem , mint nálunk a’ gyapjú, számtalan 
nép’ közruházatává Ion; ’s innen van, hogy Chi
nában a’ selyem  olcsó. Ellenben a’ külkereskedés 
e ’ productummal, bármilly jövedelmesnek lássék 
is előttünk, igen csekély. — Dicsekhetik m ég Chi
na egy  különös selyemfajjal, mellyel mi csak le
írás , v. legföljebb egyes próbák után ismerünk. Ez 
a’ Schantong tartomány’ hires selym e, mellyből a’ 
nevezetes hientschou kelme szövetik. A’ hernyó, 
melly e ’ selymet szövi, a’ rendes selyembogártól 
egészen  különbözik ’s erdei fákon él. Fonala, mint 
amannál, nem szövi-körül a’ pupát, hanem a’ her
nyók fákra szövik hosszasan fonalikat, mellyekel 
a’ szél ide oda lenget. Mondják, hogy e’ selyem- 
hernyónak két faja van, az egyik nagyobb ’s fe

ketébb, a’ másik kisebb a’ rendes selyembogárnál. 
Az elsőnek fonala vörösesszürke, másiké pedig fe- 
ketés. E’ fonalakat összegyűjtik ’s azokból igen b e
cses , drága kelméket szőnek. Durváknak látsza
nak ugyan, de nemcsak igen erősek, hanem mo
sathatok is ’s mosás által nagy fényt, azonkívül 
sem m i, m ég olajfoltokat sem  kapnak ’s hihetlen 
tartósságnak. A’ chinai azonban nem elégszik-m eg  
a’ selyem bogár’ szokott hasznával, hanem tápiájá
vá is teszi azt. Hinné e az em ber, ha a’ pontosan 
íigyelmező Eckeberg nem bizonyítaná, hogy a 
pupákat, mellyekről legombolyítatik a’ selyem , m eg
főzik, hogy aztán megszáritva étkül szolgáljanak? 
Mohón eszik azokat ’s tömérdek sokaságuk nem  
csekély tápla- és kalmárczik. 1 —ji .  %

L I T E R A T U R  A.

A’ ló tenyésztés az ausztriai birodalomban, há
la atyai kormányának, a’ legközelebb lefolyt 1 0  év 
alatt nagyon előhaladt, miután fel lön állítva a’ ló
verseny, melly a’ birodalmat a’ külföldtől végre  
lótenyésztés’ dolgában is függetlenségbe helyzen- 
di; valamint ez Angliában az ugyanott 2 ik Károly 
állal 1600ban létesített versenyzés által történt. Nagy 
eredményeket lótenyésztésben egyedül tiszta faj
zástól (Reinzucht) várhatni. Angliában minden hasz
nálatra találtatik alkalmas ló , mit e ’ szigethon kire
kesztőkig a’ versenynek köszönhet, minthogy ez 
a’ fajok’ tiszta nemződését eszközlé, ’s így a’ már 
rég állandósított fajok’ egyszeri viszon-keverését 
(Kreutzung) véve seg éd ü l, bármilly külön czélra 
teljes bizonyossággal nevelhetni lovat. A’ franczia- 
országi lótenyésztésnek az angolországival egybe- 
hasonlítása minden elfogultalannak elegendő tanú
ságot ’s tapasztalást nyújt arra, hogy az angol 
módnak közel két századon keresztül megvalósult 
üdves következményeit hasznára fordítsa, ’s ne 
áldozzon hiába költséget ’s fáradságot term észet-el
leni találmány-vágyóknak. A’ lóversenyt Franczia- 
országba is behozták lOik Károly alatt, miután a’ 
hadsereg ’s a’ tábornokok’ istállóji a’ Német- és  
Spanyolországban kívántatok lovakkal nem valának 
többé elláthatók, ’s miután megtanulák , hogy a’ 
lófajnak külső alak szerinti m egítélése csalékony. 
Minthogy a’ lóverseny korunk’ v tázott tárgyainak 
eg y ik e , a’ legnagyobb egyszerű ség  tán íegvilá- 
gosabban tüntetendi-ki a’ valót, melly illy czimü 
munkában: ,,Über Pferdezucht, Reitkunst, W ett
rennen und Rennpferde, von Alexander von Rally, 
1836 in Stuttgard“ részrehajlatlanul van előadva, 
’s azért az minden avatott- ’s avatatlannak , ki e’ 
tárgyban okni kíván, szerfölött ajánlható.

E.

T A L Á N Y

É r le l ’s  táplál m inden  n ö v é n y t;
E z  . , e g é s z b e n “  fö erő .

’S  még is  sz e m m e l k erü ljü k  ő t ,
Ez bére , hogy hozzánk jő.

K o r  izm ié i  L á sz ló .

A ’ 60<tik szá m ú  r e j t c t t s z ó : F a z é k .

Szerkeszti H e i m e c z y .  — Nyomtatja B e i m e l .
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F Ö L D M É R É S

Dicsekedve em legeti Chalderoni opticus ’s 
mérnökiműszer-árus P esten , hogy egy idő óta a’ 
tükör-műszereket hazai mérnökiek annyira kere
sik, hogy minduntalan több több illyes műszert kell 
megrendelnie Becsből. De a’ milly örömmel em 
legeti ő ez t, épen oily komor érzelmeket támaszt 
ez  eset az értekezőben, vádolván magát, hogy a’ 
mérnökök’ illy tévedésinek ő egy  részben oka, ki 
a’ szegtükör-műszereket több ízben illőleg méltá
nyolva, ezeken talán a’ rég ism éretes ’s úgy n eve
zett \ \  inkelspiegeit (szeglettükröt) értik.

Három nemét ismeri az értekező a’ színhá
zi -kukucsnak (Theatergucker): egyiket nevezték  
hajdan polemoscopnak, melly e g y , 45 fokra hely
zeti tükörbül, ’s eg y  rövid távcsőbül (perspectiva) 
áll; ezt Hevelius találta-föl, mellynekv seg ítségével 
a’ jobbra vagy balra létező tárgyat a’ néző e g y e 
nes szeg let alatt maga előtt látja, ’s igy táborban 
észrevétetlenül a’ mellékes tárgyakat kikémli: ez  
most már hellyelközzel csak színházakban hasz
náltaik a’ szom széd szép ség ’ kecsei’ észrevehellen  
éldelésire. 2 dik a’ vitrum polyoptron, melly áll eg y  
három, vagy több szegletre köszörült kristályüveg
ből ; ez is az oldalaslag eső tárgyakat kisebb idom- 
zatban állítja élénkbe, ’s kicsinysége által m ég ész- 
revehetlenebb a’ szom széd tárgyakra intézett kan
dikálásban. 3dik ’s legjelesb színházi - kukucs az 
úgy nevezett W inkelspiegel, melly 2  v agy hü
velyk hosszú, I 5 hüvelyk magas három-szegü réz- 
tokban mintegy 45 fok alatt összetett két tükörbül 
áll, eg y  kis fogas-kerékkel ellátva; hogy az egyik 
mozogható tükröt a’ tárgyra lehessen igazítani; ’s 
im ez azon m ű szer , mellyet Chalderoni árul, ’s 
mellyet m.érnökink kapva kapnak, hogy annak föld
m érésben hasznát vegyék. Ez bár sokat hasonlít
son is azon m űszerhez, mellyet W iessner (lásd az 
idei Társalkodó’ 11 számát) földméréshez használ, 
’s vele egyenes szögleteket v é sz e n , csakugyan 
olly szerkezetű is , hogy állandó 90 fokot mutathat 
a’ horizonban, holott a’ Chalderoni’ műszerén azt 
venni részint a’ műszer’ k icsinysége, részint az 
egyik tükör’ mozgékonysága miatt biztosan soha 
sem lehet. Azonban a’ W iessner’ szegtükrén is, bár 
az tökéletesen igazítva legyen is, ne gondolja sen
ki, hogy magában mindig 90 fok szegletet vehetni. 
Ha a’ tárgyak magasbak a’ szem ’ horizonjánál, a 
szeglet mindig nagyobb 90 foknál; ha pedig azok 
a’ horizon alatt vágynak, a’ szeg let kisebb 90 fok
nál, annyira, hogy vele több gradust hibázhatni, 
és igy a’ mért perpendiculuin csak ritkán esik ma
ga helyén , melly m iatta’ térkép hibás. De nem  
is használtathatnak a’ tükrök előkészületek nélkül 
másutt, mint tökéletes horizonban; ’s tengereken  
is csak azért tökéletesek a’ sextans’ szegletei, mi
vel a’ tenger’ színe mindig horizontális, holott a’ 
hullámok’ magassága legkisebb tekintetbe sem jö
het a’ naßv teriedék miatt. Szárazföldön, ha az

dombos vagy h eg y es , csak ezen göm bszegési 
(sphaerica) arány (proportio) által használhatók az 
állandó nyílású szegletm érő műszerek (melly pro
portio egyszersmind a’ horizonban az éjnap-egye- 
ni vonaltul (aequinoctialis lineátul) számlálva a’ 
nap’ távolodását (elongatio) is pontosan kifejezi az 
Astronomiában.)

1 tang ?/ =  tang a Sin £ 
holott teszi a’ basis’ fölem elése szegletét . . . . ? /  
a’ tárgy . . . .  „ . . „ . . . »
a’ vett szeglet h ib á já t ...................... .....  . . . «

innen Sin £ =  tang tj. tang 0  
p. o. a’ basis fe lem elése , mellyet m érek , 
szem em ’ horizonán felü l, legyen 15 fok . . //=15  

a’ tárgy’ fö lem elése, mellyet a’
hasisra vetek , 2 0  f o k ..................................a= 2 0

lészen a’ hiba Sin e =  tang 15° tang 20°
=  0,2679. 0,3639 =  0,0975 
=  5 fok 36 perez.

’S így a’ szeg le t, mellyet vettem W iessner ur’ 
szegtükrével, nem 90 fok , hanem 95° 36'; ’s ki 
e ’ felszámolást nem érti, ’s ennek hasznát venni 
nem tudja, szegtükrökkel olly hibás mérést te- 
szen , melly a’ hitelesítést soha sem állja-ki; mel
lyet tapasztalni kénylelenittetvén a’ földmérő, a’ 
tükörrel-mérést nemcsak jónak nem találja, sőt azt 
neveti ’s kárhoztatja, ’s azt, a’ ki ajánlja, go
rombasággal illeti. Hihető, így csalá-meg a’ szin- 
házi-kukucs azon szegedi Mérnök urat, ki a’ je 
len-évi Társalkodó’ 43dik számában a’ tükörrel- 
m érés ellen olly elbizottsággal lép-fel a’ méróasz- 
tal’ pártolására, mintha ő volna maga Praetorius, 
ki az asztalt feltalálta, ’s minden más m érés ha
szontalan nagyítás, vagy persa rege volna. Saj
nálhatni ugyan , hogy a’ gáncsoskodó szegedi Mér
nök úr szép külföldi tapasztaláshoz többet nem  
ragasztott, ’s eg y  ugrással az ausztriai határszé
leken túl nem szökkent, talán a’ tükrökhöz több 
bizodalmát szerezhetett volna így magának, ’s e ’ 
felséges találmányát Iladleynek nem alacsonyitaná 
asztal alá. Hihető, jól tudja szegedi Mérnök űr, 
hogy a’ tengereken is vannak szorosutak, mellye- 
ket vagy zátonyra - akadás, vagy sziklába-ütközés 
nélkül sebes szél’ fntában nem kerülhetni-el; le
hel ugyan függő-ónnal is a’ tenger’ m élységét ki
keresve hajótörés tül magát biztosítani; de ez igen  
időző, csavargós, sőt sokszor olly szurdok-helyre 
vezető , mellybül a’ visszalépésnél más menekvés 
nincsen. A’ nélkül, hogy abba bocsátkozni szük
ségesnek tartaná a’ fe le lő , mikép kell a’ láthatat
lan utakat a’ tengereken fölkeresni, m eg kell em
líteni : hogy legfőbb műszer ehez a’ Hadley tü- 
k jrsextansa. Az is igaz, hogy mintegy négy ge°* 
graphiai mérföldig jelenleg meghatározhatni a ha
jó’ hollétét a’ tengereken; az is igaz, hogy 3 v.
4 percz(minuta)hiba a’ Hadley’ sextansával vett szeg
letben több mérföldnyi bizonytalanságra is vezet
h etn e; ebből az következik, hogy ha a tengeré
szek, utjokbau, sok száznak életét ’s talán ezre
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vagyonját bátran bízhatják a’ sextans’ szegleteire, 
bizony a’ tükör-szegletek nem lehetnek o ly  hit
ványak, miüyeknek azt szegedi Mérnök úr gon
dolja; ha pedig a’ tükör-sextansok’ szerkezetéről, 
’s hasznairól többet akar tudni, ’s a’ szegletek’ jó
ságáról más fogalmakat kíván szerezni, olvassa- 
m eg Littrow bécsi astronomusnak munkáji közül 
különösen „Physische Astronomie, oder G esetze 
der himmlischen B ew egungen 111 Theil, 2ter Ab
schnitt. Beschreibung und Gebrauch der astrono
mischen Instrumente § 45 Stuttgard 18313.“ Igaz 
ugyan, hogy sem a’ színházi kukucs, se;n a’ po- 
lem oscop, sem  a’ VYinkelspiegel, sem  a’ felelő’ 
szegtükre nem tükör-sextans, de m é g is  mind egy  
alapon nyugszanak ez e k ; ’s helyes szerkezletés- 
sel szintolly jó szegletet adhatnak, mint a’ tükör- 
sextans. De ha minderről m egfelejlkezve, ’s a’ 
felelő’ tapaszlalásit is csak ámításnak véve a’ tisz
telt szegedi Mérnök úr tükörbe nézett valaha, lát
hatja vala, hogy mind szé p , mind torz vonásit a’ 
tükör oily tökéletesen kiadja, hogy az ember és  
árnyék közti legkisebb különbséget sem  vehetni 
észre. ’S honnan e ’ pontosság? onnan, mivel a’ 
tükör minden sugárt olly tökéletesen v isszavet, 
milly tökélyben azokat a’ természettől kapja , ’s a’ 
kitűzött zászlók’ egymásköztti szegleteit is olly 
tökéletesen mutatja, milly pontosan az a’ term é
szetben lé te z : ezt pedig csak használni kell tud
ni, ’s a’ szegletek minden kigondolható műszer
nél pontosabban állnak-elő. Ha az illy tükörszeg
letek’ használatát szegedi Mérnök úr az ausztriai 
catastralis felmérésben nem lanulta-meg, az sem 
mi csuda; ellenben a’ tükör-műszerekről semmi 
fogalommal nem bírva igy Írni: „ l e h e t e t l e n  
Gá  ty ú r ’ n y i l a t k o z á s á n  n e m  b á m u  1 n i , é s  
ő t e t  e g y ú t t a l  n e m  s a j n á l n i :  h o g y  o l l y  
1 e g  y  ő z h e 1 1 e n b a j á ba k e r ü l  a’ f ö l d m é r é s, 
h o g y  e n n e k  m i n d e n  p o n t o s s á g a  m e l l e t t  
i s  e s z k ö z b e n ,  m i i l y e n  a’ t ü k ö r ,  g o n d o l 
ja t u d o m á n y á t  b i z t o s í t h a t n i “ valóban m eg
bocsáthatatlan vakmerőség. Hogy ezen ’s több 
más állításira ’s gúnyaira szegedi Mérnök úrnak 
a’ felelő válaszolni kénytelen, azt valóban most 
igen sajnálja, ’s ezerszer jobban szerette volna, 
ha mielőtt állításival síkra áll, vagy magát hagyja 
a’ dolog felől felvilágosítani, vagy az időt bevárja, 
mellyben a’ szegtükörrel-mérést olvashatja (melly 
idő azonban talán, m ég sokára fog előállhatni, 
mivel több aláíró mai napig £8 nál az Ígért könyv
re m ég magát nem jelenté : ennyi vevő kedviért 
pedig 1 0 0 0  példányt nem nyomtattathatni) mert 
megtámadva lévén, m ég pedig illetlenül: magát 
’s rendszerét védeni kénytelen, ’s fé lő , hogy sok 
érdemes Földmérő rósz néven veendi azon nyi
latkozást, hogy a’ mérőasztalnál lehet jobb műszer 
is, s épen ez egyszerű ok’ következésében, mivel 
az asztal több-rendű hibának van alávetve. Most, ba
rátom, az illy nyilatkozás, mikor annyi a’ mérető 
uraság, nincs igen helyén: mert az avatatlanok azt 
vélik, hogy az asztal-általi mérés Mathematika: a’ 
Mathematika iránt pedig olly szent hitben vágynak, 
hogy az nem lehel hibás ; most m> mdom az aszial-ál- 
tali m érés’ elkerülhetlen hibáit mutogatni annyi, mint 
olly sok érdemes Földmérő’ munkálkodása iránt b i,

zalmatlanságot támasztani. De ha itt a’ felelőnek 
önvédelme némellyeket bántana, tulajdonítsák e ’ 
bántalmat a’ szegedi mérnök úrnak, ki magát az 
asztal-általi m érés’ alhlelájának kitűzve, mint köz
ügy’ bajnoka a' nagy Közönség előtt fe llé p ,’s ki
sebb s nagyobb gúnyvádaival a’ felelőt a’ nélkül 
sértegeti, hogy ismerné azon tárgyat, mellyről 
tanít ’s másokat oktat. ’S különösen nagyításnak 
hirdetni, hogy a’ felelő 1 0 0 0  ölnek 4  láb hibával 
felm érésére ajánlkozik!! Olvassa csak a’ felelőnek 
felhozott irományát, m eg fogja látni, hogy ő e ’ 
pontosságot csak nagyobb fizetésért íg ér i: azért 
pedig minden hasist kétszer m érve , a’ különbsé
get felezhetni; akkor pedig szeeedi Mérnök ur’ 
észrevételei szerint sem  jó több különbség ki. A- 
zonban a’ felelő nem szorul m ég  ekkor is kétsze
ri m érésre , csak a’ szokottnál helyesb lánczra, 
nagyobb vigyázatra ’s csendesb munkálkodásra. 
És ha ön az illy pontosb lánczczal-mérést a’ ca
tastralis munkában nem tanulta-meg, szívesen lát
ja ide a’ fe le lő , hol vagy magától, vagy segédei’ 
akármellyikétől megtanulhatja azt, ’s ha ekkor is 
úgy találja, hogy 1 0 0 0  ölet nem lehet kisebb hibá
val m egm érni, mint egy  öllel, vagy m ég valami
vel többel, akkor szabadságában áll a’ felelőnek 
állitását a’ nagy K özönség előtt nagyításnak vallani; 
addig pedig nemcsak az illedelmi törvény ellen 
vétkezik, de méltatlan rágalmazók’ bűnébe is k e
veredik. Több is van a’ hazában, ki arról kételke
dik ’s kételkedők, de olly szerénységgel bírnak, 
hogy itéletjöket a’ K özönség előtt csak akkor kíván
ják kimondani, ha annak hamisságáról tökéletesen 
m eggyőzve leendenek.

Azt állítja szegedi Mérnök úr: a’ f ö l d m é 
r é s  m a  o l l y  p o n t o n  á l l ,  h o g y  m i n d e n  kí 
v á n  S á g u n k a t  k i e l é g í t i ,  ’s n a g y  s c á l á r a ,  
e l ő l e g e s  t r i a n g u l a t i o r a  t á m a s z k o d v a :  
ismét — m i n d e n  b é r i  m u n k á l k o d á s n a k ,  
h o g y  t ö k é l y  r e  j u s s a n a k ,  a’j ó z a n  t a p a s z 
t a l á s o k r a  a l a p u l t  r e n d s z e r t  k e l l  k ö v e t 
ni  — d e  a’ k i t e r j e d t  t a p a s z t a l á s o k h o z  
m a g á n y o s  e m b e r e k n e k  v a l a m i n t  i d e j ö k, 
ú g y  a l k a l m u k  ’s t e h e t s é g ü k  i s  r i t k á n  
v a n ,  ’s a z é r t  a z o k a t  c s a k  t e s t ü l e t t ő l  
v á r h a t n i  ’s a’ t. Ezen analógia, barátom, a’ fel- 
födözéseket teljességgel nem érdekli. Kérem, mi
csoda testület találta-fel a’ puskaport, könyvnyom
tatást, zseb- és függettyűs órát, gőzerő’ haszná
latát , távcsöveket, telegraphot, Algebrát, musikai 
kótákat, Homoeopathiál? sőt magát a’ mérőasztalt 
sem  testület találta-fel, hanem Praetorius egyedül 
m aga; ’s több illy találmányt? ? Igaz, mind ezek  
nélkül elvolt a’ haj dánkor, ’s akkori polgári állodalmuk 
minden akkori kivánatot kielégite. Hadban a' nyilak 
’s catapullák, nem igen régiben a’ lovakkali vontató 
dunahajózás; lantorna ablaküveg helyett; kenderháin 
szíj helyett, minden kivánatot kielégilének : de ma 
már minden kivánatot épen nem elégílnek-ki. És ha 
szegedi Mérnök urat a’ m érőasztal, legnagyobb 
vigyázás ’s triangulatio m ellett, tökéletesen kielé
gíti , valóban igen gyenge fogalmai vannak a’ jó 
térképről. Igaz, ő igen csudálatos logikával azt 
állítja, hogy ha 1 0 0 0  ölben 1 ö l, ’s m ég valamivel 
több hiba van a’ pusztalánczczal m érésben, azt hi-



bának nem tartja , és pedig- azon különös okbul, 
mivel nem tudhatni, honnan ered az (mintha a’ hi
ba csupán akkor volna hiba, ha eredetét tudjuk), 
’s h ihető , hogy a’ szeglet-vételekben sem  tartja 
hibának mérőasztal m ellett, ha minden pontban 5 
minuta különbség vagyon is ,  mivel azt sem  tudja, 
nem a’ vizirozás é ,  vagy a’ dioptra, vagy a’ tő (ha 
azzal m ér), vagy a’ libella, vagy a’ centrum, vagy 
néha a’ papiros-puffadás’ hiánya oka é ennek? ’s 
így a’ szeg let miatt 1 0 0 0  ölben megint 1 T40 öl a’ 
téved és, ’s összesen legalább is 2 , 0 öl. Ha ezt 
nem sokalja szegedi Mérnök úr, valóban az ő 
minden kivánatit kielégíti, de a’ felelő’ és talán a’ 
mérető uraságok’ kivánatit nem. Megisméri ugyan 
fentebb szegedi Mérnök ur, hogy „az előszám
lált m é r ő e s z k ö z ö k ’ h i á n y o s s á g a i  a’ m u n 
k á b a n  t e t e m e s  h i b á k a t  s z ü l n e k ,  de  m é l 
l y é  k e t a’ m é r  n ö k’ ü g y e s s é g e  ’s p on t o s- 
s á g a  m é g  i s  r e n d e s e n  e l  t á v o z  ta t“ . Ezen  
beszéd csak annyit tesz, mintha mondaná, hogy  
az ügyes képiró m ég seprűké; óval is szép Venust tud 
festen i, az ügyes szobrász öregfejszével is Her
cules! tud faragni, vagy az ügyes borbély harapó
fogóval is m eg tudja a’ férfit emberül borotválni. 
Hogy az ausztriai birodalomban a’ mérőasztallali 
m érést a’ lehető legnagyobb tökélyre vivék, azt 
a’ felelő nemcsak hiszi, de tudja is; miután körében 
is fordultak-meg olly ifjak, kik mint földmérők több 
évig  munkálkodtak ott, ’s a’ térképek’ tiszta kidol
gozásiban , szépítésben (decoratióban) szépírásban, 
a’ hegyek ’s völgyek’ rajzolásiban oliy ü gyességre  
jutottak, minővel kevés hazai mérnök dicsekedhe
tik ; ’s millyet csak Angliában ’s Prussziában lát
hatni. ’S ha a’ catas ralis mérnökök’ térképei is 
olly tökéletesek volnának, a’ milly szép ek : úgy 
talán minden kívánatnak eleget tennének. Azonban 
m ég is igen nagy kérdés: képes é e ’ remek mun
ka minden kivánatot kielégíteni annyira, mintha a’ 
m érés nem asztallal, hanem más jobb műszerrel 
készült volna ? A’ mennyire a’ felelő értesítve van, 
egészen  Winkler’ előadása szerint munkálkodnak 
eképen. Gát i / .

(Vége következik.)

T Ö R E D É K E K

A* R A G U Z A I  H K R C Z K g ’ (MARMONT MARSAI.’) PA '
i. a es t i n .4 i u t a z á s á b ó l  183iben.

(Folytatás.)

Délután folytatók kirándulásaikat. A' Jaffe-ka- 
pun kimenénk azon szándékkal, hogy körüljárjuk 
a’ várost. Sión hegyénél haladtunk-el, melly nem  
eg y éb , mint felrésze azon magasuló síkságnak, 
mellyen Jeruzalem épült — ’s imígy lassan Siloah 
forráshoz érkezénk Josaphat’ völgyében. Mi átme
nőnk a’ Sión hegyet ’s Jeruzalem’ síkját a’ menny- 
be-m eneteli ’s olajfák’ hegyétől elválasztó völgyön, 
melly igen szűk és keskeny torkolat. Czedron fo
lyam’ ágya tavaszkor mindig száraz, ’s télen is 
csak alig ömleszt némi csekély vizet a’ holtten
gerbe. Az egész  tartomány rendkívül meddő és  
száraz ; a’ városban uralkodó mély csend , hol a’ 
szem egy  kéményből sem lát füstöt emelkedni; a’ 
puszta és kopár föld, hol a’ természet minden élet

erejétől megfosztotlnak látszik: mind e z , a’ lélek
ben azon gondolatot ébreszti, hogy Josaphat völ
gye egy  haláltanyául kijelölt hely. Itt három sírt 
találhatni, u. m. Absolon, Dávid’ fiáét, Josaphat, 
Juda királyáét és Zachariásét. Ezen különös épit- 
ményü emlékjelek minden ékességikkel, oszlopaik
kal együtt köbül faragvák, ’s magukon a’ tárgy
hoz illő komoly sztiP bélyegét viselik. Azok e ’ szo
morít völgynek összhangzó díszei, mellyeket a’ kö
rülfekvő vidék’ vadszépsége m ég inkább emel.

Czedron folyón átkelvén, a’ mennybemene- 
teli h egy’ oldalára mentünk-fel. Miután e ’ hegyet 
körüljártuk, Bethania helység felé vevők utunkat, 
melly Krisztus’ csudatételeiről nevezetes. Itt hiva- 
tá ő magához Mária Magdolnát, ’s vezeté Lázár 
testvére’ sírjába, azt holtából feltámasztandó. Meg
tekintés végett leléptem e ’ sírboltba, melly mint
egy  2 0  lábnyi mélyen lékszik a’ föld alatt; itt eg y  
oltár van építve, hol évenkint többször szent mise 
mondatik— Ezután a’mennybemeneteli hegy’ csú
csára vergődtünk-fel, lionnét Krisztus, feltámadá
sa után a’ földet elhagyva, ég  felé emelkedett. 
Szent Helénának ide épitett temploma m ecsetté 
változtatók. Mindazáltal egy  kápolna m ég fen áll, 
melly ben a' latin szerzetes atyák évenkint Krisztus’ 
mennybemenetele’ napján szent misét szolgáltatnak. 
E’ kápolnát a’ legközelebb múlt földrengés igen  
megrongálta ’s épen most foglalkoztak annak kija- 
vilásával. Lementünkben a’ Czedron’ kútfejétől nem  
m essze fekvő Olajfákhegyénél állapodlunk-meg; 
itt nyolez olajfa áll , hihetőleg ugyanazok, mellyek 
m ég üdvezitőnk’ földönjártában itt léteztek. Kettő 
közülök 25 lábnyi körületű. Az olajfák, mint tudva 
van , rendkívül magas kort érnek, de egyszers- 
mind igen hosszú időt kívánnak a’ növésre ’s kifej- 
lésre. Ugyanezen fák’ árnyéka alatt nyugovók te
hát Krisztus i s ; itt mulatott tanitványival; itt foga
tott ő e l ,  megfélemült tanítványai pedig elhagyák 
őt ’s megfutottak. Ittrántá-ki kardját sz. Péter, hogy 
isteni m esterét védelm ezze, ’s vágta-le Malchus- 
nak egyik fülét. Közel e ’ helyhez láthatni a’ Geth- 
semane-kertet, hova Krisztus elfogatása előtt vo
nult, imádságát végezni. Tehát ezen, eredetére ’s 
következésére nézve olly fönséges catastropha’ 
eg ész  első része azon keskeny színhelyen történt, 
melly szem eim  előtt kiterülve feküdt. E’ szent kert, 
mellyben a’ sz. hajdannak ime’ jeles faji léteznek, 
st. Salvator’ zárdájához tartozik. A’ szerzetes atyák 
azt saját értékükön vásárlák-ineg. Egy rövid ágacs
kát e ’ fákról levágni halálos vétek volna, ’s vilá
gosan m eg is van tiltva; csupán a’ száraz ágakat 
metszik-le, ’s ezek, valamint gyömölcseik is, külön
féle szent tárgyak’ készitésére használtatnak.

A’ völgyben, egy barlangban, mellyet vagy 
a’ term észet, vagy emberikéz képezett, egy föld
alatti templom épült; e’ templom a’ boldogságot 
szűznek van szentelve ’s ölében egy sírboltot rejt, 
melly e’ szűz anya’ nevét viseli. A’ hagyomány egy 
szóval sem említi, hogy Mária Jeruzalemben liolt- 
m eg ; ő , úgy látszik, szent fiának halála után él
te’ hátralevő napjait Ephesusban és Szamos szi
getén tölté; mindazaltal, legyen ez Máriának akár 
igazi, akár képleges sírja, annyi bizonyos, hogy 
köztiszteletben áll. Mindenki elmegyen e helyre
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imádkozni. Mária keleten szent lény bármelly val
láskövetők előtt; és rám nézve csudálatos érzé- 
kenyitő jelenés volt, e ’ sírnál azonegy időben ke
resztyén ’s török nőkel láthatni együtt, kik egyen 
lő jámbor buzgósággal imádkoztak. A’ muselmanok- 
nak van különös oratoriumjok,a’ különféle keresztyén  
községek pedig kápolnákkal bírnak ; a’ sirt magát 
a’ katholikusok tartják védelmük alatt. Több mint 
50 lépcső vezet hozzá, melly széles és igen pompás 
hágcsózatot képez. E’ földalatti templomban láthat
ni József’ sírját, továbbá sz. Anna', sz. Joachim’, 
’s a’ szenlséges szűz’ sz. szüléinek sírjait. Ezen  
közösilés nagyon em lékeztet a’ családi vagy nem
zetség i sírboltra ; a’ religioi em lékezéseknek nincs 
szükségük illy rendezésre és symmetriára, hogy  
az utókorra méltólag ’s illő módon átszálljanak, 
's mi szépítési szándékból ügyetlenül történt, az 
fényességük’ egy  részét rabolja-el.

Septem ber’ 17kén e’ helyeket másod-izben 
Iátogatám-meg. Siloah’ forrását újra megtekintém ; 
ez igen halkan ’s rendetlenül foly, ’s lassankint az 
előttefekvő tágas mederbe vagy víztartóba ömlik, 
hová a’ jeruzalerni asszonyok vizet meríteni mennek. 
E’ tónál Jézus eg y  vaknak szemvilágát adá-vissza. 
Silón’ kútja az egyetlen gazdag forrás, melly a’ 
város’ közelében létez; vize igen középszerű tu
lajdonságú, ugyanazért az italra szánt vizet esős 
időben összegyűjtik, ’s zárt víztartókban gondosan 
őrzik. Nem m essze innen, a’ város’ jelen bástyá- 
zatánál szemlélhető „Bethesda“ halas-vagy úgyne
vezett juh-tóhoz mentem. Az nagy és m essze ki - 
terjedő, de vizet többé nem tarthat öblében. Itt 
Jézus egy  bénát gyógyíta-m eg. Ezen, a’ lakosok
nak vízzel szolgáló különféle cisternákat azelőtt 
medrek táplálók, mellyek nagy távulságban ’s te
tem es költséggel készültek. Ezen viz-vezetékek, 
mellyeknek nyomait m ég ma is láthatni, fe lség es , 
egyszersmind Salamon’ hatalmához méltó munkák.

(Vége következik.)

P O L G Á R I  C H A R A K T E R .

V i l m o s ,  Anglia’ hódítója, m eghalt, ’s Caen- 
ben kell vala eltemettetnie. Midőn holt testét sirt- 
boltja előtt letevék, a’ néplömegbül a’ régi nor
mannok’ hangos h a r o - k i á l t á s a  tört-elő. Egy  
A s s  e l  in nevű, egyszerű caeni polgár előlépett 
s imígy szó lt: „Azon király, kit ti eltemetni akar
tok, nemcsak a’ nemzetet igázta-le fegyvere által; 
ó szem élyes ellenségem  vala, ’s engem  halállal 
fenyegetett. Most, midőn ő maga m eghalt, ’s én 
igazságtalanságát túléltem , nem akarom, hogy  
nekem a’ béketanyáért adós maradjon. E’ föld, 
hol ti őt eltemetni akarjátok, az én tulajdonom ,

mellyet tőlem elrablóit. Hivatkozom R o l l o - r a ,  
ez ország’ alapitójára ’s atyjára. Ez azt mondotta: 
„Mennél hatalmasb egy  férfi, annál inkább tartozik 
a’ törvényeknek hódolni.“ íg y  beszélt azon her- 
czeggel, ki hódító V i l m o s ’ hatalmát’s tekintetét 
öröklé. És e ’ herczeg tiszteié az egyszerű pol
gár’ jogát ’s kifizette neki azon váltságpénzt, m el
lyet ő a’ holt király’ — sírjáért követelt.

KÉRDÉSEK ’S FELELETEK

A* e r k ö l c s t u d o m á n y ’ , t a p a s z t a l á s ’ é s  é l e t -  
p h i l o s o p l i i a ’ k ö n y v é b ő l .

Mellyik azon fő törvényszék, mellynek szün
napokat nem szabad tartani? .— A’ józan értelem.

Mi a’ literaturának igazi éltető-eleme ? — A’ 
nyilványosság.

Kik a’ legtudatlanabb ’s egyaránt rósz szá
molómesterek? — A’ fösvénység , és tékozlás.

Mikor szokott az ember leginkább jó szót ad
ni? —• Ha adóssága van, de pénze nincs.

Mi tart legtovább e ’ világon? — H űség és  
hi t ; talán mert az emberek e ’ kettőt legkevésbbé 
használják.

Mellyik azon két zsarnok, kik e nap alatt en> 
bérén ’s állaton uralkodnak ? —• É hség és S ze
relem.

Mit bocsát-meg e ’ világon, nagylelkűség nél
kül , ember embernek ritkán vagy soha ? — A’ 
m egveítetést ’s nevetségessé-tételt.

Milly emher a’ világ’ legnagyobb bolondja ’s 
rabja ? — Ki magát haszontalan szükségekkel ter
heli.

Hol nem szenved titkolódzást az emberi ter
m é sze t? — Gyermekben, ittasban, és haldoklóban.

Mi e ’ világon legdicsőbb tünemény? — E gy  
férfi, midőn viszontagságokkal küzd.

Mellyik a’ legérzékenyebb bosszuállás ? —  
Könnyen megbocsátani.

Mi legerősb e ’ világon?-— A’ szükség, mert 
az mindent m eggyőz.

Mellyek a’ legszebb fejdelmi-orák, millyenek- 
kel egy  alattvaló sem  bírhat? — Ha a’ szom szé
dok egy  országot éléskamarájoknak neveznek, ha 
a’ pórember ’s dolgozó nép vigad, ’s a’ fejdelem  
így szólhat: Ez az én munkám!

RE J T E T T  SZÓ.

Kincsen nap ’s test nélkül egész. Egy tagja lyukaszt bőrt.
Kern szenved xabolát másika visszafelé.

B ú g á r  J á n o s .
A’ 6tűik számú talány: K a p .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m el.
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F Ö L D M É R É S
(Vége.)

Először is a’ geographiai íix-(szegült) pon
tok Iheodalillal a’ legnagyobb vigyázás mellett, ’s 
kétszeri ism étléssel batároztattak-meg. Azután a- 
strolabiummal háromszegi hálók (rete triangulo- 
rum) tüzeltek ki. V égre, az illyes pontok közit 
graphice üveg-láblájú asztallal kisebb scalára trian- 
gulálva több pontot állítottak k i, mellyekből minden 
asztalra olly pontok tétetlek fö l, mellyek a’ szom 
széd asztalon is m egjelölvék; hogy igy minden 
seclio a’ másikkal ’s harmadikkal összefüggésben  
lév én , ezek ismét a’ nagyobb triangulumok által 
eg y  egészet alakítsanak. Tagadhatlan, hogy igy  
az eg ész  jó lehet; de kérdés: az egyes asztaltáb
lák’ munkálatai meg felelnek é minden kívánatnak ? —• 
N ehezen; — és miért? a’ graphica triangulatio (há
rom szögm érés) kisebb scalán történvén, annak 
pontjait a’ mérőasztalok’ kedviért nagyobb scalán, 
mint a’szegedi mérnök ur mondja 2 j" =  1 0 0  öl kell 
felrakni. Azt tudja a’ felelő , hogy nagyobb sca- 
lárul p. o. 1" =  50° lehet 1" =  100° scalás térké
pet készíteni; de hogy abban az 1 " =  1 0 0 ° sca
lán felvett pontokat 2 *" =  1 0 0 ° scalás táblára hi
ba nélkül felrakni leh essen , azt olly könnyennem  
hiheti. —• A minori ad május — nem m egy Geo
metriába az analógia hiba nélkül. —  De tegyük- 
fel (bár nem engedhetjük-ineg) hogy a’ graphica 
triangulationak pontjai mérőasztalra felrakva, m ég  
is tökéletesek. Most jő m ára’ fe k e te lev e s;—-Pé
ter asztaltáblájára eső vidékét derék nyáron m éri; 
Pál mérnök Péternek tőszom szédja; kinek ugyan
azon közös pontjai vágynak, sectioját késő őszön 
végzi. —• Péter mérnök’ táblája derék nyáron papí
rostul összeszáradt, összem ent; Pál mérnök’ táb
lája mindenestül az őszi nedvek miatt kinyúlt: mind 
a’ két sectiót levágják a’ tábláról, örömest összeten
nék , de azok bizony sehogy sem  illenek ö s s z e ; 
az eggyik rövidebb, a’ másik hosszabb kelletinél. 
—• Most kérdem szeged i mérnök urat: kielégíti é 
e ’ két sectio (szelet) minden kivánatit? •— Hogy 
ezen  hibáról némi fogalma legyen a’ tisztelt sze 
gedi mérnök urnák, ide mellékelek eg y  sok-évi 
tapasztalást, mellyet azonban maga is tudhat, ha 
már valamit próbált:

Az ő sz i, és tavaszi ’s igy nedvesb időben 
végzett asztal-sectio ha levágatik, összem egy 1 0 0 0  

ölre 1 " —  1 0 0 ° scalán ............................öllel.

A’ nyáron végzett térkép, ha levágatik, ösz- 
szem egy ugyanazon scala szerint . . 4 r’0 öl.

különbség . . . Z *, öl.
Egy táblának használható hossza középszer

rel 1 " =r 1 0 0 ° 2 0 0 0  ö l, ’s így a’ hiha . 5 ts0 öl.
E’ hibához, ha lánczm érési, és szögletvételi 

hibák is járulnak néha történetbül, a’ fentebbi hi
bát kevesítik; ellenben néha azt annyira szaporít, 
ják, hogy a’ szegedi mérnök ur’ bizony igen ke
vés kivánatit sem elégíthetik - k i, ’s e ’ miatt a’ 
munkát talán ismétli is , mellyben ismét hasonló 
szövevénybe keveredhetik. Ebből elgondolhatja, 
az apróbb sectiók’ összevétele , ’s eg y  nagyobb 
térkép mennyi csúsztatásokkal készül. E’ nyomo
rúságait ugyan az igazgató földmérőnek sem a 
lánczhuzó, sem a’ íigurans, de m ég a’ gyakor
nok sem  tudja, ki ha jól végezte munkáját, nyu. 
gott lélekkel adja azt által igazgatójának, ’s véli, 
hogy semmi baja többé v e le , sőt m eg is vína 
vele , ki állítani m erné, hogy az ő sectiojának pont
jai szomszédja’ ugyanazon pontjaival hiba nélkül 
össze nem m ennek, ha mindkettő eredeti és jó  
dolgozás légyen. Mit mondhatnánk pedig m ég a’ 
bökőtüveli másolatokról, vagy épen a’pantograffal tör
tént reductiókrul, mellyek hova tovább mind jobban* 
jobban idomtalanítják a’ térképet? És minő véget- 
len különbség lehet a’ szegtükörrel mért térképek 
között, mellyek soha bökőtűvel nem másoltatnak, 
hanem a’ kész jegykönyvbül, akár kicsinyre, akár 
nagyra mindig újólag rakatnak-fel, és p ed ig : ha a’ 
térkép további liasználatravaló, —• pőrére — (az
az táblára húzott, de ismét levágott és ö ssze
menni hagyolt papirosra) melly pőre (v. pongyola) 
rajzolat, hogy a’ papiros összem enjen, nem szi- 
neztelik m eg , a’ külön tárgyak csak befoglaltatnak 
színekkel; ha pedig a’ térkép p erbe, vagy átte
kintésre való, akkor a’ rajz táblára húzott papiros
ra kisebb scalával tétetik, kiszineztetik ’s föléke- 
sittetik. — Úgy é barátom, hogy már csupán maga 
e ’ munkamód a’ térkép’ pontosságáról ’s haszon- 
vehetőségéről több biztosítást nyújt, mint a’ mérő- 
asztali munkamód?; mert a’ legjobb ’slegpontosb asz
tali térkép is idővel a’ sok másolgatás által annyira 
kikopik eredeti pontosságábul, hogy végre majd 
semmi pont sem üt-be a’ későbbi próbamérések
kel. És ha a’ lényeges javításokat ’s a’ hibák tör
lesztésit testesületektől várja szegedi mérnök ur’
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bizony unokáji sem érik el azon boldog időt, le
gyen az akár ausztriai, akár chinai testület. Mert 
testületek ugyan a’ kész anyagot idomítani, szé
píteni, csinosítani képesek, de egészen  uj rend
szert feltalálni ’s létrehozni, nyomos felfödözése- 
ket tenni épen n em ; az idomitások pedig minden 
anyagnál a’ tökéletességnek csak bizonyos fokáig 
vihetők •— sunt certi denique fines — ’s ha mar 
elérték azt , akkor semmi testület örök időkig fel
jebb nem viheti. A’ esákvári anyagból ügyes fa
zekas a’ legjobb edényeket készítheti; de porczel- 
lánt m ég chinai gyamok sem képes abbul koron- 
gozni: valamelly testület pedig m ég kevésbbé.

Azt mondja szegedi mérnök u r, hogy: kik ő- 
vele a’ p r a c t i c a  f ö l d m é r é s t  ma i  m i l é t é 
b e n  i s m é r i k ,  b í z v á s t  m e g e l é g e d h e t n e k  
v e l e ,  l e g a l á b b  a d d i g ,  m i g  G á t y  u r ’ t ük-  
r e i  t i s z t á b b a n  f o g n a k  m u t a t n i ,  ’s az  i- 
g é r t  n o n  p l u s  u l t r á t  m i n d e n  k é t s é g e n  
t ú l  t e s z i k .

Miért mondja szegedi mérnök ur, hogy Gáty’ 
tükrei homályosakat mutatnak, ’s rendszere non 
plus ultra: azt hihetőleg gűnyvágyból teszi, mivel 
Gáty azokat Írásában nem mondja; ellenben,hogy  
a’ lehető legjobb asztaláltali mérésnél jobb térkép
pel szolgálnak a’ tükrök , az itt körünkben már i- 
gen ismeretes dolog, ’s több helységben teltleg  
m eg van mutatva. Mert hogy hasisait 1000 ölre 
4  láb hijánynyal méri, vett szegletei közül p ed ig , 
(meliyeket 3 vagy 4 perez’ elforgása alatt 8 szor 
ism étezhet a’ műszer külön külön helyén) 2  vagy  
3  szegletben van egy  perez (minuta) különbség, 
ha frisen dolgozik; ha pedig igen vigyáz, 9 vagy  
1 0  szegletre jő 1 perez hiba; azt nem csak ál
lítja, sőt már igen sokszor be is bizonyította. De 
hogy szegedi mérnök ur olly dolgokrul b eszé l, 
mellyekrő! fogalma sincs, ’s ha kérdésre szorítanák: 
miért tagadja a’ sz.egtükörrel-mérés’ jelésségeit?  
legföljebb is igy felelhetne -— csakért — ’s m ég  
is a’ nála helylyel - közzel értelmesb közönséget 
tanítani kívánja, megtetszik ezen soraiból: „ m i t  
h a s z n á l  Gá t y  u r n á k ,  ha t ü k r e i  56° 47' 
38" 54'" 8 "" m u t a t n a k  ’s a’ s e g é d - t á b l á k  
á l t a l  a z o k n a k  m e g f e l e l ő  h o s s z t  i s  -— t a 
l án —• ? h i b a  n é l k ü l  k i s z á m o l t a ;  ám de  
k i s ,  ’s t a l á n  g y a k r a n  k o p o t t  ( í gy)  s c a l á -  
j á n m á r  az  ö l e s  o s z t á l y t  i s  a l i g  t udj a  
m e g  k ü 1 ö n b ö z t e t n i.“ Barátom! rosszul olvasta 
vagy értette az ur i ásimat ’s gúnyolódásai igen 
idomtalanok; — hisz az eg ész  fölmérésben nekem  
nincsen sem  kopialan, annál kevésbé kopott sea- 
lám; hasist és szegleteket mérek, általs'zelek, ’s

mindent jegyzőkönyvbe Írván, hon formulába ön
tött szám vetéssel minden legkisebb pontot Ordiná
ták és Abscissák által határozok-meg, ’s ha tér
kép kívántatik, olly scalát választok, miilyen szük
s é g e s ,  nagyot, vagy kicsinyt 1 " =  1 0 0 ° vagy 1 " 
=  200° vagy 1" =  40° vagy 1" =  10°, szintúgy, 
mintha p. o. parabolát, vagy logistica curvát akar 
ostromló mérnök ur rajzolni, a’ formulákat geomo- 
trice illeszti nagy vagy kis scalára, egészen  mind
e g y , ’s mivel hihetőleg a’ fensőbb mathesist érti, 
tudja, mi a’ geometrica constructio; képzelheti 
magának , hogy ha a’ szeg letek , és hasisok jók , 
a’ térképnek tőkéletesbnek kell lenni, mint a’ me- 
chanikás mérőasztallal készült térképek lehetnek ; 
mert jól tudja szegedi mérnök ur, hogy az asztal
általi m érés nem mathematikai, hanem távul min
den Mathematikától esupa mechanikai fogásokbul 
álló m űködés; ez oka, hogy számtalan vadász- és 
kertészlegény épen olly pontosan képes asztallal 
m érni, mint talán szegedi mérnök ur, a’ nélkül, 
hogy a’ Mathesist és  Geometriát csak nevük
nél fogva is ism erné; ’s csak a’ térség’ felszámolá
sa benne mathematikai, mellyet ha más m egtesz, 
a’ földmérést asztallal kevés gyakorlás után min
denki végrehajthatja. ’S ha, mint szegedi mérnök 
ur állítja, a’ nélkül hogy tudná, a’ felelőnek olly 
l e g y ő z  h e t l e n  b a j á b a  k e r ü l  a’ f ö l d m é 
r é s ,  ez csak azon egyszerű okbul esik , mivel az 
asztal-általi m érés csak untató egyformaságéi hibás 
működés, minden tudományos eszm élet és okos
kodás nélkül; a’ hiba ugyan nem nagy, mivel sze 
gedi ostromló urnák minden kivánatit mind e ’ mel
lett is k ielégíti; de a’ felelő nem mechanikai mű
ködésre, hanem Mathesisre kívánván alapítani föld
m érését, az asztal-általi mérésnek hibáit nagyok
nak, ’s Malhematikával összeütközőknek találja- 
Mellyek az asztallal el nem kerülhető hibák, hihe
tő leg , ha ön tapasztalásába nem is , Meyer vagy 
\ \  inklerből fogja tudni, ha a’ felelő nem ismétli i s , 
kiket hihetőleg jól ismer az ellenes mérnök ur (nem 
úgy,m int a’ felelő, kiről igy ír: „ G á t y  t a p a s z 
t a l á s !  h i á n y á n a k ,  é s  M e y e r  é s  W i n k l e  r- 
n e k  c s a k  n é v s z e r i n t i  ö s m e r e t s é g é n e k  
k e l l  t u l a j d o n í t a n i )  az irt tudósak azt m ég is 
mondám nem m érik, mit szegedi ellenszegülőm  
olly biztosan állít, hogy a’ mérőasztal’ hiányiból 
származott hibákat „ a z  é r t e l m e s  m é r n ö k ’ ü- 
g y e s s é g e  ’s p o n t o s s á g a  m é g  i s  r e n d e 
s e n  e l t á v o z t a t j  a. “ Sőt Meyer practica g eo 
metriájában II rész 208 § 1000 ölben 5 ölre teszi 
a’ mérőasztal’ hibáját.Továbbá a’ szegtükörrel-mérés 
olly könnyűséggel esik , hogy míg asztallal egy
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hálái t végzünk, azon idő alatt tükrökkel több mint 
két ollyat készítlietni-el. Mellybül több haszon há
rul ; egy ik : a’ m érnökre, ki nem fárad, mivel ül
dögélve veszi szeg le te it, ’s m ég is jobb munkával 
szolgál megbízóinak; másik: a’ mérető uraságok- 
ra, kiknek a’ m éréshez mintegy *- résznyi napszá
most kell kiállítani, * ideig tartani a’ földmérőt a’ 
m érés’ folyamatja alatt, ’s végre a’ jegyzőkönyv 
örökös lév én , örökös térképeket biztosít, ’s a9 co- 
pirozás (másolás) nem bökőtűvel, hanem újabb 
g eo m etr ia  constructiovaí készül. Továbbá a’ poly- 
gonometriának m egbecsülhetetlen tu'ajdona az, 
hogy ha a’ mérnök eg y  polygonban csak egyszer  
hibázott valahol, azt otthon szobában dohányoz- 
gatva is megtalálja, ’s nagyobb biztosság’ okáért 
a’ föld’sziliének azon pontjára kimenvén, hibáját tett- 
leg  is megtalálhatja; ’s ha szegedi ellenesem  a’ po- 
lygonometriát, m ellyel Dötzelben , és XX inklerben 
megtalálhat, próbálta volna, a’ most mondottakat 
nem találná, saját kifejezése szerint, p e rs a r e 
g é n e k .  Sőt, hogy m ég több persa regét halljon 
az ostrom vitéz, m egemlíti a’ felelő, hogy a’ tü
körrel-m érés mellett a’ térségek’ felszámolására 
sem térkép, sem  czirkalom, sem  scala, sem  fa, 
sem  réz három szeg (triangulum) sem  ir-ón (plaj- 
bász) nem kívántatik; minden térség □  ölszámra 

számítható az abscissákból és ordinátákból: melly- 
ből láthatja ellenhősöm , hogy a’ tükrökkel mért 
határok’ térségei sokkal tökéletesbek az asztallal 
m ért, ’s fa-triangulumokkal csúsztatás által nyert 
három szegekből czirkalom és scala által számított 
térségn él; pedig a’ térségek’ ezen felszámítása it̂  
30 évtől fogva divatoz olly határokban, mellyek 
astrolabiummal méretvék. ’S így midőn szegedi 
mérnök ur azt állítja, hogy n a g y ,  h a z a i  ’s 
k ü l f ö l d i  f ö l m é r é s e k ’ k ö v e t k e z é s é b e n  a’ 
f ö l d m é r é s t  m a i  m i s é g i b e n  i s  m é r i ,  csak 
saját önhittségének tömjénez. ’S ugyanilly szel
lemben állítja azt is ,  hogy a’ hiba l e g i n k á b b  
ki s  s c a l á n a k  k ö v e t k e z é s e .  A’ felelő hiszi, 
hogy szeged i ellenese nemcsak nevéről, hanem  
tartalmáról is ösmeri Winkler és M eyer’ G eom e
triáját, ezekben pedig ezen állítást nem leli: különö
sen Meyer minden scalára való tekintet nélkül mond
ja, hogy asztal-általi mérés mellett 1000 ölben 5 öl 
a’ közönséges elkerülhetlen hiba. De nincs is a’ 
scalának olly igen lényeges befolyása a’ hiba’ m isé
gére , föltevén, hogy az nem rósz vagy kopott, 
mint miilyennek állítja méretlenül szegedi mérnök 
ur tudóshoz illetlen szerénytelenséggel a’ felelő’ 
scaláját. Csakhogy nagyobb scala mellett nem olly 
szembetűnő a z , de szintolly nagy, mint amott.

Mert 1" =  40" scalán az asztalnak legnagyobb 
hossza csak 500 ö l, ’s így Meyer szerint a’ hiba 
Zl  öl; ez eg y  sectióban kevésnek látszik, de ma
gában akkora, mint 1 " ==■ 1 0 0 ° scalán 2 0 0 0  ölben 
10 öl hiba. De m ég elálmodni is nehéz volna ba
rátom, hogy lehessen a’ térkép’ hibájának annyira 
oka a’ kis scala; hisz a’ hiba a’ szegletekből és  
a' vonalok’ lánczáltali méretéséből ered. — V ég re , 
ne vegye rósz néven szegedi Mérnök ur azon ta
nácsot, hogy jövendőre, ha m ég tanulás’ kedviért 
kiutazik külföldre, onnan necsak tudományt, ha
nem szerén ységet, ’s logikát ügyekezzék behozni 
szeretett hazánkba: igy ha ollyasokrul b eszé l, a’ 
mit jól ért, ollyasokrul pedig hallgat, mellyekről 
semmi fogalm a, kedvesen fogja mindenki érteke
zését venni, ’s nem lesz kénytelen mondani: Si 
tacuisses, philosophus mansisses. Egyébiránt fáj
dalom! hogy úgy jár többnyire minden em ber, ki 
hiúságot sé r t , mint a’ fe le lő: hogy épen azoktól 
rágalmaztatik köszönet helyett.» kiknek javára nap
estig dolgozott, fáradt és költött, bár fáradsága’ 
hasznaival csak szívesen szolgálni ajánlkozik, a 
nélkül, hogy valakit untatna.

G á t  y.

I S C H E L I  F Ü R D Ő .

Ámbár úgy látszik, hogy e ’ regényes vidékbe 
érkeztünkkor az egek’ csatornáji megnyíltak, ’s az 
eső mindegyre szakadt: m ég is nem állhatám- 
m eg , hogy kirándulásimnál, feltartott esernyőm’ 
baldachinja alul én is , Raimund’ chevalier du Mon- 
de-jának ezen szavait itt-ott ne ismételjem „ i c h  
b e w o h n d e r e  d e r  N a t u r ! “ —• Igaz, hogy ez  
örömben nem mindenki osztozik ve lem ; például, 
Lincztől idáig volt utitársam, eg y  frankfurti priva- 
tier, ki fülpiszkálóját, fogkeféjét, nyelvvakaróját, 
éjjeli papucsát, hólósapkáját, ’s m ég, az ég  tudja, 
m ijét, köpönyege’ rejtekzsebeiben tartja, hogy 
azok — mondja— mindig kezénél lehessenek , ’s 
ki a’ „testi“ kényelemre olly igen sokat tart, az 
esőre bosszankodva, egészen  átnézi e ’ regényes 
tájnak szépségeit. •—

Ki a’ linzi vas-uton Ischelnek tart, annak a’ 
g m u n d e n i  tó — mint az elyziumba sietőknek a’ 
Styx és Cocythus — egyszerre útját állja, ’s mi
után e ’ tónak kristályvizén, mellybe a’ partot-körül- 
álló bérezek, hófejér felhőpatyolatokba burkózva, 
éjilelkek gyanánt tekintgetnek b e lé , e^ y , Charon 
csolnakjához hasonló „lélekvesztőn“ 3 órányi ég- 
viz köztti lebegés után átszállít atoll, meredek szik 
labérczek, szomorgó fenyvesek, egyfelől fejéi 
hullámokat túrva lezuhanó erdei-patakok, má^.e ó
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a’ vágott tűzifát lefelé hempelygető Traun’ sebes  
folyama köztt érkezik 1 s e h e 1 b e , azon salzburgi 
tartománynak mintegy introductiójába, melly csupa 
ezukorsüvegek gyanánt összeállított zöld bérczek- 
ből ’s ezek köztt rejtező nagy tavakból áll. — N é
hány nappal tartván előbb a’ fenségesLdvar Ischel- 
be-m enetét, azon diadalkapuk, mellyek útjában fel
állítva voltak, m ég mind látszhatok valának, vala
mint a’ Traun-feletti hid, ’s azon, a’ Traunra néző 
egyszerű házak is , mellyekben ő Felsegök lakásu
kat vevék, folyvást zöld ágakkal’s havasi rózsákkal 
beszegve mutatkozának. Feljebb, egy  dombon 
épülve, pompáz Kolowrath grófnak gyönyörű 
kastélya; alatta a’ Traun igen szép zuhatagot ké
pezvén. •— Isch el, a’ fürdői otiumnak ’s igy a’ csen
des elmefuttatásnak helye lév én , házain több em 
lék-mondást olvashatni. A’ colonnáddal (oszlopzat- 
tal) diszlő sós-fürdőn e ’ homlok-irás mutatkozik: 
„in s o l e  et s a l e  consistunt omnia“ ; mennyiben 
igaz, ám lássák chemikusaink; — egy  másik házon 
pedig ez elmés szavak állanak: „das Leben ist 
zwar s ü s s ,  aber der Mensch salzt, und salzt, 
und salzt, bis er es ganz v e r s a l z e n  hat“ , 
melly igaz mondás alig illik másokra jobban, mint 
épen azokra, kik nyarankint rendesen fürdőkbe 
utaznak.

Ki már Ischel’ táján a’ salzburgi vidékeket 
m egizlelle , lehetetlen, hogy magát S a l z b u r g o t  
is ne tekintse-meg. Ha P r á g a  fekvésére ’s nagy
ságára nézve hasonlít némileg D r e s d á h o z ,  úgy  
S a l z b u r g  igen sokban hasonló L i n z h e z ; ’s ha 
nem képes is „linzi“ asszonyarczokat, viseletét ’s 
vonzó szóejtést mjutatni, e ’ liijányt némileg pótolni 
látszik regényes fekvése, mulató-vidéke, ritka szö- 
kőkutja, fenséges t i s z t a  sztilben épült főtemplo
m a, érseki kastélya ’s mindazon nagyszerű köz
épülete által, mellyekkel a’ hajdani érsekek ittlé
tüket örökítették. Sxekrényesy.

E L E G Y T Á R .

E gy párisi nyerészkedő egészen uj tárgyat 
választa részvény-vállalatF'térgyul, ’s ez —  va
dászkutyák nevelése. Mihelyt bizonyos mennyisé
gű részvény gazdára talál, ’s a’ pénztár jóformán 
m egtelik , (legalább fél millióval, mert ma már 
majd minden tervkovács csak milliókat ismér,) egy  
intézet fog nyittatni, hol kutyák általányos neve
lési ’s vadászati leczkéket kapván, eladásra lesz
nek kiállítva. Kút)agyár leend ez nagyban, melly- 
böl az egész világ elláthatja magát vadász-ebbel, 
még pedig olly ügyesekkel, minőket eddig nem 
igen lehete kapni. E’ különös terv már más ellen

tervet is idéze ajánlatba, t. i. macskagyár-fölálli- 
tást, mellyben a’ macskák mindenféle czélra szor
galmas oktatást nyernének. Mivel a’ jó vadász-e
beket igen sokan keresik, többnyire drágán fizetik, 
’s m égis gyakran alig kaphatni, előre is jó szeren
csével biztathatjuk a’ kutyagyár fölállitóját. —  Fran- 
cziaországban jelenleg már hölgykendőket is ké
szítitek kutyaszőrbül, ’s e ’ czélra leghasználhatóbb 
az uszkárpudli- ’s vizslaszőr. E' körülmény még 
gyöngédebb kötelékkel csatlandja némelly hölgy’ 
szivét morgó ölebecskéihez. —

Jul. 1 9 én este  fO-J- óra után Brünnben a’ s ö 
tét fö legek közül délkeleti irányban rögtön ragyo
gó légtünemény bukkant elő. E lső pillanatra hold
hoz hasonl ta, ’s rubinszínü csillámfényben a’ föl
legek alatt leb eg e , mikkel világoskék függőleges 
fény vonal által összefüggni látszék ; ezután uj fény- 
lövelés vakitá a’ vizsgáló szem ét ’s minden eltűnt 
a’ sötét föllegtöm egben, a’ nélkül, hogy zajt hal
lani , vagy valamelly különös szagot érezni lehetett 
volna. —  Szinte Brünnben, jul. 28án l ( f |  óra
kor érdekes légtünemény vala látható; ugyanis az 
éjszaki láthatáron számos fényoszlop emelkedék 
éjszakrul éjkeletfelé, mellyek a’ holdszivárvány’ 
gyönyörű szinvegyületében ragyogtak, ’s eleinte 
távol tűzveszélyt gyanittatának. 3 0  perez után e l
tűnt a’ szép jelenet, de helyette m eg hosszasb ideig 
szokatlan fényterület gyönyörködteté a’ szemet 

Régen hallunk már regélhetni az elhiresült 
tengeri kígyó ollykori megjelenésirül a’ tenger 
színén. Jelenleg „Havre“ amerikai raknaszád’ le 
génysége ’s utasai bizonyítják megjelentét. A’ hajó 
az azori magasokon vitorlázott, midőn Kown úr a’ 
kapitányt e ’ szörnyetegre figyelm ezleté. A ’ hajóhoz 
igen közel, a’ valamennyire zavart vizfőlüleíen, bor
zadva szem lélték úszni a’ vizek’ e ’ félelmes ször
nyét, mellynek óriási teste iszonyú egyes hordók- 
bul látszék alkotva lenni, ’s noha görbe vonalban 
úszott, mégis ölszörte hosszabb volt a’ hajónál. 
A ’ kígyó huzamos ideig a’ hajó mellett úszott, mi 
nem kis mértékben rémité el az utasokat. Senki 
sem  mt részle szólani, ’s a’ kapitány szorosan m eg
parancsoló embereinek, hogy semmit ne dobjanak 
a’ v ízb e, mi könnyen a’ hajóra fordíthatná a’ ve
szélyes állat’ figyelmét.

Whitehafenben egy  kosárfüző szerette bordá
já t, ki a’ nőhűséget nem igen ism eré, eladá egy  
szénásónak 6  fillérért, minden haszonvételestül. 
Alku után mind a’ hárman vígan áldomásoztak e- 
gyütt. —

R E J T E T T S  ZÓ.
Hárma elöl mérték; kettővel toldva gonosz faj.

Kárpátról az eg ész: Bodrog’ ölébe siet.
Vincze Ignácz.

A’ 62dik számú rejtettszó: Á r n y é k .

Szerkeszti í l e l m e c z y .  —-  Nyomtatja Be i me l .
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(liománcx.)'

Tiszéli fák alatt 
* Megy a" kis árva lány — 
Hullatva könnyeit

Nagy veszteség után.

>S a* mint megy ’s lépdegel 
’S mélyen gondolkozik , 

Fölnéz — ’s egy ifjúval 
Hídon találkozik.

,Hová le bájvivág?4 —
Kérdezte a’ leányt.

„Ah ! — volt a’ felelet — 
Keresni zárt magányt I** —

,Klastromba hát ? — ’« miért ?
Ne titkold sérvedet;

Hi késit így eltemetni 
Virágzó éltedet?4 —

„Kgy v o lt , ’s megholt ez is — 
Most már nincs más anyáu». 

Ki mint a’ boldogult,
Gondot viselne rám ! —

Azért monostori
Szüzek’ főasszonyát 

Kérem: derítse-föl
Éltem’ bús alkonyát —

,Hah 1 kedves útitársi 
Fogjunk tehát k eze t, 

Szándékom engem is 
Klastrom felé v ezet!

Apám megholt, azért 
E ’ ház’ apáturát 

Kérem : fogadjon-el
Magához, mint fiát t* —

Szóltak — ’s napalkonyig 

Folytatták utjokat ,
»S egy puszta laktanyán 

Leiék szállásukat.

E» hely lett keltejük’
»S családjuk’ zárt laka, 

Mellyel, mig éltének,
Nem hagytak-el soha I

'* tu  8*1». 183».

T Ö R E D É K E K

a’ RAGUZAI HKRCZF.g’ (WARMONT MARSAI,*) t* .41-
laks T i nái  u t a z á s á b ó l  1834ben.

(Vége.)

Mi Sión’ hegyét körüljártuk. Ez, mint már 
feljebb említők, magasabb része azon siktérnek 
(plateau), mellyre Jeruzalem építve van; hajdan Je
ruzalem ezen egész hegyet körülövedzé, most egy 
része a’ körfalon belől, másika kívül van; ez utóbbi 
legmagasb,’s itt van Dávid’ sírja is. Itt végzé Jézus 
utolsó vacsoráját apostolaival. Nehemiás’ kútját is 
meglátogatám , hova a’ szent tűz rejteték , midőn 
a’ zsidók a’ babyloniai fogságba hurczoltattak. Czed- 
ronhoz visszatértemben megmutaták nekem azon 
hidat, mellyről Megváltónk a’ folyamba vettetett, 
’s hol állítólag kezének nyomait most is láthatni *). 
Átmentem azon kapun, mellyen ünnepélyes be
menetét tartá, ’s mellyen által nyolez nap múlva ót 
Golgotára vitték ; e’ gyászos utat folytatva, Pilátus’ 
palotája mellett h. ladtam-el, mellynek romjai még 
ma is állnak. Innét elláthaték azon helyre, hol egykor 
Salamon’ temploma diszlelt, mellyet a’ történet az 
emberkéz’ legdicsőbb ’s bámulásraméltóbb müvé
nek fest. Most helyén szép török mecset áll; a’ 
tágas előtér, diszes kis épitvényivel, ezen emlék
nek sajátszerű charaktert ad. A* phantásia által még 
szebbé lesz : mert az nem képes a’ múltat a’ je 
lentől elkülönözni. Ezen, a’ muselmanoknál nagy 
tiszteletben tartott, mecsetbe lépni a’ keresztyének
nek tilalmas. — Továbbá azon helyet szemléltein- 
m eg , hol Jézust megostorozlák, hol vállát kereszt
fával terhelék, ’s hol Jézus a’ kereszt’ súlyától le
nyomatva földre esett; végre azon helyet, hol 
szent Veronika Jézus’ verítékcsepjeit letörülvén, 
kendőjére arczképét lenyomatban nyeré. Minden kö
rülményt a’ történet’ helyén beszélnek-el ’s min
den esemény’ színhelyét olly bizonyossággal muto
gatják, mintha csak tegnap történt volna.

Septemb. 18kán a’ sikság’ barlangját *s a’ ki
rályok’ sírboltját tekintém-meg. Jeremiás’ barlangja 
igen közel fekszik a’ városhoz; a’ sirhoz vezető ut 
olly egyenetlen, mint azt csak illy rögös tartomány
ban találhatni. Prófétánk, hagyomány szerint, itt 
szerzé siralmait (Lamentationes). A’ királyok’ sirja

A* m gy- feriú é.S y e t y k o  C M trpár.

') Az evangélisták erről mitscoi szólnak.
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500 lépésnyi távulságra fekszik a’ város* kőfalától. 
E gy üblözet, melly régi elhagyott kőbányához ha
sonlít, szolgált bejárásul. Felülete munkások állal 
van szabályozva ; doriai-rendü sziklakapuval bir, fel
ső ’s oldalrészeit különös gonddal készített, bizarr- 
szerkezetű , ’s némileg Bacchus’ diadalmenetének 
képzelhető, oszlopzat ékesíti. Egy alacsony tor- 
nácz, mellyen jelenleg csak fekve ’s bajosan jut- 
liatni-át, sziklábul vágott 3 terembe vezet. A’ har- 
mincz, egyenm értékesen rendezett sírbolt itt nagy 
munkába került; mindnyája kősarkon forgó kőajtók
kal birt. Még ma is több illy ajtót láthatni a’ földön 
sarkukból kidőlve, majd egészen  sértetlen állapot
ban. Ezen emlékek a’ sötét hajdúmkor’ Ízlésében 
épültek ’s emlékeztetnek a’ felső-aegyptusi ’s nubi- 
ai illynemü müvekre. \a g y  kérdés: kik temetkez
tek e ’ sírboltokba ’s kiknek valának szánva? Cha
teaubriand, ki e ’ kérdést utazási iratában fejtegeti, 
czáfolhatallanul látszik megmutatni, hogy Herodes 
e ’ sirboltokat maga’ és n em zetsége’számára építe- 
té , ’s hogy azok’ nagy része mindig üresen ma
radt. Volt akkor is , valamint most van, múlandó 
nagyság, ’s az ígért ’s felállított sirt későbbm eg- 
tagadák azon hamvaktól, mellyeknek szentelve 
 ̂oltak,

Septemb. 19kén meglátogatám B etleh em et, 
Dávid’ születéshelyét; itt őrizte ő nyáját, itt közel 
barczolt ő az isten’ népe’ ellenségivel, ’s szolgálati 
állal m egérdem lé, hogy e ’ nép’ fejévé legyen. 
De e ’ hely m ég sokkal íonlosb esem ény’ színhe
lye. Itt született a’ világ’ megváltója is. Alighogy 
elhagytuk a’ nyomor’ ’s halál’ azon égövét, melly 
Jeruzalemet közvetlenül ’s minden oldalrul környezi, 
a'jelenés legott változik, ’s a’ szem  mosolygó szép  
’s termékeny vidéken lévedez. .ludaeában majd min
denütt sziklák m eredeznek, de az ezen sziklák 
köztíi földtérek igen jól mivelvék. Itt fákat ’s igen  
szép szőlő-kerteket nagy számban láthatni, ’s a* 
természet öszhangzásban áll az itt ébredező em lé
kezésekkel. Betlehem ’ népsége többnyire keresz
tyén. >— En Sz, Ferencz’ zárdájába menék. Itt a’ 
falakat néhány hónap előtt a’ földrengés telőtül tö
vig keltéhasítá, ’s ez mutatja, milly nagy veszély
ben forgott az épület. Mi, mikép e ’ zárdákban szo
kás , egy vassalborított ajtón léptünk-be, mellynek 
nyilasa alig volt három lábnyi magas, lm ez óvási 
rendszabályok eléggé  bizonyítják, milly veszélynek  
vannak folyvást e ’ helyek’ jámbor lakosai kitéve, 
Ha az ember ez ajtón átlépett, azonnal egy  tem 
plomba ju t, mellyet Sz. Helena építetett. E’ tem 
plomot, négy sorban felállítva, 48 korinthi oszlop 
díszesíti, de isteni szolgálatra többé nem használtatta; 
azonban Konstantin’ anyja’ jámborságának mindig 
igen szép emléke maradand. *— A’ szerzetes-a
tyák m egelőző szívességgel fogadtak, mikép nap
nyugati keresztyéneket kelet’ minden zárdáiban 
fogadni szokás. Sieték azon helyre ,- hol Krisztus 
született. E’ szent helyet mind a’ három vallásfe
lekezet közösen bírja, ’s a’ görögök, örmények 
’s latinoknak egyaránt nyitva áll. Charaktere illő 
azon nagy esem én yh ez, mellynek színhelye volt. 
Itt minden a’ szelíd s mosolygó eszm ék’ bélyegét 
viseli; a z , eg y  földalatti barlang, melly 7 — 8 láb
bal alantab fekszik a’körülötti vidéknél. Mutogatják

a’ jászol’ helyét i s , hol Jézus született; a’ h e ly et, 
hol Mária kinyugodva, a’ három szerecsen király* 
hódulatát elfogadta. E’ helyek’ mindegyikén virá
gokkal ékesített oltár van em elve. Jeruzalemben  
Krisztus’kinszenvedését,fájdalmit ’s halálát kesergik; 
itt é le té t , ifjúságát ’s a’ reményt ünnepük. Nem  
m essze innét — ’s a’ szent helylyel öszszeköttetés- 
ben —  van eg y  barlang, hova Jeremiás vonult, 
hol ő tanított, meghalt ’s eltemeltetelt. Holt teste 
már nincs itt, az több je les szentnek tetem ével Ro
mába viteték. Közelében m ég eg y  nevezetes bar
lang találkozik, mellyben , mint mondják, szűz Má
ria — mielőtt Aegyptusba futott — rejtezve vo lt, 
hogy fiát a’ Herodes állal parancsolt gyerinek-ölés 
elől bátorságba helyezze. A’ mellette emelkedő 
domb’ tetejéről, napkelet fe lé , eg y  völgyet mu
tatnak , hol a’ pásztoroknak megváltónk’ születését 
angyalok hirdették. Itt tartózkodott Saul Dáviddal, 
kit üldözött. A’ Betlehem be vezető utón mutatnak 
eg y  kutat, melly m ég most is „királyok kútja“ ne
vet v isel; itt pihentek-meg a’ Jézust imádni jött ki
rályok, ’s nevét tőlök nyeré. E’ szent földön min
den lépésnél hallhatni az ó vagy uj testamentomi 
neveket; és ha az elbeszélések nem mindig törté
netileg pontosak i s , m ég is a’ történeteket az ál
talunk bevándorlott helyekre majd jól majd rosszul 
alkalmazzák.

A’ karácsom ünnepeket, mellyek különösen 
Betlehem ’ ünnepei, rendkívüli pompával üllik-meg. 
A’ középkor’ szokása , mellynélfogvást a’ myste- 
riumok játékszínen adatnak-elő, itt m ég ma is 
divatoz. Gyermekek játszák a’ szent törlénet’ kü
lönféle szerepeit. Ők az előadandó szem élyek’ 
charakteréhez illőleg ruházvák, ’s a* Krisztus’ szü
letésére emlékeztető különféle ábrázolatok’ előadá
sára sorvást lépnek a’ színpadra. A’ drama Gábriel 
arkangyalnak Máriához küldetésével kezdődik, kö
veti ezt Mária’ viselőssége ’s az istenem ber’ szüle
tése, végződik pedig az ártatlan kisdedek’ m egöle- 
tésévef. Ha a’ zárdában m ég kissé tovább mulatok, 
úgy a’ szerzetes-atyák készek lettek volna a’ dara
bot kedvemért eljátszatni. Innét sz. János’ zárdá
jába menék. Ez ugyanazon helyen épült, hol ke
resztelő sz. János született. Lakbarlangja gazdagon 
ékesített templommá alakult. Úgy látszik, e ’ zárda a’ 
spanyol nemzet előtt nagy becsben áll. A’benne élő 
szerzetesek mind spanyolok, ’s számosbak is, mint 
a’ többi zárdákéi; az épület igazi vármű; mert 
azelőtt a’ lakosok csak vastag falak ’s vasajtóktól 
védetve alkatiak biztosan. Mehmed-Ali’ kormány
zása óta minden megváltozott. Az ezen zárdát kör
nyező doinbokrul megmutatták azon h elyet, hol 
Sz. János, a’ hagyomány után, szónoklott. Innét 
megláthatni Therabint völgyének elejét is, hol a’ 
gyermek Dávid a’ Gethi- góliátot parittyával m eg
ölte. Végre a’ távolban mutatkozik eg y  szörnyű 
rom töm eg; ez a’ hős Makkabeusok’ sírja, kik ha
zátokat megszabadítok, Ázsia’ királyai ellen védel
mezők ’sim így izrael’ paizsa és fegyvere valának.

Miután m ég a’ szerző rövid kirándulást tőn a 
holttenyer fe lé , mi nem sok ujjal ajánlkozik, sept. 
Siókén elhagyá Palaeslinát ’s Aegyptusba utazott,

Sujáiuzky,
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S E L K I R K  S Á N D O R .  •)

Ki nem ism eri ’s olvasta a’ hires R o b i n s o n  
G r u z o e - t ?  de nem mindenki tudja talán e ’ ta- 
núságos román’ eredetét. —  S t r a d i i  n g  angol 
kapitány összezördült 1704ben kormányosával, Sel
kirk Sándorral, ki Largoban, Fife skót grófság- 

. ban, született. Cinqueport, a’ hajó, nem m essze  
volt Juan Fernandez szigettő l,’s a’ kapitány, hogy 
a’ kormányost makacsságáért m egbüntesse , kite
vő őt, ’s e ’ laktalan szigeten hagyta. De minden 
segély  nélkül őt nem adá e ’ magánynak által; 
ruháin kivid m eghagyta ágyát, lőcsövét, néhány 
font lőport és ónt,  dohányt, fejszét, kést, üstöt, 
bibliát, néhány istenes és hajózási könyvel ’s hol
mi ehez tartozó műszert. •— S e l k i r k  minden em 
beri segélytől megfosztva látá m agát, de élt szi
vében a’ szabadulás’ rem énye mindig. Tudott ha
sonló példát.Már azelőtt kitéleték e ’ helyre büntetésül 
két hajós, ’s 6 hónap múlva ismét visszakerüllek 
az emberi társaságba. Igyekezett tehát az élet’ 
legelső szükségeit haladéktalan kielégíteni. A’ ve- 
íehagyolt kevés élelem szer csilapitá eleinte éh ét, 
de fedélre is volt szüksége ; faágakból tehát épi- 
te kunyhót ’s befödé kákával; töltött fegyverrel 
ki-kirándult a’ szigetbe, hol nagyszámú kecskékre 
bukkant, mellyeket egykor spanyolok hoztak oda. 
Könnyen lőtt-le azokból néhányat; ez által nyert 
táplálékot ’s jobb borítékot, mert most bőreikkel 
vonta-be hajlékát. Ha valaki, a’ hajós bizonyosan 
megszokta a’ szorosb társalkodást. Kis téren szá
mosabb néppel összeszorulva, emberektől környez
ve , minden pillanatban eredhet b eszéd b e; e z , 
valamint a’ közös szükségek ’s vészek, szoros ba
rátságot szülnek és  családi viszonyokat. Képzel
jük most már Selkirket minden társalkodás, min
den mulatság, minden emberi segély  nélkül, 
széles oczeán által a’ száraztól, több ezer mér
föld által honától rögtön elszakasztva! Kevés é- 
lelem szerét elkölté, lőpora elfogyott, mostani lak
ját, a’ sz ig etet, nem ism érte, ’s körötte minden 
néma volt; csak a’ madarak’ c se v eg ése , a’ vadá
szaton elfogott kecskék’ m ekegése, a’ patak’ csör
g ése , vagy a’ habok’ moraja bizonyiták m ég a’ ter
m észet’ életét.

Rú szállá-meg az elhagyottat, ’s most élén
kebben, mint valaha, támadtak lelkében vigasz
taló em lékezések a’ Gondviselésre. O ! már az is 
milly ünnepi jelenet ’s komoly megindulás, ha kis 
népszám ama’ csekély faházban, a’hajón, maga körül 
a’ mérhetlen lálkört, erős álláspont nélkül, maga 
alatt az oczean’ borzasztó m élyét, maga fölött az 
ég* roppant födelét szem lélve tova úszik ’s bölcs 
és  hatalmas Gondviselésre támaszkodva e ’ mérhet- 
len magányban, csöndes este hangos énekben e- 
ineli-föl szavát ótalom- és segélyért! Mennyive 
m élyebben inegrázatva térdeli itt le könyörgés

*) Jelenkorunk’ f. évi 61 száma közié „Juan Fernandez“ 
nevű gyönyörű szigetnek, mellynél Selkirk Sándor egy
kor hajótörést szenvedő, az utolsó földingáskor elsülyed- 
tét. Úgy hiszszük, nem lesz érdektelen, most e ’ szigetről 
és Selkirk Sándorról Társalkodónk’ lakjaiban bővebben 
szólani-

hez ’s vallásos énekhez amaz e g y e s , mindenkitől 
elhagyatott ember! Nagyobb lakjában naponkint 
edzé magát Selkirk zsoltárok’ ének lésével; mert 
a’ vallás által földvidámitva bánata végre eltűnt, ’s 
vígan folytatá munkáit. Más házikót is épített, melly- 
nek konyhául kelle szolgálni, hogy abban sütö
g esse  a’ keeskehúst és halakat. Ruhája az idő ’s 
vadászat által haszonvehetlenné válván, kecskebő- 
rökbiil készitett öltözetet. E’ czélra szeget hasz
nált tőül ’s a’ ezérnát kipóllák börbül metszett vé
kony szíjak. K evés vásznából, mellyet hagytak 
neki, üngeket készitett; itt ezérnául szolgáltak a- 
zon szálak, mellyeket ócska harisnyáiból húzoga- 
totl-ki; ’s mivel egyetlen kése megromlott ’s ha
szonvehetlenné lön, némelly vaskarika-darabokból, 
mellyeket a’ parton le le , uj kést készitett.

Azonban lőpora is elfogyott, kellett tehát más 
módrul gondolkoznia, hogy a’ kecskéket hatalmá
ba ejthesse. Fiatal kora ’s mindennapi járkálása 
erőssé tevék őt, ’s képessé, a’ kecskéket elevenen el
fogni. Szünellen gyakorolván magát, sem  erdőben, 
sem  sziklaletőn nem menekvének-meg tőle ezen ál
latok. Gyorsasága annyira nőtt, hogy midőn R o 
g e r s  kapitány néhány agárral, mellyek hajóján 
valának, vele kiment kecske-vadászatra, Selkirk 
mind ezek et, mind a’ hajósnép’ legjobb futnokit 
hátrahagyta, ’s futásukban fogta-el a’ kecskéket. Lá
bai ez által hihetlen kem énységet nyertek; csiz
mái rég elkoptak ’s a’ h egyes kövek m égis sér
tetlenül hagyák mezitlen talpbőrét. Futnoki ü g y es
ségét drágán vásárolta ugyan m e g , mert egykor 
kecskéket űzvén , hevétől elragadtatva egy  magas 
szikláról zuhant-le ’s eszm életlenségéből magá
hoz térvén , holtan leié maga alatt az állatot. Új 
élelem szer kínálkozott neki ama’ czéklában, mel
lyet egykor D a m p  i e r ’ em berei vetének itt e l;  
a’ tenger is sok halat szolgáltatott ’s eg y  m ere
dek dombon talált bizonyos szilvanemü gyümölcsöt. 
Sója nem volt. Azonban sótlanul bármilly ehetlen- 
nek látszott is a’ hal ’s kecskehús elein te, Ínye 
megszokta m égis utóbb ezen izetlen étkeket. Az 
itt talált pimento-bors megkönnyítő az em észtést.

Lőpora elfogyván, hogy sütés- és főzésre tü
zet é leszszen , a’ borsfa’ két darabját dörzsölő 
egym áshoz. Helyzete illy módon kényehnesb kez- 
de lenni; de társakat kapott, kik újra megke- 
seriték azt. Hajókrul a’ szigetre jött patkányok rend
kívül elszaporodának. Konyhája’ szagától oda csa- 
latva, nagy terhére váltak, összerágták ruháit, sőt 
éjjel lábait" is. Szerencsére a’ spanyolok néhány 
macskát hagytak itt; Selkirk azokat kecskehus ál
tal barátivá tette. Ezek megszabaditák őt amazok
tól, ’s ezeket ’s néhány fiatal kecskét annyira 
megszelidített, hogy tánezra tanithatá őket. ’S így 
tul-adolt Selkirk szomorú léte’ majd minden fontosb 
n eh ézség én , ’s egyhangúan de nyugodtan folyt 
é le te , — midőn bizonyos napon egy  hajót födözött 
fel. Már azelőtt is megpillantott ugyan többször illy 
h ajó t’s közeledett hozzájuk, de azok spanyolok va
lának s észrevevén őt néhányan, aẑ  erdőig va
dászták. Bizonyosan megölték volna, s ő csak az 
által, hogy hirtelen egy  fára mászott, szabadult- 
m eg ; sok kecskét öltek-meg körötte, a nélkü , 10gy  
őt magát fellödözhették. ■—• Febr. Íjén  ̂ a
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vette észre az angol lobogót, este azonnal nagy 
tüzet rakott ’s ez szem ébe tűnt H o g e r s  kapi
tánynak ; e ’ végett a’ szárazra-küldött sajka más
nap őt a’ hajóra hozta. De mint bámultak-el, mi
dőn embert láttak kecskebőrökkel takarva ’s me- 
zitlen lábbal magok előtt; ezenkívül már szólástehet
ségét is majd egészen  elveszté. A’ kapitány t. i. 
csudáivá vette-észre, hogy Selkirk csak végtagait 
ejté-ki a’ szóknak, úgy hogy igen nehéz volt őt 
megérteni. Miután újra kezdett m esterségesen  
készített étkeinkkel ’s szeszes italinkkal élni, lát
hatólag vesztett testi-erejéből ’s lelki vidámságá
ból. Ő csalhatlan tanúbizonysága az emberi test’ 
jeles szerkezeiének, de m ég inkább a’ társas élet’ 
nagy becsének: mert ezen egészen  elszigetelt 
embernek sok sanyarú viszálylyal ’s az élet’ leg 
nagyobb szükségivei kellett küzdenie,—• ’s ő m eg
győzte azokat. De m eggyőzhette volna e olly sze
rencsésen , ha a’ hajórul olly sok szükséges ké
szítményét eg y  magasb miveltségü társaságnak 
néni birta volna? m eggyőzhette volna é illy hir
telen , ha neveltetése által szerzett ü gyessége és 
tudománya e ’ kietlenben olly gyakran kezet nem  
nyújt vala szolgálatára ? Ezt mind a’ társas életnek 
köszönhető. Testének ereje és hajlékonysága sze
rezhetett ugyan izmainak erőt ’s ügyességet fu
tásra, és talpbőrének kem énységet, éhség-győ- 
z é s t , és képességet a’ kellemetlen, izetlen, sok
szor nyers étkeknek, a’ nekünk olly szükségessé  
váll fűszer és só nélkül is, m eg em észtésére; de 
mind ez sem  vész ellen alkalmas födelet, sem  
szükséges ruházatot m ég nem adott vala n ek i, an
nál kevésbbé hozott volna némi változást vagy kel
lemet gyászos napjaiba. Ha Stradling, hogy m ég  
keményebben büntesse a’ vétkest, minden műszer 
’s életkényelem nélkül hagyta volna is hátra a’ 
szigeten , m ég sem foszthatá őt m eg amaz ü- 
gyesség- és ismérettől, mellyeket korábbi mive- 
lődés által szerzett. Már csak ezzel is végtelenül 
kellett fölülmúlnia a’ pecheräket és ujhollandiakat, ’s 
elszigetelletése’ daczára is életét kényelmesbbé ten- 
nie.De hogy anyanyelvét elfelejtő, ez már csak azért 
is mindig nevezetes marad, mivel Selkirk nemcsak 
gyakorolta magát olvasásban, hanem , saját vallo
mása szerint, zsoltárokat is énekelt naponkint. Az 
embernek valamelly nyelven kell gondo.kodnia; szo- 
kásszerint anyanyelvén fejti-ki eszméit. Minden jól 
kigondolt föltétel, minden eszm esor tehát hogy  
valódi nyelvvé leg y en , articulált hang kívántatik 
hozzá. Selkirk tehát, vagy bármelly elszigetelt em 
ber, könnyen szokhatik hozzá elvonultságában, hogy 
a’ szavakat így vagy máskép módosítva ejtse-ki, 
mivel csak önmagát hallja beszélni. Selkirk talán 
rövidség’ okáért csak a’ végső szótagokat mondá- 
ki 's magányában nem volt, ki megjobbítsa; magát 
tehát a’ nyelvet nem feledheté-el eg észen , csak a’ 
kimondást és sok szó t, mellyek a’ nála hagyott 
könyvekben nem foglalkozának — ’s szavakat azon 
dolgokrul ’s a’ velők rokon eszmékről, mellyek rit
kán vagy sohasem fordulának-elő a’ sivatagban. E*. 
szerint bebizonyilhatlannak latszik, h ogy , Pa\v*  
állitásakint, maga L e i b n i t z  is az emberi társaság

tól végkép elvonalva, elfelejthetné a’ nyelvet, vagy 
egészen  az állatokig tompa-elméjüvé aljasodhalnék; 
mi legalább addig alig látszik hihetőnek, mig a’ 
nyelvben, tárgylagos értelem ben, gyakorlása va» 
habár elvégre a’ szem élyes nyelv vagy articu 
Iáit hangokkali közlés talán elmúlnék, vagy általa 
annyira módosítva adatnék-elő, hogy másnak ez ál
tal ér hellen lenne. Az sem látsz k , mit szinte 
P a w  állít, valószínűnek, hogy az ennyire elszi
getelt embernek nem marad ideje gondolkozásra. 
Sőt inkább azt állíthatni, hogy gazdasága’ elren
dezésének első főterheit m eggyőzve a’ nap’ nem  
csekély része egészen  parancsára állott készen. 
Selkirk kezdetben igen szerencsétlennek érzé ma
gát, midőn m ég táplálék-, hajlék- ’s ruházatról kel
le gondoskodnia; de utóbb elég  ideje maradt, 
m ég a’ kecskéket ’s macskákat is tánczra tanítani* 
’s igy a’ napnak egy  részét mind hasznára mind 
mulatságára fordította. — Hanem elég már e ’ tárgy
ról. Selkirk H o g e r s  kapitánynyal visszatért az
tán Angliába. Kalandja Londonban azonnal elhire- 
sült. Bizonyos D e f o e  D á n i e l h e z  jutván, ez  
m egígérő nek i, hogy az általa készítendő elbe
széléssel tetem es szerencsének vetheti-meg alap
ját. Selkirk híven közié vele élete’ legkisebb kö
rülményit is. Defoe e ’ történetet az annyira olva
sott (mi legújabb fordítását Campe’ eredetije után 
Lzdi Pétertől nem rég nyerők) és gyakran lemá
solt R o b i n s o n  C r u z o e ’ ruhájába ölté aztán ’s 
tetem es pénzt nyere, de e ’ román’ igaz hősét, az 
őszinte Selkirket, jogellenesen igen fukarul ju- 
talmazta-meg nevezetes és kinteljes kalandiért. A- 
zonban már azelőtt nagyobb jutalmat kapott Sel
kirk: mert ha Stradling kapitánytól Juan Fernan
dez szigetén nem hagyatik, úgy e ’ szigorú férfi
val ’s az eg ész  hajónéppel elveszett volna; mivel 
a’ hajót nem sokára eg y  szélvész megragadván, 
hullámsírba temette.

h ig e tjy  Andor.

A N E K D O T A .

E gy falusi gy ó g y á sz , a’ szomszéd-faluba be  
teghez hivaték. Bátorság okáért, vagy tán h o g -  
az útközben történelbül előforduló eg y  v. n 
ra lőh essen , puskát vitt magával. Egy  
kérdé tőle: hova m egyen. „B eteghez“ vála
szolt a’ gyógyász. „Tan attól tart —  mondá ism e 
rőse, a’ puskára mutatva — hogy máskép lábárui 
le nem ejti ?“ Vdczról E . . *.

R E J T E T T  SZÓ.
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Adók ’s vevők kőztt történik. 
Dolgaidra az ég hint.
Illyenek az öreg nénik 
A’ fonásnál estenkint 
Sokan iszszák jó barát;
Ez veri-el mámorát.

B o g á r  J á n o s  Polgárrul. 
A* 63'iik számú rejtettszó : L a t o r e z a.

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .



T AKSA LR ODÓ.
65 szám P e s t ,  a u g u s z t u s ’ 16. 1899.

PRISSNITZ VINCZE’
grafenbergi hidegvíz-gyógymódjának taglalása.

P r i s s n i t z  V i n c z e ,  a’ term észet’ gyer
m eke, ki ezen  anyjához ifjúságától fogva hű vala, 
’s minden ledér gyönyört m egvetett, ’s erőt-adó 
falusi élelein mellett csak a’ term észet’ tisztán csör
gedező gazdag forrásábul ivott; tiszta hegyi leve
gőt szilt, ’s általa erősülve, kenyerét vidám elm é
vel ’s arczverítékével maga s z e r z é ,—« már jó ko
rán átlátta: mikép jöttek az emberek ■—■ a’ termé
szetes egyszerű  életmódtól eltávozván — term é
szet-ellenes viszonyba, ’s mikép vontak magukra 
számtalan bajt, mellyek mind lelki mind testi mű- 
ködésiket gátolják, ’s miket elhárítani ’s kiirtani 
csak úgy leh et, ha az ártalmas szokásokat kerülik, 
‘s a’ mindent ápoló ’s fentartó term észet’ élvezeti
hez , főleg pedig az általa olly nagy bőségben el
árasztott elem hez —  t. i. a’ vízhez •— térnek-visz- 
sza , a’ minden teremtménynek ezen uj életadójá
hoz ’s tenyésztőjéhez, mellyel már a’ legrégibb , 
m ég term észetesb állapotban élt népek legjelesb  
gyógyszernek ism értek, ’s tökéletes foganattal 
használtak is. — Illy nézettől vezéreltetve, iparkodott 
P r i s s n i t z ,  sok évi próbák által a’ term észet’ e- 
rejét ’s annak fö lsé g e s , jótékony adományit mind
inkább ismerni tanulni, ’s a’ tiszta forrásvizet kü
lönféle betegség- ’s szenvedésekben kedvező si
kerrel használni. Ekép eg y  egészen  új gyógym ód  
lépett é le ib e , melly minden orvosi szer’ használa
tát kirekeszti, ’s csupán a’ szerető anyatermészet 
nyújt neki segéd- és védkarokat.

A’ P r i s s n i t z  tői követett gyógym ód szem 
látomást különbözik O é r t é l  professorétól, ’s ve
le áltáljában kevés közöset bír; mert m ég ezen  
utóbbi folyvást csak irományait ’s m agát, mint a’ 
f fedésbe ment vizgyógym ód’ helyreállítóját, Né
m etországgal m egism ertetn i, a’ fris viz-ivást, nem  
k. lönben a’ gyakori mozgást szabadlevegőn, ’s a’ 
szoros életrendet, mint az eg é sz ség ’ lényeges  
f Uartöit, ajánlani, *— ’s magának imígy érdem e
ket' m ibuzgott: azalatt P r i s s n i t z  V i n c z e  

^sználta a’ hidegvizzel-gyógyítást a’ sz i
léziai h _ ^ e k ’ egyik rejtekszögében, saját alapsza
bályai ’s tapasztalása szerint, szerény csöndben a’ 
szenvedő em beriség’ javára. Az általa felvállalt 
gyógyításokat legkedvezőbb siker koszorúzta; a’ 
sok-évi tapasztalások őt legjelesb term észeti orvos
sá bélyegzék, ’s így lön Gráfenberg sok betegség - 
’s nyavalyára nézve jóltevő gyógyintézet, hova száz 
m eg százan vivék hosszas sinylődésiket, ’s ép ség
ben tértek haza.

A’ terjedő ’s haszonteljes hír csakhamar Né
m etország’ minden tájiról csalt ügyes orvosokat 
Gräfenbergbe, ’s azoknak, kiket tiszta tudomány
szeretet izgatott, alkalom ajánlkozók: itt ism ere
teiket gazdagítani, ’s P r i s s n i t z ’ biztos fogásait, 
’s szem eik előtt végzett fényes orvoslásait csudái
éi. Különösen ezek, ’s ama’ sok száz m eggyógyult

beteg valának, kik a’ vízgyógyintézelet ’s annak a- 
lapítóját a’ világgal m egism értették; az igazság’ 
szava volt, melly közönségesen elterjedett, ’s 
viszhangra talált, ’s mi által Prissnitz Vincze magá
nak olly népszerűséget szerzett, millyennel csak 
kevés nagytudományu orvos dicsekhetik. Sőt Priss
nitz’ ellen ségei, kik tetteit vizsgálni jöttek, sem  
vonhaták m eg tőle csudálkozásukat. •— Az in ént 
mondottak’ bizonyságául figyelemreméltók azon 
szavak, mellyeket egy  bécsi orvos— ki huzamosb 
ideig mulatott Gräfenbergen, ’s az oltani gyógy
módra nemcsak élénken figyelt, de annak lénye
gébe is mélyen benyomult, Prissnitztől azonban 
hidegen ’s barátságtalanul fogadtaték -— e ’ vele- 
bánás miatt ugyan kedvetlen szeszélyben, de eg y 
szersmind őszintén kifejezett érzéssel Gräfenberg- 
ből 1836dik évi jun. Okán, egyik barátjához Bécs- 
be irt: „Prissnitz’ engem-fogadása olly hideg volt, 
sőt most is a z , a’ milly je g es  és nedves az itte
ni égalj; ő talán egy-uton jár a’ légmérsekletteL  
Minden esetre fájlalom e ’ viseletét ’s részvétlen
ségét irántam; mindazáltal megfordított viszony
ban áll eddig tett orvosi n yereségem , ’s bármi 
áron sem  cserélném-föl itteni mulatásomat. ■— Ki 
a’ víznek igazi erejét ’s a’ term észet’ küzdéseit, 
’s az ebbő! származó sikert csudálni kívánja, látni 
kell annak a’ gräfenbergi gyógym ódot, ’s a’ leg
nagyobb orvosnak i s , legyen bár Prissnitz’ legel- 
keserültebb ellen sége , m eg kell vallania, hogy ő 
az orvosi tudomány’ egén magyarázhatlan tüne
m ény, kinek, mint éleslelkü ’s szem es természet- 
orvosnak, valódi teremtő ész juta osztályrészül.—* 
Rövid ittmulatásom alatt többnyire minden beteg
gel közel-viszonyban állok, annyira, hogy nyíltan 
tudatják velem bajaikat ’s a’ győgysikert, ’s én 
ebből legnagyobb gyakorlati nyereséget húzhatok; 
ámde sokkal hasznosb volna rám nézve, ha Priss
nitz’ látogatásain szem élyesen lehetnék je len , mi
hez azonban nem nagy rem énységem  van, mert 
ő az orvosak iránt igen balvélekedő ’s bizodalmat- 
lan , úgy hogy m ég én i s , kit a’ dolog annyira 
érdekel, alig fogok nála valamire mehetni.“

A’ már kifejteit alap-okoknál fogva, minden 
létező emberi szenvedéstől m eghatva, P r i s s 
n i t z  volt, ki ezek’ könnyebbitésére Európában a z  
e l s ő  h i d e g v i z - g y ó g y i n t é z e t e t  a l a p í t á  
G r ä f e n b e r g e n ,  honnan gyógymódjának rend
szere aztán szétterjedett. Ez nem áll egyébb en , 
mint: 1) eg y  természetszerinti életrend’ követé
sében ; 2) a’ szabad-levegőn gyakori mozgásban;
3) a’ gyakori fris forrásviz-ivásban *); 4) ennek

*) GrüíTcnbergen ugyanazon egy viz szolgál italul ’s fürdőül 
is , tudnillik fris, knllemes-izü forrásvíz, miilyent min
den hegyitájon találhatni. Vegytani (chcmiai) fürkészé- 
sek szerint sok kavicsot ’s agyagot foglal magában. K- 
gyébiráut minden forrás- és kút v iz , melly tiszta-ízö ’s 
eléggé fris, alkalmas e ’ gyógymódra.
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belső ’s külsóképeni különféle használatában; ’s 
végre 5) izzadásban, ’s rá mingyárti hideg für
désben. Ezek amaz egyetlen szerek , mellyeket 
Prissnitz a’ különféle kórnemekben használ; ’s bár 
m ég oily egyszerűknek látszanak is ezek , ő m ég  
is igen sokféleképen tudja az>kat módosítani. Leg- 
nyugottabb szándékkal ’s mindig szerencsés siker
rel intézi gyógymódját, ’s a’ legnehezebb eset 
sem hozza őt zavarba, minthogy sok-évi tapasz
talások által a’ hidegvíz-bánással igen közelrül is- 
mérkedett-meg, úgy hogy többnyire minden jö 
vendő következést ’s je len e tet, a’ mi néha a’ 
legderekabb orvost is m egkísértené, előre m eg
határoz.

A’ vizgyógyílás’ kezdetén Prissnitzlől rendelt, 
természetszerinti életrend épen nem kívánja, hogy  
a’ beteg éhezzék ’s testét böjtöléssel gyöngítse; 
sőt minden törekvése csak oda czé lo z , hogy a’ 
test tápláló eledelek által erősüljön : miért is Priss
nitz betegeinek mesterkétlen, de erőt-adó élelmet, 
(Kost) többnyire állati részekből állót nyújt, hideg
vízzel ’s kenyérivel együtt; ’s csupán azt kívánja, 
hogy az étkek ne legyenek fűszeresek , ne erő
sen sózottak, ’s a’ beteg csak akkor e g y e ,  mi
dőn már meghűltek. Továbbá megkívánja : kerül
jék betegei a’ hevítő italokat, úgym int: az égett 
vizeket, ’s hevítő borokat, a’ forró punschot, fűszeres 
chokoládét, erős kávét ’s erős sert. ’S mind ezt azon 
okbul, mivel a’ gyakori velök-élés áltai az em ész
tő műszerek elgyöngülnek, a’ gyomor nyálkás és  
savanyűSj a’ nedvek pedig csípősökké lesznek; 
szóval: mert általuk a’ test izgatott állapotba jő , 
’s gyakori gyuladások *s bőrbetegségek következ
nek rájok. Ellenben a’ gyógyulás után eg y  po
hárka tiszta óbort épen nem tilt, sőt m egengedi 
azt mint gyógyszert, kivált azoknak , kik már negy
ven éven túlvannak, ’s előbb is hozzá voltak szok
va. Prissnitz* asztalára délben, tehát napjában 
eg y szer , kerül m eleg egyszerű ^étek; reggel ’s 
estve hideg téj, kenyér ’s vaj; italul pedig fris 
hideg víz szolgál. Ezen egyszerű élet kinekkinek 
jól esik; valomint az is bizonyos, hogy meghűlt 
eledelek könnyebb-emésztetüek, mint a’ forrón le
nyeltek, mivel az utóbbiakat nem rágják olly jól 
m e g , mint az elsőket. Több betegnél, kik gyo- 
m or-gyöngeségben szenvedtek , ’s em észtő mű
szereik igen lankadtak valának, az is bebizonyult, 
hogy ezek csak hideg étkekkeli élés után nyerhe- 
ték ismét vissza erejüket; miért is ezen nemű 
betegek a’ m eleg leveseket egészen  mellőzik» ’s 
minden egyéb  étket is hidegen esznek, ’s mel
lette igen jól érzik magukat, sőt sokkal jobban , 
mint előbb a’ m eleg étkek mellett. — Az ebédnél 
igen sokáig szoktak üldögélni, ’s mindegyik étek 
köztt jó nagy nyugidé van. Ennek oka: mivel 
Prissnitz megkívánja, hogy minden étel után sok 
vizet igyanak, a’ mi rövid ebédlési idő alatt lehet- 
len volna; az asztalnak sok víz-ívást pedig e léggé  
nem ajánlhatja, mivel a’ hosszas asztalnál-ülés és  
sok víz-ivás által az em észtés jobban ’s gyorsab
ban történik; e’ szerint a’ test jobban erősül, ’s 
képessé lesz a’ délutáni orvoslást több foganattal 
folytatni.

A* fönlebbi életrend’ pontos megtartása’ ’s az 
orvoslást gátoló, egyéb élvezettől tartózkodás’ te
kintetéből, világosan kitetszik : hogy eg y  viz-gyógy- 
intézet nagy város’ közelében, — tehát falun, hol 
a’ mulatni vágyó városiak jobbadán a’ nyarat töl
teni szokták,'—czélirányos és jótékony-foganatú nem  
le h e t , ’s az illy helyeken használt orvosolgatások 
ritkán felelnek-meg ohajtásinknak. Mi okbul e g y e 
dül csak a’ fő városoktul távul-eső hegyitájak vol
nának vízgyógyintézetek’ alapítására ajánlhatandók, 
miben kivált Ausztria nem szenved szükséget. Mert 
hol találunk fönségesb tájakat, tisztább levegőt ’s 
bővebb forrásokat, mint a’ sziléziai és csehor
szági sudette-ken, a’ tyroli és  stájer havasokon, 
a’ kárpátokon, és Erdélyben ?

E’ körülményt, hogy t. i. a’ felállítatandó viz- 
gyógyintézetek hegyháton alapíttassanak, e lég g é  
nem ajánlhatjuk: mivel illy tájakon, távul a’ nagy 
városoktul, minden, — orvoslást gátoló ’s tiltott —  
élvezetek’ alkalmától m eg van a’ beteg fosztva; 
a’ hegyi-lég itt frisílő, ’s csak itt kínálkoznak a’ 
források tiszta ’s hidegvízzel, melly az eg ész  em 
beri testet uj életteltölti-el ’s erősíti; sőt állíthatni 
azon igazságot, a’ mi Gräfenbergen is bebizo
nyult , hogy itt a’ term észet ’s ennek orvosa csu
dálatosnak mutatkozik azok iránt, kik teljes bizoda- 
jommal ’s tartós türelemmel karjaikba veték ma
gukat. Az élvezet-kereső világtól elválasztott h e
gyi tájék tehát legjobb hely az illy gyógyintéze
tekre, ’s csak itt lehet jó foganaté ama’ g y ó g y 
mód , melly türödelmet ’s hosszas kitartást kíván. 
De szintolly fontosságú az orvoslásra nézve az i s : 
hogy a’ beteg bizodalmát helyezze az intézet- 
igazgató férjtiúba ; ennélfogvást csak olly orvosak 
lennének vízgyógyintézetek’ felállítására ajánlha
tók, kik Prissnitz’ rendszerével tökéletesen m eg- 
ism érkedtek; mi azonban néhány napi v. héti ott
lét által el nem érh ető ; ezen okbul nevetségesnek  
tetszik, midőn, a’ mi már többször m egtörtént, 
némelly orvosak rövid időre Grafenbergbe jőnek , 
az intézetet m e g isz ik , a’ fürdő-kádakat m egm é
rik , azután ismét elutaznak, ’s kis idő múlva 
a’ nyilványos lapokban, az általuk Prissnitz’ mód
jára felállított hidegvíz-gyógyintézet’ látogatására 
meghívásokat bocsátnak közre. Mikép legyen a’ 
betegnek illy kontárokhoz, kik a’ vizet általányos 
gyógyszerül kívánják használni, kellő bizodalma? 
’s mi foganatja lehet illy bánásmóddal az orvos
lásnak ? — Jobb volna, illy intézetek ne is jőné- 
nek létre , mert a’ jó ügynek több kárt tesznek  
mint hasznot. Hasonlók a’ m érges héjba rejtett 
nem es gyümölcshöz.

(Fo ljta lása  következik )

A* F  O  G  A U Á S .

A’ zordon té l, költséges vigalmai ’s m ester
kélt élvezetei által Bath-be csalogató a’ vidék’ 
ifjúságát. Nyolcz fiatal gentlem an, — gazdag ’s 
dologkerülő m indegyik; hajlandóság ’s balgaság
ban rokon mindegyik ; szóval : egyik a’ másiknak 
testi-lelki barátja ■— épen a’ balhi királyválasztás- 
rul jőve. Ez igen furcsa királyválasztás, ’s a’ ki
rálynak egyetlen hivatása : alattvalóinak unalmát
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elűzn i, ’s nekik az időt minél kellemesb módon 
megrövidítni. A’ város’ leghiresb borháza már 
viszhangzott a’ zajgó örömtül, mellyre a’ koroná
zás a’ hű alattvalókat tiizelé. A’ lakoma már öt 
óráig tarta; mit koránsem azért említünk, mintha a’ 
vigalom’ baráti azt megszámlálták volna, mert ők 
időre ’s guinée-re nem szoktak ügyelni. Ekkor »Sir 
J o h n  eg y  angol comodore’gravitásával fordult lord 
C l i f f o r d  hoz, ’s e ’ toast-ot mondá: ,,a’ hölgyek’ leg- 
szebbike é ljen !“ — Lord Clifford ebben egyértel
mű vala, egyértelm ű akkor is , ha nyolcz palaczk 
maderait ’s három bowle punschot kellett volna 
körömpróbáig kiürítnie. O felállott ’s hangosan ki- 
álta: „T opp, Sir J o h n  ! éljen a’ hölgyek’ leg- 
szebbike!“ —  A’ vendégtársak’ kíváncsisága igen 
feszültté lön. Valljon mellyik szépnek bódulhat Clif
ford?—'Valljon kit érthet Sir John? kérdezé mind
egyik önmagától. A’ két vágytárs a’ poharat ke
zében ’s a’ szivet ajakin tartá ; hanem a’ discretio 
mindig utolsó erén y , melly két angol gentlemant 
elhagy. A’ vendégek hasztalan várakoztak; szíve’ 
királynéját egyik sem  nevezé-m eg. A’ nézők sem  
rejték kezüket z se b b e; ők a’ két versenytársat 
utánozva, néma várásban ürítek serlegiket. Most 
sir John ’s lord Clifford tűzbe jött. ,A’ legszebbik  
egyszersm ind leggyöngédebb érzelmű !‘ kiálta i- 
mez. ,,A’ legszebbik egyszersm ind legszeretetre
méltóbb !“ válaszolt amaz. —- ,Es legelm ésb !‘ —  „És 
legerényesb !“ — Mindketten ittak; ’s az eg ész  
vendégkör az ér zésse l, kellem m el, elm ésséggel 
’s különösen erénynyel párult szépségnek eg y  eg y  
teli pohárral áldozott. — A’ legszebbiket — a’m ég  
mindig isméretlent —  illeté az apotheosis. Ö dicsőbb 
lény volt A s p á s i á nál, ’s fönségesb , mint C l e o 
p a t r a ;  ő második L u k r e t z  iának nevezteték, 
ő Apelles’ V é n u s z a  volt, de lepellel borítva, mint 
az aegyptusiak’ titokteljes képszobra.

Sir John, szerencsétlenségre , körülményesb 
leírásba bocsátkozott. A’cl\ampagnei borszesz volt 
e e lső , vagy pedig a’ bordeauxi, melly őt árulóvá 
készté lenni, azt meghatározni nehéz; elég  a z , 
hogy a’ titok’ fátyola föllebbent. — ,A’ legszebbik- 
nek kék szem e van!4 kiálta Sir John. „Igen, igen , 
kék szem e, é s  fekete szem öldei!“ riyalt Clifford. 
— ,Ő kétségbeejti vágytársnéit!‘ •—• ,,Ö tánczvigal- 
mink’ koronája!“ — ,’S szülőhelyének, D o r c h e -  
s t é r n é k  büszkesége!4— „ ,L u d d y  M á r i a ! 444 —- 
kiálta-fel minden vendég. —  ’S sir John diadal-érzel
mében mosolygott. —  »Égy van, Luddy Mária! —  
kiálta lord Clifford, ’s haragtól lángolva fölkelt —  
de ó engem  szeret, nem pedig Önt!“ — ,Azt nem 
tudom, ha szeret é e n g e m  — felelt Sir John 
magas ön érzéssel, —  de én n ő ü l  v e s z e m  ő t.4 
-—„T e veszed ?“ kérdé lord Clifford, egészen  ma
gánkívül. —. ,Szolgálatára !4 — ..»Sir John, holnap 
reggel 8 órakor! pisztolylyal! Ön ért engem ? de 
intem előre, czélozzon most jobban, mint egyébé 
kor.“ — ,Nem, nem , itt mingyárt, nyomban dönt- 
sük-el a’ dolgot!4 kiálta Sir John. ,„Bravo,bravo!444 
rivalgának a’barátok mindnyájan, részvét’ hevében.

Azalatt, hogy e ’ kihivás történt, S i n c l a i r  
ezredes véletlenül az ablakra pillanta ’s felkiáltott: 
„Versenyfutás! versenyfutás!44 — A’ figyelem leg
ott más irányt vön. Mindenki most tódulva futott ’s

rohant az ablakhoz. Esős idő volt. Két esőcsep 
egymás mellett egyenes vonalban sompolygott a’ 
nagy üvegtáblán le. ,A’ vizcsep itt halrul első ér- 
kezik-alá! — szólt az ezredes — fogadok ezer 
guinéeben4 — „Ez kevés! — felelt Sir John 
én 2000 guinéeben fogadok44 — „Három ezeret 
contra !“ rivalgott hagymáz dühében Clifford. 
,Én Sir John mellett fogadok4 — „Én Clifford mel
lett!“ kiálta mindenki összevissza,’s egyik a’ másik’ 
fogadását többtöbb guinéevel rugtáta feljebb. És 
a’ töredekény ablaküveget annyi guinée terhelé, a’ 
hány pagoda a’ seringapatnami győzőnek birtok
részül jutott. —

Az érdeklett felek mindnyájan kinyújtott nyak
kal, dobogó szívvel, mozdulatlanul ’s némán me- 
reszték szemeiket a’ sorsterhes üveglapra. A’ 
nyugtalan ifjú lordoknak minden másodpercz egy  
század vala. —■ De •— o balsors! —- valamint a’ 
tüzes lávafolyam, melly erdőt ránt magával, völ
gyet kitölt ’s falukat e ltem et,— néha csekély aka
dályra talál, melly folyásának egészen más irányt 
ad; úgy bukott e ’ két vizcsep’ egyike egy fövény
szemre , melly magában parányi bár, de egy viz- 
csepre nézve Athosz-hegy. A’ csep ez által más 
irányt nyer; most az attractio’ és cohoesio’ kettős 
törvénye működik ; a’ versenytársak egymással 
találkoznak, összevegyülnek, egyesülnek, mint Al- 
pheus és Arethusa. Mindkettő egyetlenegy vizcsep- 
pé válik — ’s a’ fogadás semmivé lesz. — E’ látvány
nál a’ pezsgő-agyú, szeleburdi uracskák szemme
resztve, szájtátva, fojtott lélekzettel, némán, m eg
lepetve ’s szégyenülve, bámulva, megütközve’s
kudarczot-vallva állanak------- - Mellyik nem kiáltott
volna itt fel a’ két görög bölcs, vagy ezek’tanitványi 
közül: „Százszor boldog értetlenek! ti élveztétek 
a’ remény’ örömét; adjatok hálát a’ szerencsének 
’s üljetek ismét asztalhoz!“ .—■ Azonban angol ura- 
csink, a’ helyett hogy szép sorsukat becsülnék, 
vigasztalhallanok valának e’ gyász-eseményen. De 
ugyan , valíjuk-meg igazán, — képzelhetni-é já
tékosokra nézve gyötrőbb ’s boszantóbb sorsot, 
mint sem n y e r n i ,  sem v e s z t e n i ?  — Hisz’ ma
ga F o x ,  e’ legnagyobb játékos minden philoso- 
phus közit, ’s e ’ legnagyobb philosophus minden 
játékos köztt, mondá; hogy az élet’ legfőbb gyö
nyöre a’ n y e r é s ;  ,,’s a’nyerés után mi a’ legfőbb 
gyönyör?“ kérdezők tőle, ’s ő felelt: „ a’ v e s z 
t é s “ Nagy igazság van e ’ mondásban; mert a’ 
yesztő játékos mindaddig nyerni reményi, míg a’ 
koczkák gördülnek.

Játékosink lassanlassan legalább eszméletüket 
nyerék-víssza ; szemöket mereszték egymásra s 
kaczagtak. Csak illy nevezetes fogadás volt képes, 
sir John ’s lord Clifford’ bosszúvágyát egyideig 
fékezni. Már újra haragos pillanatokat váltónak; 
már mindegyik kész vala pisztolyhoz nyúlni; mi
dőn Sinclair ezredes mindkettőnek kezét megfogta 
’s imígy szólt: „Lord Clifford! ön tehát Luddy 
Máriát a’ legszebbiknek nyilatkoztatja ?“ — >Lgy 
gondolnám,nem ok nélkül’'— válaszoló Clifford, sze
rény negéddel. —• ,,’S ön előtt Sir John -— szólt 
ismét az ezredes —• a’ gyöngéd-érzelmü, szere
tetreméltó ’s erénydús Luddy Mária, a’ legszeb
bik ? — Ön’ szós hallgatása igenzi ezt. *— Mindazál-
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tál uraim, a’ két vizcsep’ története gonosz jelentő
ség g e l bír. Önök, úgy látszik, ma üres fogadások
ra kárhoztatvák. íme Máriáért, az imádott kedves
ért fegyvert ragadnak. H o l n a p  önök’ párvivása 
késő volna, ’s az m a is késő már. Szerencsét
len vágylársak ! miért önök nem jutalmaztak-meg 
engem bizodalmukkal ? T e g n a p  kellett volna ö- 
nöknek párharczra kelni: mert Má r i a  ■— a’ gyön- 
géd-érzelm ű, erénydús hölgy, a’ szépségnek e ’ 
koronája — múlt éjjel a’ tánczhelyről magát e l  
hagyá r a b o 11 a t n i. Ö eg y  ifjú férfival, kit nem 
hínak sem Sir Johnnak sem  Sir Clifi'ordnak, — 
egy  francziával, öcsém ’ nevelőjével, Monsieur 
Dü r a n d - da ! , sietve Greatna-greenbe utazott, hogy  
ott a’ kovács nekik az összekelési szertartásokat 
megkurtítsa.“ — „Lehetetlen !“ •— kiáltott-fel ugyan
azon perczhen Sir John ’s CliíTord őlordsága. — 
„Ha önök nekem nem hisznek —- válaszolt Sin
clair — ég y  keztyűt vetek önök’ lábaihoz, hogy  
a’ kedves’ menyekzőjén legalább a’ két cicisbeo’ 
hűséges vére folyjon áldozatúl.“ —

A’ komolyság ’s harag elenyészett. Hangos 
kaczajra fakadt a’ vendégsereg. A’ két vágylárs 
egym ás’ nyakába borult. A’ szép Mária most eg y 
szerre elveszté minden jeles tulajdonit, ’s mind
nyájan m egegyeztek  abban, hogy Máriának leg 
parányibb ízlése sincs. ■— A’ vendégek ’s vágy
társak ismét asztalhoz ültek, nem áldomásoztak 
többé az érzelem nek, szellemnek ’s erénynek; 
nevettek a’ két symbolicus vizcsep, nem különben 
Sir John és lord Clifford fölött; földhez vágtak 
’s megfizettek mindenpalaczkot ’s poharat,’s édes 
mámorban tántorgának haza. Mindazáltal a’ két 
vizcsep’ története most egyszer nem maradt fo
ganat nélkül a’ sze les és kérkedékeny ifjúságnál.

B E C S Ü L E T E S  K O L D U S , É S  H Á L Á S  T Ő Z S É R .

(nem mese.)

Minap Párisban következő esem ény történt, 
melly a' becsü letesség’ ritka vonásai közé tarto
zik , annyival inkább, mert a’ jelen század’ em be
reinél, uralkodó jelszó : „Segíts magadon, a’hogy’ 
lehet.“ — E gy tőzsér utczán-jartában elveszté le- 
véltárczáját, ’s ezzel együtt 50,000 frankot papi
rospénzben. A’ kárvallott ember kétségbeeséssel 
küzdve bolyong a’ Szajna’ partján ’s mármár nyo
m om  életét erőszakos halállal kész fölcserélni. Itt eg y  
öreg koldus, kinek hajszálai galarnbfejérek, a’ sz e 
rencsétlent egy  kis alamizsnáért kéri, ’s ezáltal őt 
fölveri sötét inerengésiből. ,Takarodjál pokolba ! —  
szólt a’ tőzsér zordonan-— nekem semmim sincs; 
én szegényebb vagyok mint t e , mert én levéllár- 
czám at, ’s ezzel minden vagy onomat vesztettem 
e l.’ —  „Ma ?“ kérdé a’ koldus, feszült figyelemmel.
— Igen,  ma*—-„Mennyi pénz volt a’tárczában?“
—■ ,Epen 50,000 frank.* —  ,,'S miilyen volt a’ tár- 
eza' külseje ?“ — ,A’ tárcza arannyal hímzett kék 
selyem kelm ével volt beborítva, ’s középen egy  
koszorú diszezé T . S. Ji. betűkkel.* —  Az élemült 
koldus itt köntös-zsebébe nyult ’s mondá: „Ihol van, 
uram, elvesztett pénze; én épen a’ rendőr-hiva

talhoz valók indulandó, átadni a’ talált jószágot, 
csak egy kis déli kenyeret akarék előbb kéreget- 
ni, mert ma még egy falatot sem ettem. Milly 
nagy szerencsének tartom, hogy önnel itt uram, 
találkozhatám,’s az elvesztett jószágot személyesen 
adhatom kezéhez.“ — A’ tőzsér szótalan meresz- 
té szemeit majd a’levéltárczára, majd a’ rongyos
köntösű találóra. Hévvel nyítá-fel a’ tárczát, ’s ol- 
vasia-meg a’ pénzt; azután egy bankjegyet adott 
a’ szegény aggnak kezébe azon jelentéssel, hogy 
váltassa-fel azt apró pénzre. A’ koldus kisvártatra 
megérkezék a’ kívánt pénzzel, ’s mondá, hogy 
kénytelen volt 5 sous-ért kenyeret venni, külön
ben a’ bankjegyet fel nem váltották volna. — A’ 
tőzsér az apró pénzt szépen zsebébe dugta, és 
seblen eltávozva imígy szólt: „A z 5 sous - t  n e 
ked a j á n d é k o z o m ;  k ö l t s d - e l  k e n y e r e d e t  
b é k e s s é g b e n ! “ — (5 sous Z ezüst garas!!)

GONDOLATPILLANGÓK.

Az emberek’ szinjátékának első felvonásai több
nyire érdeknélküliek; a’ harmadik ’s negyedikben 
a’ szenvedély egy csomót köt; boldogok m i, ha 
az ötödikben erény oldja-fel azt!

A’ busz-éves ember az örömeket mohón nye- 
l i ; a’ harmincz-éves ízli; a’ negyven-éves mér
tékletesen élvezi; az ötven-éves keresi; a’ hatvan
éves nem találja.

A’ tapasztalás melélgeti az ész’ buja hajtá
sait. •— És az ész a’ tapasztalás’ fáit sorozza; i- 
deálok szerint rendezi ’s czélok szerint használja.

A’ tudatlanság fegyverzetlen’ alszik egy rab
lókkal teljes ország’ terebély fája alatt. A’ tévely
gés — bolygófény után fut, ’s óriási lépéseket 

■«. tesz a’ mocsárokban.
Sokat ’s jól beszélni: elmés fejnek sajátsá

ga ; <— keveset ’s jó l: gondolkozó ész’ Charaktere; 
—. sokat ’s rosszul: önhittség’ dühe ; —• keveset 
’s rosszul: üres agy’ szerencsétlensége. — Köl
tők, szónokok! a’ ti czélotok csupán: jól beszélni; 
a’ bölcs’ czélja: jól gondolkozni; az igazságos
nak c.zélja : jól cselekedni.

Az i g a z s á g  meztelen szépség; ki csicso- 
mázni törekszik azt, elrútítja.

Ha a’ szív játszani kezd a’ szavakkal, nem 
sokára kötelességivei is játszani fog.

Akarsz nagygyá lenni? •— cselekedő a’ jót, 
mint férfi szokott, ’s fogadd a’ rágalom’nyilait szi
láidul , — mint hős.

Csak te légy Dániel, oroszlánvermet könnyű 
lesz számodra találni •— Mindazáltal a’ Góliátli is 
akad néhanéha Dávidra.

Ki csupán őrzi kincseit, az azokat nem sza
poríthatja ; ’s így teljes joggal mondhatni: a’ fös
vénység —• rósz gazda.

R E J T E T T  szó .
Fő öté : szen t fo rrás , a ’ melly táplálja egészet.

Já tsz i In lának e lő l : a ’ kis cge'szke örül.

Vincze Ignncx.
A’ 64dik szám ú re jte ttsz ó : Á l d o m ' á s .

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja Bei mel .
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PRISSM TZ VINCZE»

jrüfenbcr^i hidegvíz-gyógymódjának taglalása.
(Folytatás.)

A’ mint mondók, Prissnitz betegeit a’ hosszas 
tapasztalás’ iskolájából legterm észetesben gyógyít
ja , minden orvosszer- használat nélkül, mellyek 
épen nem egyeztethetők a ’ vizgyógym óddal, mi 
okbul a’ terem’ belső ajtaján, a’ gyógyvendégek’ 
figyelm eztetésére, felragasztva olvashatni: „Min
den beteg szorosan tartóztassa-meg magát min
dennemű orvosszertől, mint mellyek a’ gyógyulást 
akadályozzák; mert Prissnitz ezen szabály’m eg nem  
tartatása’ esetében olly betegeket keze alatt to
vábbra m eg nem tarthat, ’s őket kénytelen m eg
kérni : hagynák-el az intézetet.“ —  Csak ebből is 
láthatni, milly szigorún vet-el Prissnitz minden 
allopalhai ’s homoeopathai szert orvoslásmódjában, 
*s milly kellemetlen lehet rá nézve, midőn az ezen  
iskolákbeli orvosak semmikép el nem hagyhatják 
a’ vizorvoslással eddig szokott szereik’ használatát 
egybekapcsolni. Szintolly szorosan megkívánja ő 
a’ közönséges házirend’ m egtartását; semmi rend
bontást m eg nem szen ved : minthogy ez nemcsak 
az orvoslást zavarja, hanem több más vendéget 
is utánzásra vonhatna, ’s ő kevéssel ezelőtt csu
pán ezokbul kért-meg eg y  gazdag angolt, ki a’ 
köz házirendhez magát alkalmazni nem akará; hagy- 
ná-el lüslint az intézetet. —• Prissnitz épen nem  
tekinti gyógymódját általányosnak; ő csak azon 
betegeket tarlja-meg orvoslása alatt, kiknek bajai
kon segíthetni rem éli; ellenben minden más beteget, 
ranglekinlet nélkül, ha t. i. bajok nem ollynem ű, 
mingyárt jöttükkor udvarilag visszautasít; mi is 
azoknak, kik sinylő testtel száz mérföldet jöttek, 
minden esetre fájdalmas ; ’s igy történt, hogy illy 
betegek épen nem hagyták magukat elutasítni, 
erővel gyógyíttaták magukat ’s a’ leggyöngébb ’s 
okosabb orvoslás mellett is végre elhaltak. Eféle 
eseteket k ivéve, majd soha sem  kér itt áldozatot 
a’ halál; mi is e lég g é  tanúsítja a’ vizgyógym ód’ ki- 
mondhatlan orvosierejét, minthogy a’ gráfenbergi 
betegek’ legnagyobb száma csakugyan ollyanok- 
bul áll, kiknek helyreállíthatásárul minden más orvos 
lemondott. Kinekkinek megfontolásul, a’ ki talán 
szándékoznék Gráfenberget meglátogatni, ’s olly 
bajokban sínylődik, mellyek’ fészke nem a’ nedvek
ben van, hanem egyedül csak az idegrendszer
ben, úgy szinte mind ollyanoknak, kiket megavult 
mell- és  sorvasztó-betegség gyötör; továbbá azon 
higany-betegeknek, kik álmukat ’s étvágyukat e g é 
szen elvesztették; nem különben vizkórosaknak, 
kiknél már testi romlások álloltak-be; továbbá hy- 
pochondrisláknak, kiknek lelkierejök már egészen  
elsenyvedt; áltáljában azoknak, kik már igen koro
sak, épen nem ajánlhatni a’ gráfenbergi orvoslást: 
mert ha mingyárt okozna is eználok némi visszaha
tást , m ég sem  volna épen mindig jó foganatú, ’s 
a’ szenvedéseket inkább nagyítaná mint enyhítené.

A vizorvoslás által az egész  testben tökéle
tes felfordulás történik; ’s igen j ó , ha a’ beteg  
erre magát testének megkeményítése által előre 
elkészíti; mire nézve Prissnitz tanácsolja : hagyjuk 
éjjel nappal a’ levegőt szabadon keresztülfolyni 
szobáinkban, ’s öltözkedjünk könnyűden; ugyszin- 
te általányos szükségképeni föltétel: a’ levegőn gya
kori m ozgás, ’s e ’ mellett a’ fris víznek szorgal
mas ivása, mit különösen korán reggel éhgyomor
ra e lég g é  nem ajánlhat. — E’ szabály nemcsak 
azon betegeket illeti,kiken már elkezdődött a’ gyó
gyítás, hanem főkép azoknak szó l, kik erre ké
szülni vágynak; áltáljában pedig kinekkinek, de kü
lönösen a’ gyöngéd nőknek nem ajánlhatjuk elég 
g é  , akár használják aztán a’ vizgyógymódot, akár 
n em ; mert már a’ fris és éltető források’ gyakori 
itala, szabad levegőn mozgás , a’ test’ minden 
részeinek hidegvízzel mosása , az izgató italok’ ’s 
étkek’ kerülése, ’s főkép a’ sokféle orvosiszer’ 
m ellőzése, — mindazokban, kik a’ term észetes 
életrendtől eltávoztak, egyedül képes leend a’ ned
veket egészen  átváltoztatni. — Mosnák csak ’s fü- 
rösztenék a’ szülék gyermekeiket gyönge koruktól 
kezdve hideg vízzel, ’s erősítenék a’ levegő’, hi
deg’ ’s eső’ behatása ellen , csak ne raknák-meg 
sokféle orvosszer’ használata állal a’ kora sinylő- 
dések’ alapját, milly sok bajt elkerülnének azok, 
’s milly erőben tenyésznének viruló csem etéik!

Vajha továbbá minden ifjú és férfi , vérében  
örökült, vagy önszerezte m érget hordozó, kiirta
ná ezt magából, mielőtt a’ házas-ágyba beviszi! — 
Milly sok alakban hordozzák az illy szövetségekből 
származott magzatok, szüléik’ bünbélyegeit a’ vi
lág’ láttára! —• lllynemű férfi’ sőt némelly nő’ szá
mára is ajánlható a’ Prissnitz’ gyógym ódja, melly 
nedveiket egészen  átönti, ’s igy kellemes jövendőt 
igér , ép ’s eg é szég e s  életben erős nem zetség’ 
nem zésére. •—

Igen hasznos volna a’ katonáknak a’ folyókbani 
gyakori fürdés, ’s hol ezek hiányoznak, olly m e
sterségesen  készült edényekben, mellyekbe foly
vást folyhatna fris víz ’s újra tisztíttatliatnának. Kü
lönösen pedig nemcsak a’ katonarendnél, hanem 
mindenütt ajánlhatnék a’ zuhany fürdők’ (Sturzbi- 
der) felállíttatását, mihez csak néhány facsatorná
ra , emelt ágasokon nyugvókra, ’s azon ponton, 
hol az odavezetett viz 12— 18 lábnyi magasról le
zuhan, padlós deszkahajlékra volna szükség; ’s e ’ 
szerint e ’ derék ’s hathatós erősítő szeriben  c se 
kély költségen mindenütt, m ég a’ legkisebb vizek
nél i s , létesülhetne.

Vajha minden elöljáró megparancsolná alatt
valóinak a’ szorgalmas vizivást; v.jha ez utóbbiak 
m egism ernék, hogy csak ezen elem ad legfőbb 
erőt; ellenben a’ palyinka ’s egyéb hevítő ital soha
sem  erősítők, hanem csak test-izgatók ’s gyöngí
tek ! Vajha minden kórházban, legalább egyideig  
a’ bujasenyvesek’ számára állíttatnának vizgyógyin- 
tézeiek , hol ezen szerencsétlenek bizonyn^ al *
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biztosan, minden orvosszer nélkül, gyógyulásukat
reméllhetnék!

Átaljában pedig mindenkinek, de főkép a’ nő
nemnek nem ajánlhatni e léggé  a’ folyóvizekbeni 
fürdést; mirenézve az olly nagy városokban, mint p. 
o. B ecs, Pest ’s a’ t. a’ dunafürdők kimondhatlan 
becsnek. B écs és P est’ lakosai már régóta m eg
győződtek a’ hidegvíz’ jótékony erejéről; innét 
van , hogy az ide utazó idegeneknek föltetszik, 
midőn az ebéd lő-, bor- ’s kavéházakban a’ vendé
geket bőséges vízzel látják kinállatni, ’s mint élnek 
ezen  elemmel kül- ’s belsőkép, sokkal inkább, mint 
egyéb nagy városokban, a’ mi igenigen dicséretes 
’s a’ kor’ kedvező szellem ére mutat, ’s valóban ér
dem es, hogy más városak is e ’ hasznos példát 
utánozzák. Uj tanúbizonyságot nyújt erre a’ legújab
ban Pesten 1836dik évi nyár’ elején Ullman’ párto
lása alatt felállítatott p o l g á r i  u s z ó - i s k o l a ,  
melly valamint alapítóját az eg ész  em beriség’ hálá
jára méltóvá tesz i, úgy szinte annak szorgalmas 
látogatóit, a’ vidám ’s erőteljes vizbarátokat, ép ’s 
hosszú életre vezérlendi. Öröm szállá-meg az iró’ ke
belét,midőn ez iskolából nyaratszaka többször történt 
t á r s a s á g o s  k i u s z á s o k a t  szemlélte,férfiak ’s 
nők egyesülten ’s mint kis vizi-istenek lepék-el ha
zai folyamunk’ sima hátát, ’s a’ hatalmas elemen  
győzelmes-barátságosan úsztak több száz ölnyire 
alá annak mentiben. Egyszersmind reménynyel 
biztat illy látvány, hogy a’ jó ügy minél szélesbre 
terjedend ’s általányos karokkal ölelend nemsokára 
nagyot, aprót, férfiat ’s nőt !! •—

(Folytatása következik.)

v  p e s t e n  é p ít e n d ő  á r v a h á z * ü g y é b e n .

Még az i s , ki szomorú tapasztalásánál fogva 
számtalanszor felsohajtani kénytelen volt; „min
denki eltávozott az em berhez illő úttól, nincs a’ 
ki jót tegyen, nincs, egysincs“ m ég az is mondom 
föléled, midőn a’ számos kötelességszegés köztt 
nem ritka teljesítést is lát; föléled, és bízván az 
emberi természetbe vetett jó magvakban, remény
leni kezd. — Illy szép kötelességet látunk teljesíttetni 
másod fővárosunk’ n. érd. Tanácsa és Polgársága ál
tal, midőn ők minden iltlakót felszólítnak önkénytes 
áldozatokra, mellyekből ugyanitt Pesten egy  Árva? 
ház felállítassék. fern es  gondolat, szent czél, a- 
zok’ segítésére sietn i, kik önbünök nélkül szén? 
vednek! Ha tiszt-teljesítés nem lenne, melly min
den hálától mint lealacsonyítástól irtózik, forró kö- 
szönetünket érdemlené; de érdemli minden esetre, 
hogy kiki közülünk e ’ szent szándékot tehetsége  
szerint elősegítse. <— Légyen azonban szabad, 
minden elősegítenek vélem ényét és javaslatát nyíl
tan kifejezni; jelenleg csekély véleményeim ez e k :

1) Csak dologhozérlő és tiszta-szándékú or
vosi és polgári felügyelők’ alatt támadjon is álljon 
is árvaházunk, városunk’ gyarapodásához és tulaj
don rendeltetéséhez úgy alkalmaztatva: h o g y  
s z á z a d o k ’ m ú l t á v a l  i s  h a s z o n  vehető le
gyen.

Z) Minthogy illy nagy Intézetnek nemcsak fel
állítására hanem fentartásái a is megkivántató tőkét 
nehezen hozhatunk-össze, gondoskodjunk most jó

kor a’ mondotthoz kapcsolandó olly más intézetről, 
melly maga is hozzánk illő legyen , és hasznot 
is hozván az árvaházat fenlartani segítse. Hlyen a’ 
m u n k a  h á z  (Arbeitshaus), melly maga is árvaház 
a’ megszorult nagyokra nézve, és nemcsak ezek
nek bért, hanem a’ kisebb árváknak is hasznot 
gyümölcsözhet.

3) A’ fentartás’költségei is kevesbítethetnek , 
ha felszólítás által olly tehetősöket ’s embertiszte
lőket választunk az intézet’ némelly hivatalaira, kik 
bér nélkül csupa ottlakásért szolgálni készek. II- 
lyek is fognak találkozni. J. 4- Petiről.

V Á L A S Z
a’ h í r n ö k ’ k é r d é se ir e .

A’ „ H í r n ö k “ , ezen ujdon-keletkezett hír
lap , 7dik számában a’ magyar színház’ előhala- 
dását em lítvén, mind a’ hazai magyar színésze
ket áltáljában, mind a’ pesti játékszíni intézetet 
érdekli. A’ mit e ’ czikkelyében m ond, kétség
kívül lehet azt tulajdon szavaival más újságok
ban is kinyomatni ’s m ég közönségesbbé tenni; 
t. i. szabad a’ „ H i r n ö k “nek s z e r é n y e n  kér
dezni: ,,1) Nem tételnek-é előkészületek ama’szel
lem i, legnem esebb légszesz iránt, melly a’ szín
padot kivilágosítsa, mellynek mindeddig érzékeny  
híjával vagyunk? — 2) Színészeink m ivelik-ó  
magokat előre? — 3) Tanulnak-é jobban decla- 
málni, nehogy, mint eddig, fúlsértőleg szavalják 
szerepeiket ? — 4) Van é oktatójok, ki a’ költe
mények’ belsőbb értelmébe avassa a’ színészeket ?
— 5) Tanulnak-é járni, szerepeik’ mivoltához ké
pest m ozogni, állni, ülni, nevetni ’s a’ t . , kivált 
a’ conversatioi darabokban, hol a’ német játékszín
ben is csak kevés e lég g é  kimivelt társaság ta- 
láltatik? ♦— 6) Megtekintenek-é más remek szín
padot? nem a’ pesti német színpadot, hanem a' 
bécsit, berlinit ’s a ’t. ? — 7) Szóval: tanulnak-é 
színészeink? mert ha olly halkan lép előre játék
színünk’ szellem e, mint eddig történt, akkor, bár 
márványházat építsünk neki, bár légszesznek sze 
szével világítsuk azt ki, az erénynek ’s Ízlésnek 
csak silány ’s meddő iskolája leend , mellyet a* 
miveltebb magyar csak épen propter bonum pa- 
cis látogatand-meg. •—• Most örvendetesen változ
ván a’ külső ’s anyagi körülmények, mondjunk-le 
minden önkecsegtetésrol. — Tudja azt a’ Hírnök
—  imígy szól továbbá — hogy magyar Opti
mismus’ legióji förtelmes crucifigét harsogandnak 
ellene, —  millyennel néha a’ leghibásabb színé
szi előadásokat is m eg szokták tapsolni; •— de ez 
zel nem gondolván a’ Hirnök, megmondja ’s inon- 
dandja az igazat. Még kevésbbé tart a’ színészi 
önszereíet’ kifakadásitól, mellyek, ha igen han
gosan találnának emelkedni, méltán fognának visz- 
sza ’s korlátáikba utasíUalni. 8) Még egyszer kér
di mindazokat, kik a’ magyar szinház mellett 
olly nemesen fáradoznak, történik-é már valami 
a’ magyar színpadnak erkölcsi ’s művészeti töké
letesítésére, melly hosszabb időt kiván, mint a’ 
színház-felállítás? — 9) Teljes bizodalommal várja 
a’ Hirnök, hogy jelen figyelm eztetéséi kárhoztat
ni nem fogják.“
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feleletet; ezt pedig-, szintúgy mint a’ kérdések
kel történt, nyomtatásban közletni kívánja az b 
gazság. —♦ Kérdezni valakit négyszem közti; kér
dezni valakit nyilván az eg ész  em beriség vagy  
csak hazafiak előtt i s ; kérdezni nem eg y es sze 
m élyt, hanem felszólítani egész  társaságot, e g y ,  
törvényhatóságtól megbízott morális testet, vagy 
°Uy eg y esü le te t, mellynek tagjaitól a’ köz ügy’ 
pártolására a’ kérdező sem  felszólítva, sem  ta
nácsukba avatva nem vo lt; ’s ki annak tárgyára 
soha nem is ü g y elt, m ég kevésbbé adakozott; — 
kérdezni szinlett szerén y ség g e l, de egyszersmind  
hijányokrul vádolni; — szemrehányásokkal illetni: 
nemcsak nagy, de igen is nagy különbség, és 
sohasem szerény kérdezés a z , hanem a’ mivelt- 
ség ’ korlátin tulrontó merénylet.

Minden tökéletes kérdésnek o k k a l  és  i l l e n 
d ő s é g g e l  kell bírnia, a’ kérdőnek pedig a* kér
déstételre teljes és igaz j o g g a l .  Már pedig a’ 
Hírnök’ szerkesztőjének mind a’ magyar színészek
r e ,  mind különösen a’ magyar játékszini intézetre 
nézve több joga nem leh et, mint van más ma
gányos szem élynek: mert ezen Intézetet sem a’ 
föls. kormány, sem  magok az alapítók nem bízták 
rá. Nem lévén tehát jog ’s meghatalmazás egy  
részrül a’ kérdésre, kötelesség sincs más oldal- 
rul a’ feleletre.

O k a  sem  volt, miért a’ magyar játékszini 
intézetet a’ fentebbi nyolcz nyilványos kérdésre 
eg ész  világ előtt olly formában felelni kényszerít
s e ,  mintha ezen  intézet a’ kérdőnek akár aláren
delve, akár valamelly jótékony segedelm ezései mi
att neki lekötelezve volna. Ez szörnyű m erészlet, 
*s bár ném ellyeket, — azokat t. i . , kik nem tud
hatják, hogy a’ pesti magyar játékszini intézet a* 
Hirnök’ kiadójával legkisebb egybeköltetésben ’s é- 
rintetben sincs — ném ileg ámíthat talán ; azt mind- 
azáltal egykönnyen akárkivel sem  hitetheli-el, hogy  
ezen , — fe lséges fejdelmünktől különös k egyes
ség g e l pártolt ’s Pest vármegyének buzgó ü gye
lése alatt létesült magyar játékszini intézet eg y  
Hirnök’ kormányától ’s beavatkozásától függhessen ; 
annál kevésbbé , hogy neki az felelettel köteles , 
és alárendelve legyen ■—• Hogy a’ kérdező — ki
vált olly k érd ező , kinek sem jo g a , sem  oka a’ 
k érd ésre ,—  i l l e n d ő s é g e n  túl ne menjen, arra 
őt m űveltség és korszellem egyaránt kötelezik. 
Azonban e ’ józan korláton hányszor ’s mennyire 
törnek keresztül a’ Hírnök’ kérdései, kiviláglik a’ 
kővetkezőkből:

Már az első kérdésben, ha nem akarjuk is ki- 
gúnyoltatottnak ismerni pesti magyar színházunk’ 
légszeszszeli kivilágítatását (mi legelső próba az 
ausztriai birodalomban) , bizonyosan érezzük a’ ne- 
vetségessé-télelt: midőn a’ physikai villogást (ter
m észeti lang) a’ l e l k i  (nem pedig s z e l l e m i ;  
mert nálam minden elm ésség’ kútfeje a’ l é l e k ,  
nem pedig a’ s z e l l e m ,  helytelen materialismu- 
si elvek szerint) tökéletesedés’ fényévéi félszeg- 
módon párosítja ’s hasonlíija-össze. E’ mellett, nem  
mondom eg ész  nemzetünket, de csak magyar szí
nészinket is áltáljában szellem i légszesz’ hiányá

val róní-m eg: vétkes alacsony rágalom; mert e- 
gyes szem élyek’ hijányát az egész  színészi kar- 
ra, józan logikai következteléssel, nem terjeszt
hetni; most már épen n em , midőn több jeles  
magyar színészünk s színésznőnk van, kiket ma
gok a’ hazánkban utazó külföldiek nemcsak db 
csérnek, de a’ művészetben sebes előhaladásuk- 
éit csudáinak is. — A Hírnök’ szerkesztőjének, 
mint magányos szem élynek, nyilvány elé idézni 
’s feleletre kényszerítői olly intézetet, melly leg 
tisztább nemzeti lelkesülesbol, törvény - engedte 
utón ’s fölséges fejdelmünktől pártfogolva (ki 1837- 
dik̂  évi február 9kén a’ magyar színház-építést 
l<2o0 váltó forinttal méltóztatott segedelm ezni), 
minden önhaszon- ’s jutalomvadászat nélkül, csu
pán a jót és szépet, azaz: a’ valódi miveltséget 
fejleszteni törekvő nem es buzgalombul létesült,— 
illy intézethez, mondom, így szólani — koránsem 
szerény kérdezés. Nincs rendén, sőt valóságos 
nyilványos m eg sértés, hogy ő egy  Törvényha
tóságtól rendelt Intézetet feleletre idézni, ’s olly 
kérdésekkel, mellyek egyenesen a’ játékszini In
tézet’ tagjainak kitűzött foglalatosságit illetik, fag
gatni mer. Ha ezen Intézet nemeslelkű elnöke’ 
kormánya alatt minden akadályon szerencsés e- 
rénynyel győzött, ’s azt, mit eddig nem leh e te , 
alapítván ■— olly színházat em elt, melly az ausz
triai birodalomban eddig létező minden illynemü 
épitvénynyel mérközhelik ; — ha, mondom, illy 
jeles Intézetben, — melly tettleg bebizonyítá a’ 
rábízott foglalatosságokban ügyességét ’s szük
ség es  belátásának sikerét, — a’ Hirnök’ szer
kesztőjének épen nincs oka bizodalmatlankodás- 
ra, annál kevésbbé van ürügye a’ 2. 3. 4. 5. ’s 
6dik szám alatti kérdések’ tételére; mert illy tuda
kozódások állal azon gyanút árasztja nyilván az 
Intézet’ tagjaira, mintha bennök mind a’ szük
ség es tudomány, mind az ezen vállalathoz m eg
kívánt ü gyesség  hijányzanék; ’s őket ezenkívül 
parancsa alá kívánván hódítani, az Hiedelem’ kor
látin vétkesen tör keresztül. — A”* felserdülő ma
gyar színészek’ szorgalmát pedig nemhogy szük
ség es tökéletesbülésre költené, de azáltal, hogy 
eddigi szép igyekezetükről ’s tettleg bebizonyított 
előhaladásukról mélyen hallgat, ’s szinlett önsze
rénysége’ daczára csak gyöngébb oldalukat ’s hb 
jányikat hányja-fel; -— ez által, mondom, a’ szi-. 
nészeket a’ tökéletesbüléstől csak távulabb tászitja 
’s egészen  elcsüggeszti.

A’ pesti magyar színház’ ügyében egy  párt
fogó’ , szószóló’, ügyész’ vagy bármi Charakter* 
alakjában fellépni kívánó Hírnököt saját olvasói e- 
lőtt sem hagyhatók felelet nélkül, annál kevésbbé 
lehetett m erész kitételeit elhallgatnunk.

A’ Hirnök, 7dik kérdése’ folytában a’ „magyar 
játékszint csak silány, erény- ’s izíés-iskolának, mel- 
lyet a’ miveltebb magyar csak épen propter bonum 
pacis látogatand-meg“, jövendölgeti; de ki nem fe
jezvén: ki legyen, vagy is inkább, kit tartson m i
v e l t e b b  m a g y a r n a k ?  ’s mit értsen a’ b o n u m  
p a c i s  alatt? szabad legyen ezeket en-meggyő- 
ződésem szerint értenem : mert a’ józan értelem' 
magyarázására, minden embernek egym ás’ beszé
de iránt (nem terjesztvén ezt a’ törvényekre ki)ta-



gadhatlan joga van. —■ Azt vélni, hogy a’ magyar 
színészet az e r é n y ’ ’s Í z l é s ’ s i l á n y  i s ko l a *  
j a  maradand, annyi, mint oknélkül ’s így csak 
szenvedélyből (mert az em berek , míg testből s 
lélekből szei’kesztvék, az állatiságból egészen  so
ha ki nem vetkőzhetnek) azt állítani: hogy Isten a’ 
magyart máskép terem té, mint a’ szomszéd nem 
zeteket, ’s a’ term észet nem olly lelki ’s testi te 
hetségekkel ruházta-fel, mint p- o. a’ n ém etet, 
francziát, angolt ’s a’ t. — A’ magyartól ugyana
zon l e l k i - k i f e j l ő d é s t ,  mellyen minden más 
virágzóbb n em zetis  általkelt, — a’ m í v e l t  s é g 
b e n  v a l ó  s e b e s  (óhajtásom szerint bár hal
kabb) e l ő h a l a d á s t ,  melly mostankorunkban 
olly szem betűnő, megtagadni nem leh et, ’s mi 
k egyes és boldog kormányunk alatt bizton re- 
mélljük, hogy a’ magyar játékszín az e r é n y n e k  
’s í z l é s n e k  nem silány ’s meddő, hanem inkább 
fokonkint f e j l ő d ő ,  t e r m é k e n y e b b  i s k o l á j a  
leend. — Az olly hazafit, ki csak p r o p t e r  b o- 
n u m  p á c  i s  látogatná a’ magyar színházat, sem  
szerénynek, sem  miveltebb magyarnak nem tart
hatom ; mert ki magát szin lené: az mást mondana 
mint gondol, —  mást cselekednék mint javai; az 
csak képmutatásból járna színházba, ’s nem azért, 
mivel anyanyelvének kifejlődésén ’s nem zete’ mive- 
lődésén örvend ’s gyönyörködik; az olly hazafit m a- 
g y á r n a k  sem tarthatom, annál kevésbbé s z e 
r é n y  m a g y a r n a k ;  m i v e l t e b b  m a g y a r n a k  
pedig épen nem. — — A’ b o n u m  p a c i s  leg 
parányibb érdemet sem adhat a’„iniveltebb magyar“ 
nevezetre; minthogy józan ’s szigorú ítélettel le
het közöltünk m i v e i t  e m b e r ,  a’ nélkül hogy 
az egyszersmind m i v e i t  m a g y a r  legyen ; e ’ 
nevet nem m ás, csak az érdemelhetvén, ki mind 
önszem élyének, mind a’ magyar nemzetnek mi- 
veltségére ’s kifejlődésére törekszik, ’s abban leli 
boldogságát.— Ki tehát csak b o n u m  p a c i s  vé
gett látogatja színházunkat, legyen az bár vélem é
nye szerint miveit em ber, de m i v e l t e b b  m a 
g y a r  előttünk sohasem leend , ’s ollyannak azt 
nem is tekinthetjük.

További szavai e ’ kérdésben arra intenek, 
hogy „megváltozván a’ külső és anyagi körülmé
nyek , mondjunk-le minden önkecsegletésről“ A’ 
Hírnök által említed v á l t o z á s o k a t  fejtegetni 
nem szü k ség : mert én sem külső sem  anyagi 
változást nem óhajtók, de róluk milsem is kívá
nok tudni; — történeti tapasztalásokba ’s a’ vi
lág’ folytából teljesen m eggyőződvén, hogy illy 
változásokat a’ többség mindig óhajt, ’s hogy több
nyire inkább veszélyt, mintsem előreképzelt bol
dogságot szülnek ’s terjesztenek. •—• Illy értelem 
ben vevén az érintett változást, valóban esztelen- 
ség  volna , ebben a’ jövendő boldogság iránti k e- 
c s e g t e t é s .

A’ Hírnök előtt bűn az Optimismus, — ne 
talán azon értelemben i s , hogy hazáját a’ magyar
legjobbnak,— nemzetét legvitézebbnek tartja........
Én azonban á’ nevezett értelemben is ezt erény
nek ’s olly erénynek ism erem , mint a’ milly dicső 
ösztönnek tartom a’ francziáknál, de nem a’ mos

tani, hanem a’ hajdani francziáknál divatozott köz
mondást , jai 1 honneur d’etre Fran^ais“ — Ámde 
v é t k e s  o p t i m i s m u s t ,  mellyet a’ magyar akár 
tudományban, akár művészetben valaha sejdített 
vagy magának tulajdonított volna, tettleg senkisem  
bizonyíthat; ’s csupán színházi tapsokbul gyan^a- 
ni ’s következtetni azt, mint a’ Hírnök kívánja, 
legkevésbbé sem  lehet; mert a’ profanum vulgus 
véleménye az okos és tudós világ előtt — tehát ő- 
előtte is , ha hozzá számláltatni óhajt —  nem jöhet 
tekintetbe, szintúgy nálunk nem , mint más mivell 
nem zeteknél, Apelles’ intése szerint „Sutor non 
ultra crepidam.“ ..........

„M ég kevésbbé tart'—'Úgymond végre a1 Hír
nök —  a’ színészi önszeretet’ kifakadásaitól, mel- 
lyek ha igen hangosan találtatnának emelkedni, m él
tán fognának vissza ’s korlátáikba utasítalni.“ Ezek 
vakmerő szavai a’ Hírnöknek, ki, mivel nyolczadik 
kérdésében feleletre szólítja-fel mindazokat, kik a’ 
magyar színház mellett nem esen fáradoznak, je 
len fenyegetésével egyenesen  a’ pesti játékszínt 
intézetet nyilazza. Noha világosan megkülönböztetni 
nem le h e t, mit ért a’ kérdő a’ s z í n é s z i  ö n s z e 
r e t e t  alatt: érti é a’ színészi szem élyeknek ön
magok iránti, vagy inkább a’ hallgatóknak a’ mago
kat jelesebben kitüntető szinész-szem élyek iránti 
s z e r e t e t é t ;  de értse a’ kérdő bármellyiket, a’ 
büntető törvények egyet sem  vonnak fenyítés alá, 
hanem sújtják csupán az indulatok’ kitörése által 
elkövetett tettleges vétkeket, mellyck az önszere
tet’ érzelmétől olly távul vannak, mint akarat a’ cse
lekvéstől; ezek azonban polgári rend alá tartozván 
’s a’ játékszini intézetnek körén egészen  túl lévén, 
a’ Hirnök’ szerkesztője azokat minden logicai kö* 
vetkeztetés nélkül csak üstökön ragadta ’s szenve
délyből keverte a’ színház m űvészeti alapítatásával 
össze.

Ezeknek előadása ’s józan megfontolása után 
állíthatni é szerényeknek a’ Hírnök’ kérdéseit? —  
volt é oka , jo g a , hatalma — ’s val'jon kitől — -e’ 
kérdések’ tételére? — illő volt é mind azt, a’ mit 
mondott, említeni — ’s egész  világ előtt szemre- 
hányni ? —  Igazságos é , vagy okosság é , a’ ké
tes dolgokat, akár úgy mint már valókat, akár 
mint bizonyosan történendőket nyilván jelenteni ? 
Magyar színészinknek most fejlődő iparát, tehet
ségük’ gyen ge sarjadékit, tövestül kitépni? őket 
távulabbra taszítván, csüggeszteni? — ezt iléljék- 
m eg mindazok, kik józan elm ével, ’s jó és igazsá
gos szivvel bírnak.

Tek. Pest tingye' egyik túblabir.ija.

X- 66<ük számú rcjtcltszó: Csecsemő.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Beimel .
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A’ MAGYAR SZIA HÁZ’ MEGNYITÁS AKOR

Juguszt. 22 • 1837-

Itt, hol magaslik a’ ven Budavára 
’S irigyként nézi Pest’ virányail,

Vitorlás Zrínyik keltek a’ Dunára — 
Meghúdoltatva büszke habjait:

Tündér paloták égig épülőnek,
De mind ezekről nem zeng itt az ének.

Egy g)öngéd-arczu épület szörényen 
Nyúlik-fel a’ kevély házak közölt,

Mellynck formája lúlhat minden fényen,
Mit csak magára pompa öltözött;

És diszjeléűl ifjú homlokának,
Honérzelemből bajrepkényt fonának.

Körűlövedzik vágyba kelt alakját 
A’ honfiak’ szent gerjedelmei;

És csókra csókkal hintik hajnal-ajkát 
Az újult élet’ langszerelmei:

Itt hinti báját a’ Hon’ szép leánya
Mint a’ magyar száj’ ’s szív’ szent hagyománya.

Egy N e m t ő  száll-ki keble’ hajnalából,
Derülve arczán nyelvünk* nappala;

Melly szerteszélyel messzi szétvilágol,
Mint a’ jövendő’ boldog angyala:

Egy koszorút tart F ö l d v á r y  nevének ,
*S mindenfelé ’s mindenha zeng az ének.

Nem Megye — nem Haza, csak Földváry hozott vala létre: 
Most Megye most Haza már édes övére mutat.

Ekként mind Megye mind Haza látja fiijának erényét — 
Jóuek századok is látni — de érteni is.

B á llá .

C A M B A C É R E S .

C a m b a c é r e s  J á n o s  J a k a b  született 
Monlpellierben oct. ISkán 1753. N em zetsége jeles  
jogtudósokat számlált tagjai köztt, ’s a’ hirt, melly 
e ’ névhez csatlakozék, nemcsak megtartó, de an
nak, nagy szolgálatival, mellyeket ezen osztályban 
tett, uj fényt is szerze. Azon esem ények nélkül, 
tnellyek a’ revolutiót okozák, hihetőleg ama’ szűk 
körben maradt volna, mellyet születése és körül
ményei szabtanak. Amaz erőszakos rázkódás Fran- 
cziaországban a’ dolgok’ régi állapoljat összeom - 
lasztá, uj nem zedéket, uj embereket terem tett, 
kik a’ régi embereket ’s viszonyokat kiszoríták h e
lyeikből. A’ revolutio’ kiütésekor Cambacéres már 
túl volt a’ lelkesülés’ fiatal évein , melly re őt a’ ter
m észet különben sem  tévé fogékonynyá. Inkább 
követte ő a’ folyamot, mellynek habjai őt vivék ’s 
korn.ányzák, minisem irányára befolyást akart vol

na szerezni. Nyilványos pályája, melly őt legfőbb 
hivatalokra v e z e té , 1792ben kezdődött a’ nemzeti 
gyülésbe(conventbe) léptével.EIőbb csak alsóbb-ren- 
dű hivatalokat viselt, mellyek köztt figyelemre leg 
méltóbb volt a’ m egyéje beli fenyitőtörvényszék’ e l
nöksége. Öt egyike sem tűnteté-ki azon tulajdo
noknak, mellyek nagy mozgalmakkor a’ vész’ és szük
s é g ’ napjaiban foganatosakká lesznek. A’ convent- 
ben is látható befolyás nélkül maradt, melly csak 
a’ polgári törvények ’s igazság-kiszolgáltatás’ javí
tása körül jelentkezett. Charakterében és talento- 
miban kell okát keresni, hogy mint népvezető, szó
nok és statusférfi minden eldöntő lépést került ’s 
mint jogtudós azon osztálynál maradt, mellyre ter
mettnek érzé magát. Ama’ zajos vitatkozásokban, 
mellyekre a’ király’ pőre nyújtott alkalmat ’s mel- 
lyekben szava nyomos lehetett vala, okos mérsék
letet mutatott. M egengedte ugyan, hogy vétkes a’ 
király, de ostromlá a’ conventnek őt elitélhetési jogát; 
a’ fejdelem’ börtönben őriztetésére szavazott tehát, 
’s a’ halálos büntetésre csak akkor, ha megszaba
dítása végett ellenséges hatalmak hadat üzennének 
Francziaországnak. XYIdik Lajos’ szerencsétlen csa
ládja iránt sze líd ’s mérsékelt érzelmeket bizonyíta. 
E gész befolyását arra forditá: mikép engedelm et 
eszközöljön a’ fejdelemnek, hogy tanácsnokival és 
családja’ tagjaival szabadon mulatozhassék, gyón
tatóatyát pedig hajlandósága ’s hite szerint választ
hasson. Kevésbbé maradt hű magához Dumouriez 
iránti viseletében, kinek védelmét magára vállalta, a- 
zonban néhány nap múlva vádlókint lépett-fel ellene. 
Jobb belátás azonban megváltoztatható meggy őződé
sét. Főérdem, mellyet Cambacéres hazája körül szer
zett, azon buzgalom, mellyel a’polgári törvény eket ’s 
igazságszolgáltatást javítani segíté; magasbecsű ér
dem , melly fölér sok nyert csatával, ’s kora’ első 
férliai köztt neki méltányos helyet biztosít. — Ez 
vala életének feladása, mellynek megfejtésivel fá- 
radatlanul foglalkozott, melly azonban csak Napo
leon alatt jött létre. A’ convent már 1793ban egy  
választmányt, mellynek Cambacéres is tagja vala, 
megbízott: dogozná-ki egy  polgári törvénykönyv’ 
tervét. Rá és Merlin hires jogtudósra bízatott a’ 
Froncziaországban fenálló minden törvénynek m eg
vizsgálása is. Azonban a’ politikai viharok, m el
lyek megrázkodtaták az országot, a’ pártok’ vitái, 
mellyek a’ törvényhozó-gyűlés’ termét csatatérré 
változtatták, ’s a’külügyek’sürgető fontossága nem  
engedék-m eg, hogy foganatos sikerű lehessen e ’ 
nagy munka. A’ 9dik thermidor’ esem ényeit, mi
dőn Robespi Tre barátival megbukott, nem segél- 
te-elő, valamint minden zajos, vészteljes jelene
tektől idegenkedett. Befolyása növekedett a’ visz- 
szatérő békével és mérséklettel, melly a’ tüzes 
mozgásra következett. Mint elnöke a’ conventnek, 
kimondó kivánatit ’s reményét a’ bel- és kiilbéke’ 
helyreállítása- és m egerősítéséhez. Megbizatott: tar
tana halotti beszédet Rousseau íölölt, midőn ham
vai a’ pantheonba tétettek, ’s ő m egtevé, mi tiszte
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rnla, ámbár köztte ’s a’ genfi polgár közti közé- 
lobbi rokonságot nehezen lehetett találni A’ re- 
pnblicanusok’ bizodalmát nem bírá nagymértékben. 
Határozation magaviseleté a’király pőrében, az élet’ 
csöndes élvezetének szeretete , ’s az erőszakos 
szabályoktól ’s túlzó eszközöktől idegenkedése gya
nússá tevék őt azon pártok előtt, mellyek a’ tör
vényhozás- és kormányzásban osztozának ’s vál? 
takozva uralkodtak. A’ pártok nem ismerék őt fél? 
re. Charakter, életm ód, foglalkozás és hajlandó? 
ság megbarátkoztaták őt a’ monarchiával, ámbár 
nem merte azt nyilván vallani. A’ directorium’ kor? 
mám a alatt, mellynek gyen gesége szabad játék? 
kört adott a’ pártok’ szenvedélyinek, visszalépett 
hatása’ szokott körébe, ’s mint tagja is az ötszá? 
zak’ tanácsának a' polgári törvényhozás’ tárgyaival 
foglalkozott. Midőn Sieyes a’ directoriumba jött, 
az igazságministeri hivatal’ fölvállalására jegyzé  
őt ki. — A’ 18d. brumaire véget vetett minden hatá
rozatlanságnak ’s a’ pártok’ vitáinak is. Egy férfi’ a- 
karatja, ki erővel birt, tehetni is azt, a’ mit akart, 
egyeztetőleg és rendezőleg lépett-fel az ellensé
ges érdekek’ ’s szenvedélyek’ tolongásiban,’s mint 
a’ romai költésznél a’ vizek’ istenének fenyegeté? 
gére, hatalomparancsára lecsilapultak a’ földuzzadt 
tenger’ zúgó hullámai. Bonaparte, ki embereit is
merte , ’s azokat megválasztani, ’s azokkal bánni 
tudott, neki adá a’ respublicai consul’ második 
helyét. Most jöttek-fel Cambacéres’ jó napjai ’s 
a’ dolgok’ olly átlapolja következett , melly termé
szetén ek  megfelelt..Teles talentomait, dologisméretét 
’s alapos tudományát a’jogtudomány’ osztályában fo
ganatossá tehette, az élet’élvezetéhez hajlomásának 
engedhetett ’s osztakozhatott hivatala’ terhes mun
kái ’s a’ társas örömek közit. A’ polgári törvény- 
hozás’ ’s igazságszolgáltatás’ jobbításában, mi ma
ga halhatatlanná tette volna Napoleon’ uralkodását, 
Cambacéres nagy részt von. ’S mihelyt megerő- 
sült hatalmában Francziaország’ uralkodója, maga 
után vonta a’ barátot, segédet és szolgát. Parmai 
herczeg’ ’s főkanczellár’ méltóságára emelteték ’s 
módot talált a’ magáéit, testvéreit ’s unokaöccseit 
illően táplálhatni. Napoleon mindig nagy bizodal
mát helyezett benne; ’s m eg kell vallani, hogy  
azt sohasem játszoíta-meg. A’ Bourbonok’ vissza- 
jöttekor nem térhetett?ki a’ reactio’ hatásinak 
’s mint királygyilkos szám űzetett, •— az, kit a’ ki
rálygyilkosak gyanúsnak és veszedelmesnek talál
tak, mert nem szavazott föltétlenül XVIdik Lajos’ 
halálára. Szám űzetése’ idejét Amsterdamban ’s 
Brüsselben töltötte. A’ királyi kormány, jobbrul ér
tesítve , máj. 13kán 1818 visszahúzta ítéletét’s pol- 

ri és politikai jogainak birtokába helyezte őt. 
Cambacéres Parisba költözött, hol csendben élt 
és martz. Skán 1824. meghalt. Megírta nevezetes
ségeit, mellyeket a’ királyi kormány lefoglalt, hogy  
gátolja kijövetelüket. E’ férfi’ helyzete az olly igen  
fontos és tettgazdag korban, csöndes vizsgáló te
hetsége , szenvedély-nélküli kedélye kényszerít 
mindenkit: jól vélekedni olly munka’ tartalmáról 
’s becséről, melly korunk’ legérdekesb neveze
tességei köztt kitűnő helyet foglaland, ha nem ha
misítottam egyszersmind csonkitatlan fog napfény
re bocsáttatni.

P R IS S N IT Z  V 1K C 7E»

gräfenbergi hidegviz-gyógymódj ínak Irghlása.
(Folytatás.)

Pr’ssnitz m esterileg tudja a’ term észetes  
gyógy erőnek majd az eg ész  testben, majd egyes  
részekbeni viszhatásait a’ betegséggel egészen  
m egegyező  pontra emelni, ’s majd ébreszti majd 
mérsékli azokat; a’ hideg vizet a’ körülmények
hez képest majd általányosan majd helyszerint hasz
nálja, kinyomozván előbb: valljon a’ betegség önállásit 
baja é a’ tagnak vagy a’ közkórnak csak viszsu- 
gárzása! —* Ennek végbevitelére pedig nem csu
pán hidegvizet használ, hanem az i z z a s z t á s ,  
vagy is inkább egy  mesterkélt láz’ gerjesztése  
vagy m esterséges felizgatás, gyógymódja’legfőbb 
föltétele marad, mi által Oertel professor’ rendsze
rétől lényegesen  különbözik, minthogy ez azt e- 
gészen  elveié, ’s 1836 évi júliusban Gräfenbergen 
szem élyesen  jelen lévén , eleinte nyilványosan ki
kelt e llen e, míg utóbb az életadó gyógymódrul 
jobban m eggyőződve, nem egyebet, csak az igen 
tápláló ’s nehéz-em észtetű élelmet gáncsolta. Az 
egymüvi viszonyok határozzák-ela’ betegnél: vall
jon csak gyönge kigőzölgés, vagy pedig erős iz- 
zadás, — ’s szinte napjában egyszer v. kétszer iz- 
zadás — szükséges é?  — A’ fürdés előtti izzadás 
türhetőbbé teszi a’ hidegvíznek, fürdőbe lépésko
ri, kellemetlen hatását, emeli annak a’ testre nézve e- 
levenitő erejét, ugyszinte a’ hideg fürdés által tá
madandó vérhólyagokat a’ bőrön meggátolja.

A’ m e s t e r k é l t  i z z a s z t á s  illy módon tör
ténik : A’ beteg reggel, ’s ha napjában kétszer kell 
izzadnia, ebédután két órával, •— mezítlen test
tel gyapot-pakróczokba burkoltalik , mellyek. fölé 
szükség-esetben m eg ágynemük is rakatnak Mi
vel azokban némelly igen érzékeny bőrűek az illy 
pakróczokat pőre testükön m eg nem szívelhetik, 
azokra előlegesen vászonlepedőket kell takarni. ’S 
minthogy sokan illy módszerint nem egykönnyen 
izzadnának-meg, ’s ezt eg y es  tagok is gátolnák, 
— tehát ezek et, vagy az egész testet is száraz 
lepedő helyett hidegvízbe mártott ’s ismét kifa
csart kendőkkel burkolják-be, ’s aztán erre pakró- 
czokkal födözik, ?s így mind az egyes tagok, mind 
ped g  az egész  test annál biztosabban’s gyorsab? 
ban jő izzadásba. Hol kiütések vagy fekélyek van
nak , ezek szinte az izzasztás előtt nedves borí
tékokkal födetnek-be. — Már most nyugottan így  
hever a’ b eteg , ’s a’ szolga által koronkint egy- 
egy  pohár fris vizet öntet m agába; így bevárja 
az izzadást, melly majd hosszabb majd rövidebb 
idő alatt bekövetkezik, minthogy erre szélrek ’s 
időjárásnak nagy befolyása van, sőt a’ lakásra is 
szükség némi tekintetet vetni, mivel durva, h id eg ’s 
nedves időben, a’ mi Gräfenbergen nem ritkaság, 
a’ deszkaházak nem igen mozdílják-elő az izzadást. 
Mihelyt izzad a’ b eteg , tüstint kinyittatnak az ab
lakok, hogy fris levegő szivárogjon-be, ’s a’ be
teg ’ fejére a’ körülményekhez képest m ég hideg 
n ed \es kendők is borittatnak. A’ beteg illy módon 
álaljában véve eg y  óráig izzad, aztán csupa-izzad- 
tan, pakróczosan a’ hidegvízzel töltött ’s folyvást 
fris be- s kifolyási!— fürdőkádhoz siet. Ide érkéz*
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vén , elveti pakróczait, fejét hidegvízzel m egned
vesíti, ’s sebesen beleugrik a’ hideg fürdőbe, 
mellében azonnal eg ész  testét dörzsöli, ’s ez által 
a’ hideg’ borzalmát e lű z i; aztán vízzel leöntözgeli 
magát, vagy fejét mártja-be több ízben; illy m ó
don 5— 9 perczig marad a’ fürdőben *); aztán uj- 
dan-születve, m egm elegülve, m egerősülve elhagyja 
a zt, megtörülteti magát száraz kendőkkel, felöl
tözik, ’s kim egy a’ sétányra, hol legalább félóráig  
szabad levegőn kell maradnia, minthogy ez föl
tétel a’ gyógym ódban, ’s a’ test általa rendkívül 
erősül.

Ezen izzadás, bár az eg ész  orvoslásnak leg- 
terhesb ré sz e , igen jótékony sikerű, mivel a’ test 
általa nem hogy gyöngülne, sőt inkább a’ külrészek 
jobban fölelevenülnek, a’ nedvek a’ bőr felé csalat- 
nak-kí, —  melly a’ fürdés után vörösnek ’s ollyan- 
nak látszik, mintha forróvizzel leforrázták volna, —  
’s ott a’ betegségszülő anyagok kigőzöltetnek, 
Prissnitz legfőbb figyelemmel van az izzadás iránt, 
’s azért látogatja betegeit többnyire akkor, midőn 
ezek legjobban izzadnak, ’s miután az izzadság’ 
szagára, szinére ’s ragadósságára nézve kitört, 
ó e ’szerint intézi utóbbi rendeléseit. —< —  Gyön
gélkedő testalkatú, igen koros’s érzékeny idegrend
szerű személyekkel Prissnitz igenigen vigyázva bá
nik, ’s nem hagyja őket izzadás után mingyárt a’ 
term észetes hideg fürdőbe lépni, hanem előbb m eg  
kell arra magokat keményítni ’s elkészítni, mi eké- 
pen m egy v é g h e z : Miután a’ beteg már izzadásba 
jött ’s mintegy fél v. három óra-negyedig izzödott, 
az eg ész  testet ÍZ—-lő fokú m eleg vízben mosatja^ 
's ha már illy mosások az izzadás után közvetlenül 
többször ismételteitek, akkor m egengedi nekik ezen  
mosás után eg y  perczig próbára a’ term észetes  
hideg fürdőbe lép ést; ebből azonban tüstint kilép
nek, hogy a’melegebb-mérsékletű vízzel újra foly
tassák a’ m osogatást: ’s illy módon e ’ két fürdőt 
többször ’s annyi ideig váltogathatni, míg a’ test 
úgy elkeményült, hogy a’ m elegebb vizre izzadás 
Után már nincs is szüksége , hanem egyenest a’ 
hideg fürdőkádba m ehet által. Szintúgy azon bete
geknek is, kiknél beállott a’ krízis, és testük felette 
ingatott, ritkán szabad az izzadásra mingyárt hideg 
fürdőkádba lépniük; hanem Prissnitz, illyeneknek 
betegségükhez m érv e , az izzadás alatt gyakori 
hideg ’s nedves borongatásokat rendel a’ fe jre ,

*) Vannak esetek, hogy a* beteg 15—20 perczig is izza
dás után a’ fürdőben marad; melly akkor igen hathatós, 
’s csak igen megrögzött köszvényfájdalmakban ? ’s rit?
kán gyakoroltatok.

m ellre, a testre , karokra v. Iábokra, melly óvási 
bánásmód többnyire majd mindig jó-foganatú. Illy 
betegeknek a’ zuhanyfürdőket is csak akkor a- 
datja, midőn már egészen  általestek az ítélet’ za
varain.

T. alán helyen all itt azon m eg jeg y zés: hogy
jd volna, ha a beteg több pakróczczal látná- 

el magát. Mert kiki megismerheti, hogy, főleg kel
lemetlen szagú, sűrű ’s ragadós izzadásoknál nem  
használhatni ugyanazon eg y  pakróczot többször is .  
mivel'— kivált napjábani kétszer-izzadásnál,-— ha az 
időjárás is kedvetlen, ezek , egyik izzadástól a' 
másikig m eg sem is száradhatnak, ’s így gyakran 
kénytelen a’ beteg újólag a’ félignedves és hideg 
levegőn k'ferjesztett pakróczba burkolózni, melly- 
benjó ideigkell rugdalóznia, míg csak m eg ism e . 
legedhetik. —- llly kedvetlenségek’ kikerülhetésé- 
re nézve tehát kiki hozzon magával több pakróczot 
is ,  h ogy , míg egyik a’ levegőn szárad, addig a’ 
másikra, főkép éjente az ágyban fölterítve fek- 
h essék ; így aztán reggelre jó segítő leend a’ m e
leg  pakrócz , ’s nem lesz hidegre szorulni kényte
len. Azokra n ézv e , kik napjában csak egyszer iz
zadnak, a’ délutáni izzadást leginkább ajánlhatni, 
mivel a’ szabad levegőn mozgásban a’ test m eg- 
melegülte az izzadásra hajlandóbb, a’ mi ez időben 
gyorsabban is történik-meg *)

Bármilly visszarettentőnek ’s term észetelle
ninek tessék is a’ megírt izzasztás és mingyárt a’ rá 
következő hideg fürdés ; m ég sem volt m ég soha 
kedvetlen következésű; ’s ha mingyárt eleinte ama’ 
sebes változás, t. i. az izzadásból a’ hideg fürdő
be lépni, a’ betegnek egy  kis eltökélésébe kerü l, 
mindazáltal ezt azonnal megszünteti a’ bekövetke
ző m egm elegedés ’s elevenedés’ leirhatlan érzel
m e , ’s vágyva néz utóbb a’ beteg’ e’ cselekvés’ 
elibe.

A’ fölebbi módon gerjesztett izzadás bármi 
esetre sem  lehet káros, mivel semmi erőszakos 
vér- vagy idegrendszeri fölizgatás, hanem eg y e
dül az által történik-meg: hogy a’ külmeleg a’ 
nedveket bőr felé csalja, mi alatt azonban az eg é sz  
test csak szenvedőleg (passiv) áll, ’s a’ tüdőkre sem 
mikáros hatása nine*, mint van az orosz gőzfürdők
nek; •—- azért a’ hideg fürdővel! rögtön-változás 
épen nem ártalmas, sőt általa a’ bőr, ’s ennek 
közbenjárása által az eg ész  test, képzelheiíen mun
kásságra ösztönöztelik. Prissnitz’ gyógymódja’ e 
zen fokánál igen óvakodva fog a’ dologhoz, ’s alap
talan minden szemrehányás az igen gyakori izzasz

*) Egy k a l l ó t  építeni, hol az izzadásos pakróezok illő- 
lég kitisztítathatuának, igen szükséges és hasznos volna,
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tások miatt, minthogy némelly betegeit a’ fürdés e- 
lőtt épen nem izzasztja, másokat csak gyönge gő
zölgésbe hoz, ’s az erősebb ’s hosszasb izzasztást 
csak köszvényeseknél használja, kiknél a’ nedvek 
romlottak, melly- nemüekhez a’ legtöb ott tanyázó 
beteg is tartozik.

Ezen megirt izzasztáson ’s fürdésen kívül Priss- 
nitz a’ hidegvizet b e n s ő k é p  is használja, a’ test’ 
különféle üregeibe teendő hideg f ö c s k e n d é s ’ a- 
lakjában, a’ mi a’ lankadt taknyoshártyákat erősiti, 
’s ezeknek elválasztását előmozdítja, általában pedig 
takonyfolyásokban, ’s altesti bajokban legnagyobb  
hatású. Továbbá m ég orrba-felszivás ’s gurgolyá- 
záskép is használja a’ hidegvizet; úgy szinte m eg
kívánja, hogy betegei gyakran igyák azt, bizonyos 
mértéket azonban nem sza b ; honnan némellyek 
elmulasztják elég  mennyiségben inni, sőt annak gya
kori élvezetét egészen  mellőzik, mi aztán az or
voslás’ előhaladását módnélkül gátolja. Mert tanítja 
a’ hosszas tapasztalás , hogy a’ vizgyógymód mel
lett sok hideg vizet kell inni, ’s e ’ szerint a’ regge
lizés előtt néhány pohár’, nem különben a’ reggeli 
sétálásközben, ’s kivállkép a’ zuhany’ vétele után, 
úgy szinte ebéd alatt és délután a’ hideg viz-ivást 
nem ajánlhatni eléggé , minthogy ezen elem ’folyó
ságánál fogva a’ test’ minden edényibe béható ’s 
a’ rósz nedveket feloldó ’s kivivő , h idegsége *) ál
lal pedig ujraszülő ’s megfrisitő. — Mivel a’ nap
jában inni-kellő viz’ m ennyiségét itt olly pontosan 
m eg nem határozhatni, az többnyire attól függ : 
a’ mennyit a’ beteg, maga m egerőtetése nélkül elbír
hat ; mindazáltal biztosan megihatik minden beteg, 
napjában legalább 12 m eszelyt, mellyet utóbb a’ 
körülményekhez képest 20ig em elhetni-föl; csak 
hogy figyelmeztetünk kitkit: ha netalán a’ sok viz- 
ivás miatt némi bajok következnének, — ezek igen 
könnyen ’s maguktól ismét elmúlok— a’ vizivásban 
senkii zavarba ne hozzanak.

(Folytatása következik.)

E L E G Y T Á R .

M é r t é k l e t e s s é g i  e g y e s ü l e t e k ’ s i k e -  
r e. Az éjszakamerikai szövetséges tartományok
ban a’ m értékletességi egyesületek mintegy 10 
év előtt alapultak ’s ezek’ növekedése és hatása 
a’ figyelmes vizsgálót ábnélatra gerjeszti. Ezen  
m értékletességi egyesületek’ legfeltűnőbb hatásai 
a’ hajóslegényeken mutatkoznak, kik a’ grogot olly

*) Grafenbergen, a» víz’ közép mérséklete télen 3 , nyáron
5 fok (Reaum.) .

indulatosan kedvelek, hogy ezen ital alafájoknak 
egy  tetem es részét Jtevé. Ma már 400 hajó vitor
láz a’ szövetséges statusok’ kikötőiből, a’ nélkül, 
hogy csak eg y  csep szeszes-itallal volnának ellát
va. A’ matrózok tapasztalásbul győződnek-m eg, 
hogy eg y  csésze melegkávé alkalmasb megújíta
ni erejöket, mint a’ pályinka. E’ visszatérés a’ 
m értékletességhez ama’ jótékony következményt 
szü lé, hogy a’ biztosító-társaságok azon hajókra 
n ézve , mellyek szeszes italokat nem visznek ma
gukkal, a’ vámdíjt 5 pcenttel szállítók alább.

A’ p á r i s i  j á t é k s z í n ’ t e r m é k e n y s é g e .  
Jelenévi május hónapban a’ párisi szinházakban 
40 szerzőtől, 25 uj színm ű, úgymint 2 vígjáték, 
8 drama és  15 vaudeville adaték-elő. „Hol a’ szer
ző minden előadásért díjt húz —  jegyzi-m eg he
lyesen eg y  ném et hírlap — ott a’ legjobb talentu
mok ’s elm etehetségek is örömmel fáradnak a’ 
játékszín’ ügyében, ’s ott nem lehet parlag mező
— a’ drámái literatura.“

A N E K D O T Á K .

Bizonyos zsidó, ki a’ nótákhoz értett, de csak 
a’ banknótákhoz, és  sokat a’ generál-alkuhoz, de 
keveset a’ generál-bassushoz — megtekintő a’ ber
lini színházban levő hangászterem et, hol emlékül 
néhány hires hangász’ nevei íöljegyezvék. A’ zsi
dó látván ezekköztt H e n d e l ,  és  G l u k ’ neveit is, 
mondá: „No csak m ég is jó előlátásuk volt, hogy 
a’ h a n d l i r o z á s h o z  s z e r e n c s é t  kívánnak.“

Ildik Fridrik, ha országát látogató, többnyire a’ 
tartományok’ igazgatóival, ’s némelly tisztekkel 
szokott tanácskozni, kiktől t. i. az ország’állapotját 
megtudni reményié. Uly alkalomkor Y* városban 
megszólitá egy ikét e ’ kérdéssel: , Kicsoda ö n ? 4 
„Én fe lséges uram, az igazgató-tanács’ elnöke 
vagyok!“ — ,Ki rendelte azzá V — „ F e lség e d !“
— ,Ha úgy van, tehát annak is kell maradnia ; •— 
van-e önnek jószága?4—Az előlülő reménylvén, hogy 
a’ király valatnelly jószággal megajándékozza, s z e 
rényen meghajtó magát ’s felele: „Nincs felsé
g es  uram !“ •— Már ez jól van —■ mondá a’ király
— csak e ’ mellett maradjon.........

R E J T E T T S Z Ó .

Első fele: épen fele;
Másik fele : szíved’ fele.
Szeretni kell egészet,
Isten mondja ’s természet.

B o g á r  J á n o s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me?.
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A’ H A J N A L .

Midőn a’ hajnal 
Tü'/.tengerébrn 
Béreznek mögötle 
Fölcledez:
Fölöttem akkor 
Zordon homályban 
Bús és siralmas 
Éj lebbedez.

Hanem ha lánykáin,
Kékes szemének 
Tündér egéből 
Beám tekint,
'S kimondhatatlan 
Édes mosolylyal 
Örökre-lángzó 
Szerelmet int;

Ha rajtam érzem 
A’ rózsa-ajknak 
Hő csattanását 
Elhangzani:
Akkor nekem kezd 
Oszolni éjem,
Akkor nekem kezd 
Hajnaliam.

Te szende Hajnal,
Te boldogító 1 
Derülve mindig 
Légy nappalom;
Vagy hogyha eltűnsz,
O vidd-el éltem’ :
Nélküled úgy is 
B ú — ’s fájdalom!

C*e>i Jh&'yy-

PRISSNITZ VINCZB*

jrÄfenbergl hidegvíz-gyógymódjának taglalása.
(Folytatás.)

A’ betegnek’ individuális állapotáhozképest kül 
s ő l e g - Prissnitz sokféle módosítással használja a’ 
hideg- v izet, ’s pedig- legnagyobb óvatossággal. —  
A* különféle használatmód részint az egyes tagok’, 
részint pedig az eg ész  test’ mosogatásában, továb
bá nedves kendőkkel burogatásában áll, mellyek 
szinte vagy az eg ész  testre terjedők, —  lázas nya
valyákban , kivált gy önge személyeknél vagy gyer
mekeknél, — vagy csak eg y es részekre, mint p. o. 
mellre , hasra ’s nyílt sebekre, rakatnak •—• mel
yek egyedül ezek által meggyógyulnak. Különös 
szerencsével gyógyíttatnak a’ sebek és zúzott cson
tok; ő m ég soha sem  szorult tagm etszésre, sőt 
előbbi gondatlanság miatt már üszkös ’s igy szük- 
Bégkép levágatandó tagokat is szerencsésen m eg- 
gyógyított. Minden esetre nagy segéd  lehetne tí

zen gyógym ód a’ sebészi műtételeknél (operatio), 
midőn általa olly gyorsan ’s bizonyosan orvosolhat
ni a’ gyuladásokat.

Következnek továbbá a’ különféle fürdők, u. m. 
fe j-, szem -, ület-, láb-, tél- és egész  fürdők. A’ 
f e j f ü r d ő k e t  Prissnitz jobbadán a’ hátfőre rende
l i , ’s ezekre igen sokat tart; valamint az ü l e t -  
f ü r d ő k e t  is gyakran adatja. Ezen utóbbiakat olly 
formán veszik a’ betegek, hogy az altest az ület- 
tel eg y  tágas kádba telepszik, melly hasig-érő víz
zel van megtöltve. Ebben 15 percztől egészen  egy  
óráig marad a’ beteg; többnyire lefekvés előtt kell 
venni; igen hathatós leszívó-eszközök, csaknem  
egyenlő-erejüek a’ félfürdőkkel, ’s igen nyugalmas, 
szende álmot hozók. — A’ lá b  v i z e k e t  sohasem  
véteti Prissnitz a bokán eg y  ujnyinál magasabban, 
*s ezek rendkívül jóhatásuak fej-, szem- ’s fogfáj
dalmakban , annál inkább, ha ezek idegiek vagy 
folyás-természetüek; ’s más ide tartozó bajokban, 
mellyekre sokkal jobban hatnak a’ hideg lábfürdők, 
mintsem az olly gyakran használtatni szokott m e
leg  lábvizek, meilyekbe m ég mustárt, hamut ’s 
több e télét is tesznek.— A’ f é l f ü r d ő k e t  részint 
ülve, részint állva nagy kádakban veszik , tovább 
maradnak bennök, mint az eg ész  fürdőkben szo
kás, s a íelső - testbeli nyavalyákban hathatós le
szívók. • Az e g é s z  f ü r d ő k e t ,  mint feljebb 
említők, vagy tüstint az izzadás után, vagy izzadás 
nélkül, napjában néhányszor használják. Az egész  
testet ’s a’ szenvedő tagot szükséges minden für
dőnél tenyerével dörzsölgetni, kiváltkép a’ fél- ’s 
eg ész  fürdőknél; ezen utóbbiaknál a’ fejet többször 
elbuktatni, ’s hogy a’ viz jobban hasson-be, főkép 
a’ szenvedő részeket többször leöntözgetni, igen 
jótevőnek tartják. A’ fürdőkben tartózkodási időt 
a’ b etegség’ toka határozza-meg, vagy meddig azt 
a’ b etegség ’ term észete kiállhatja, tehát 5—8 per- 
cz ig , vagy is addig, mig a’ beteg második borzal
mát érz i, a’ mi gyakran fé l, néha egész  óráig el
tart, minthogy a’ másod-borzalom után az eleterő’ 
visszhatása a’ testnek m elegségét visszahozza.

A’külsőképeni vizgyógymód leghathatósb, leg- 
erősb, ’s végső használata a’ z u h a n y f ü r d ő k  
(douche, Síurzbad) által eszközöltetik, mellyek 
nemcsak leghidegebb mérsékletüek, hanem na
gyobb, kisebb alakban 4—5 hüvelyknyi szélességű  
sugárral zuhannak-alá 12—18 lábnyi magasságrul. 
Két nő- ’s négy férd-, ’s így hat zuhany *) létez 
Gräfenbergen, a’ gyógyintézettől fél órányira, az 
úgynevezett szarvasfurdő’ (Hirschbad) hegylejtőjén; 
ezenkívül m ég más kettő a’ gráfenbergi házakban 
találkozik. — A’ zuhanyok különös hathatósággal 
bírnak ’s azokat Prissnitz főleg ollyanoknak rendeli, 
kiknél egyéb fürdők nem eszközölnek viszhatást. 
A’ reggeli után másfél óra, vagy ebéd után három

*) Már egy hetedik is épülőfélben volt az erdőben, ’* eddig 
kétségkívül fenáll.
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óra múlva megindulnak a’ zuhanyi zarándokok, ’s 
e ’ mozgás azért olly igen jótékony, mivel m eg
hűlt testtel sohasem szabad venni a’ zuhanyt, no
ha fölhevülten sem  kell vele élniük, hanem csak 
miután kinyugodtak.

A’ test’ állásától fü g g : mimódon kívánja az 
ember a’ vizsugárt elfogadni, minthogy ez jobban 
hat fekvő vagy ülő, minisem fölegyenesült hely
zetben. L egjobb, az eg ész  testet egyszerre ki
tenni a’ vizsugárnak, csak vigyázzon a’ b eteg , 
nehogy fejét vagy mellét érje az eg ész  vizsugár’ 
zuhanása ’s ereje ; e ’ részekre inkább csak csusz- 
tatólag ereszsze azt. E gyes tagokba fészkelt nya
valyák term észetesen hosszabb ideig lesznek a’ 
tömött vizsugárnak kitéve; épen igy kell használ
ni ezen fürdésmódot az aranyereseknek i s , kivált 
ha a’ zuhany alá olly formán állnak, hogy a’ viz
sugár felülről alá egész  hátukat kellőleg m egcsap
kodhassa. Igen ajánlható — ha csak leh etséges —  
a’ testet a’ zuhany’ vétele utón dörzsölgetni. Az 
eg ész  fürdés 2— 15 perczig tart. Hogy a’ beteg  
a' sikamlós nedves padlaton, a’ nélkül hogy elcsu- 
szamodjék, mindenkép állhasson, e ’ végre több 
tartózkodó párlázat van készítve.

Ezen zuhany-intézetek nem egyebek term é
szetes viz-zuhatagoknál (cataracte), mellyek facsa- 
tornákban vezettetnek oda a’ hegyiforrásokból, ’s 
jobbak azoknál, mellyekben szivattyúmű által ala
kúi a’ vizsugár. Igen kívánatos volna m ég, ha né- 
melly zuhanyt az intéző űr csep vagy esőfürdők
ké változtatna-által. — A’ zuhany-vétel után vagy 
megtörülgetik testüket, — vagy ped ig , — ha ki
nek rendelve van-—• l é g f ü r d ő t  vesz; mi abban 
ál l : hogy a’ testen maradt vizet a’ szabad levegőn  
hagyja elpárologni ’s azalatt egy  nagy lepedővel 
betakaródzik. — A’ zuhany-intézetek mellett a’ leg 
pompásabb ’s hidegebb viz forr-ki, mellyet a’ für
dő után nagy mennyiségben kell inni, ’s a’ beteget 
ez igen enyhíti. Szinte elmulhallanúl megkívánta
in körülmény: hogy a’ betegek a’ fürdő után erős 
mozgást legyenek szabad lev eg ő n , mit ők nem  
igen örömest akarnak tenni; de mivel a’ zuhanyok 
tovább feküsznek fél órányinál a’ gyógyintézettől, 
kénytelen a’ beteg a’ sétálásra, ’s e ’ szerint előbb 
jótékony mint káros a’ zuhanyoknak illy távuldad 
fekvése. — Igen elgyengült személyeknek csak 
derült időben tanácsos, zuhanyfürdővel élni; e- 
gyébiránt ne gondolja senki, hogy rósz időbeni 
használata miatt m eghűlhetne, vagy egyéb baja 
len ne; ez m ég sohasem történt: mert mindnyá
jan, kiknek Prissnitz zuhanyt rendelt, éltek azzal 
esőben, hóban, minden rósz következés nélkül, 
mint az egész  test’ leghathatósb élesztőjével.

(Folytatása következik.)

A* R A B L Ó .

Család ügyek Csehország’ tartományába kény
szerűének utaznom, ’s én legkisebb baj ’s akadály 
nélkül érkezém -m eg egyik nagybátyám’ jószágán, 
mellyet ő ez országban bírt. Itteni estvélyimet 
többnyire künsétálással szoktam tölteni. Egykor az 
éj m eglepett az erdőben, melly nagybátyám’ me. 
zei jószágával határosvolt,’s másik oldalon egy  hegy- 
lánczczal függött-össze. Német hazámról ’s hátra

hagyott szerettimről gondolkozóm, ’s ez olly élén
ken foglalta-el képzelőerőm’, hogy észre sem  ve- 
vém , a’ rendes ösvényrül eltértemet. Midőn édes 
ábrándimból föleszméltem, már többé nem tudtam, 
hol vagyok. Minden törekvésem, az igazi ösvényt 
ismét megtalálni, hasztalan volt, ’s én igenigen  
kellemetlen helyzetben érzém magam’, midőn 
mögöttem a’ bozótban egyszerre zörejt hallok. 
Én föltekintek ; ’s ím eg y  férfialak áll oldalam 
m ellett, ’s ez kérdezi tőlem : hova szándéko
zom menni. — „Eltévedék“ lön válaszom; ’s 
legott m egnevezőm  neki nagybátyám’ mezei-la- 
kát is , ’s kértem: vezetne engem  oda. — Ő né
hány pillanatig hallgatott, ’s azután így szólt: „Az 
igen m essze van, ’s nekem most lehetetlen önt 
oda kisérni; ámde ha ön elfogadja hajlékomat éjjeli 
szállásul, úgy jőjön velem .“ — Én bajos h elyze
temben kénytelen valék az ajánlást elfogadni. Szó- 
talan lépdelt most oldalam mellett az idegen férfi, 
kérdésimre mitsem felelt ’s gondo'atokba mélyen el- 
merültnek látszék. Végre a’ hallgatást félben sza
kasztó. ,Ón m ég nem régen van ez országban V —  
„N em —• válaszolóm—- de ki tudató ezt önnel?“ — 
,Ön maga* — Én most vesztegállék ’s álmélkodva 
pillanték rá. „Én magam ? —- viszonzám —  ez kü
lönös*“ — A z i s  m é r e t l e n :  Ezen erdőben rab
lók tanyáznak •—• ’s ön nem fél ? •—- É n :  Miért fél
jek? nálom semmi s in cs , mi rablókra nézve ér
tékkel bírhat, — Az isméretlen férfi most hévvel 
szorító m eg k ezem et: „Ifjú férfi, önnek nincs mi
től fé ln ie; az ezen erdőben tanyázó rablók nem  
ölnek.“

Ezen beszélgetések alatt e g y , az erdő sűrű
jében elrejtett hajlék’ ajtajához érkezőnk. Kísérőm  
háromszor kopogtatott. — E gy zordon szózat be
lülről harsogá ; „ki vagy ?“ —  „ Az éj’ fia“ válaszoló 
vezetőm . — Az ajtó megnyílt. Én halavány m écs
világnál eg y  feketére föstött tágas teremben látóm 
m agam at, ’s a’ falon körösleg kardok, vadászké
sek, puskák ’s pisztolyok függőnek; néhány szé k ’s 
két asztal volt az eg ész  bútor. Az egyik asztal egy  
kis tükör alatt állott, ’s rá fejér lepedő terítve, ’s 
a’ fejér lepedőn középeit eg y  halálfej. — Én bor
zadtam. — „Jakab! — kiálta most vezetőm  egy  
rém-arczú ember felé — gyújts tüzet a’ kandalló
ban , ’s teríts asztalt vendégem ’ számára“. —  N é
hány perez múlva már égett a’ kandalló’ tüze. Ve
zetőm megfogta k ezem et’s mi a’tűz mellé teleped- 
tünk-le. —* Csak most vala m ég alkalmam, a’ külö
nös férfit közelebbrül vizsgálni. Őszintén megval
lom: soha sem  láttam m ég szebb férfi-alakot; de 
egyszersmind eg y  férfi-homlokon sem láttam a’ 
sötét búnak ’s rágó bánatnak m ég nyilványosabb je
leit. Tisztelet ’s áhnélkodás válták-fel egym ást lel
kemben , mihelyt beszélgetésünk elkezdődött. Rit
kán találtam emberben annyi ism éretet’s tudományt 
egyesítve. Csuda-könnyűséggel tért ő egy  tárgyról 
a’ másikra óllal, ’s mindegyik tárgynál azt lehete 
gondolni, hogy ő egész  életét csak ezen egyet
len egy  tárgynak szentelte.—  Most eg y  óra a’mel
lék teremben tizenkettőt ütött, ’s azonnal kivülről 
egy  lövés történt; én eg é sz  tetemben megrázkod- 
tam. — „Ön semmitől se féljen — szóla gazdára 
— a’ lövés ebédre hivó jel volt; nálunk a’ nappal
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éj, ’s az éj nappal. Ön itt az emberinem’ söpredé
kével, egy  rabló csoporttal, fog asztalhoz tele
pedni , de semmitől se féljen; a’ vendégbarátság’ 
joga most is , mint azelőtt, szent előttem.“ •— Ő 
m egfogta k ezem et, ’s a’ ház-előtti mohos agg töl
gyek alá vezetett, hol eg y  nagy megtérített asz
tal vala. Én vendéglőm mellé telepedéin-le; m ég  
18 más férfi vön részt az egyszerű lakomában, 
inellyet csupán a’kapitány’ beszélgetései fűszerez
tek. Mindenki élénken figyelt rá , itt nem lehete 
sem mi ollyast hallani, a’ mi csak tavidról is az il- 
It tlenség’ bélyegét hordozta, a’ beszédek végig  
díszesek voltak, a’ mint azok m ég müveit házak
nál, ’s finomult társaskörökben is ritkán divatoznak. 
Asztal után vendégtársaim eloszlának, ’s én gaz
dámmal ismét az elhagyott terembe tértem-vissza. 
Mi újra beszélgetni kezdénk, de a’ beszéd nem  
folyt többé olly derülten , mint azelőtt. — Gazdám 
komolyabbá lön, ’s mindenbe, a’ mit ezentúl mon
dott, sötét em bergyülölés vegyült. Én csudálkozám 
szobája’ különös kárpitozásán. — „Miért választó 
ín  e ’ fekete s z í nt ?— kérdém végre •— hisz’ a’ 
fekete szin szomorít, ’s az embernek némileg m ég  
is szükséges vidámnak lennie.“ — „Önnek igaza 
van — viszonzá szállás-adóm — ha ön csak magá
ról b eszé l; de é n e ’ szót „ ö r ö m “ csupán nevéről is
merem m é g ; az reám nézve már régóta holt ér- 
zem ény. — Ön bámulja e ’ falakat; a’ fekete szín 
ön előtt különösnek tetszik. — E’ szín az én sor
som* szine! Vajha szívem é is volna! Fekete szív
vel talán —  mint sok más ember •—• szerencsés let
tem volna; most nyomorú, kimondhatatlan nyomo- 
rú vagyok! Szívem paracsolt, —  én engedelm es- 
kedém, — az én eg ész  gazdagságom ’s egyetlen  
kincsem most —  ezen kaponya!“ Ö itt irtózlató 
pillanattal mutatott a’ halálfőre, ’s arczának min
den vonalma eltorzult. — ,,E’ kaponya most min
den em —  imígy folytatá beszédét— ha komoly el- 
inélkedésim’ óráiban így előtte állok s aztán a 
gondolat: te is egykor elfogsz szenderülni! ben
nem fölébred, csak akkor vagyok némileg m egvi
gasztalva, ’s akkor— gazdagabbnak tartom inagam  
a’ föld’ legszerencsésb  fiainál! nekik a’ haláltej bor
zasztó látvány, nekem pedig jótékony.—‘ Meghal
ni ’s többé soha föl nem ébredni —• ezt már olly 
sokszor gondolám, ’s m ég folyvást gondolom. Van
nak pillanatok, mellyekben boldogság volna, m egté- 
bolyodni!—• Borzasztó valóság, mellyet boldogabb 
napjaimban soha sem  hittem volna! — Bű és bá
nat barázdákat völgyeinek a’ homlokon, m élyebbe
k e t, mint a’ romboló idő, de nem ölnek-meg.“
— Most az óra éjfél után kettőt ütött, s azt egy  
erős lövés követte. Én újra megdöbbenek. —  „Ne 
féljen ön •— mondá vendéglőm —* sergemnek min
dig tudnia kell, hány az óra.“ —  Erre csak hamar 
megjelent négy rabló; ők eg y  utast vezetének-be, 
kinek minden pénzét elszedték. Az utas’ arczvo- 
nalmai félelmet és sorvadást árultak-el.Ereszszétek 
őt szabadon —• szólt a’ kapitány, — pénzét adjátok- 
vissza , ’s vezessétek  ismét bekötött szem m el az 
országutra.“ — Ö parancsold, ’s a’ négy rabló el
távozott, betölteni parancsát. — „Bocsásson-meg ön
— szólt a’ kapitány most hozzám fordulva — bo
csásson-meg, kedves Idegen 1 hogy illy sokáig meg-

fosztám álmától; ott azon mellékteremben készen 
áll nyoszolyám ön’ számára. -—• Alugyék csöndesen  
’s veszélytől ne tartson.“ —

Most én bizodaimásán megfogám jobbját ’s 
igy szólék: „Ön nekem sokat mondott; ön kíván
csiságomat ébreszté-föl, szabad-e tudnom élettör
ténetét ?“ —' Ezen kérdésre arczvonalmai Tettet
tük levének, ’s szem ei vadan forogtak, mint két
ségbeesetté . „Az én életem ’ története vála
szolt borzasztó kaczajjal — nehezen fogja önt édes 
álomba ringatni; azon’ fején minden hajszálat ég fe 
lé torzaszt, ’s ön m eg fogja bánni kérelm ét; —  
én a’vendégbarátság’ jógát soha sem  sértem -m eg; 
hajlékomban a’ vándor alugyék békével. — Holnap 
elváláskor majd többet mondok. —• Életem’ törté
nete rövid, mint eg y  vígan leélt pillanat, csak
h ogy , fájdalom! nem olly szép , mint e z “ — Mi 
elváltunk. Én eltávozám s ruhástul a’ számomra kész 
nyoszolyára dőltein, de álom nem jőve szempillá- 
imra. Néha néha zörejt hallék a’ karámban, mely- 
lyet csakhamar ismét halotti csend válta-föl. Végre 
öt órát ütött; tovább mar nem állhatám ki, talpra 
szőkém ágyamból, ’s a’ mellékterem’ ajtaját fel- 
nyitám. A’kapitány m ég folyvást a’ kandalló mellett 
ült, ’s merően pillantott a’ kialudt szénre. „Ön 
nem alhatik — imígy szólita-meg — tehát e ’ hajlék 
minden ember’ szemeiről elveri az álmot?“ —  
Most melléje le kelle ülnöm , ’s csakhamar eg y  
kis egyszerű reggelit hozlak. Mi sokat és sokáig 
beszélgetünk. Mintegy 7 óra lehetett, midőn kalap- 
és bothoz nyúltam, hogy a’ rendes ösvényt föl
keresve, haza felé térjek. — „Ön távozni akar-— 
megszólalt a’ kapitány m ost— maradjon kedvemért 
m ég néhány pillanatig. Én teljesíteni akarom, a’ mit 
m egígértem . Ön ne isméiben engem  félre. Én ezen  
ország’ nagyai közül egynek fia vagyok, —• e- 
gyetlen fia! Atyám, mint igen vagyonos férfi, so
kat fordított neveltetésem re, ’s hízelkedem, hogy 
nem hasztalan. Én életem ’ gyermekéveit átugrom; 
azok Önre nézve nem bírhatnak érdekkel, ’s ott 
kezdem az elbeszélést, hol mint ifjú az egyetem 
ből kiléplein. Hazatérvén, csakhamar megnyílt szá
momra a’ nyilványos hivatalok’ pályája, ’s néhány 
év’ múltával legfényesebb kilátásim voltak, hogy 
egykor hazámnak első kormányférfiai közé fogok 
tartozni. —• Atyám keblében határtalan becsvágy  
és kevélység uralkodott, ’s ő engem  csak azért 
kedvelt, mivel folyvásti em elkedésem  e’ hiú szen
vedélynek hízelkedett.—  Hlyen vala most álláspon
tom , ’s köröttem mindenfelől kilátások mosolygtak 
legcsillogóbb szerencsére. — Én egy  leányzót 
pillanték-meg a’ polgári osztálybul. Azon magya
rázhatatlan szenvedély, inelly már annyi alkalmas 
statusembert ’s derék bajnokot a’ szerencse’ fény
fokáról ledöntött, szívemen teljes hatalmat vön, 
annyival inkább, mert őt mélyebben tanulám is
m erni, ’s benne eg y  igen szelíd, elmés és eré
nyes leányzóra találtam. Most atyám’ lábaihoz bo- 
rulék , ’s esengve kertem , adja m egegyezését 
összeköttetésünkhez. •— Atyám hidegen taszított- 
vissza. „Megőrültél-e? — rivalt zordonan felém  
— egy  leányt a’ nép’ salakjából fogadjak jövendő 
m enyem nek! — Százszor inkább látlak téged s 
őt a’ vesztőfán, mint oltár előtt.“ —- Most tehát
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mit reméllheték már ? En eg y  fél evet leeltem  
sanyarún, kedvesemet csak ritkán látliatám , s két 
egyenlő-nagy szenvedés választása közt habozek, 
A’ leányka’ figyelmét viseletem nem  kerülé-el. De 
ő folyvást ugyanazon szilárd ’s nem es charaktert 
bizonyitá, ’s én őt ezért annál lángolóbb hévvel 
szerettem. Barátim használák a’ nyugalmasb pilla
natokat; ők nekem elmondának mindent, mit illy 
nemű szövetség ellen mondani lehet. Ámde mit 
tehet hideg okosság egy  édesvágyással ’s szere
lemmel teljes szív ellen? — A’ hosszú küzdésben 
kifáradtam; én vele az ország’ egyik legtávulabb 
vidékére szökém-meg ; ott a’ pap’keze által e g y e 
sültünk, ’s én egy  kis m ezei jószágot vásárlék. 
Itt éltem én Rózámmal áldott nyugalomban. Igen, 
ez földi életem ’ arany ideje volt! Hajlékom’ alacsony 
födele alatt boldogabb valék, mint eg y  borostyánokkal 
koszorúzott hős. •—De félre a’ boldogságnak e ’ tündér 
képeivel! E gy év múlva szerelmünknek egy  zálogát 
rekesztém karjaimba, ’s az emberi boldogság’ ke- 
helyéből m ég két évig szívtam aztán a’ térj’ ’s 
atya’ örömeit. —  Egy estve hazatértem a’ vadá
szatról, ’s házamban találom — atyámat, ki nőm 
mellett ülve szelíden beszélgetett. —• „Én neked 
m egbocsáték, fiam ! —• szólt m egelőzőleg bizo- 
dalmasan hozzám — most megosztom veled és nőd
del, mit nekem a’ szerencse adott.“ —  R óza, a’ 
halaérzéstől elfogódva, átkaroló térdeit, kisded 
fiacskám gyermeki öröm’ könnyeivel áztató kezét, 
engem  az öröm észméletnélkül vont atyám’ keb
lére ; mert hiszen tökéletes boldogságomhoz nem  
liijányzott eg y éb , mint atyai m egegyezése . Szó
val: ezen óra a’ legdicsőbb ünnep volt, mellyet 
valaha gyermeki szeretet ’s hála ülltenek. —  De 
m egbocsáss, kedves Jövevény! itt nyelvem akad
ni kezd ’s tovább a’ beszédet alig folytathatom. 
Halljad röviden! — Három nap múlva magzatom  
*s nőm meghalt m éreg által, mellyet atyám ital
ban nyújtott nekik, ’s a’ negyedik napon ugyane
zen atya saját fiijának tőre által esett-el. —  Isten 
hozzád , Jövevény! kívánom, több okod legyen az 
em beriséget szeretni, mint nekem.“ -—• () elválás
ra megszorító kezem et; itt sebes könyár fakadt 
nagy kék szem eiből, melly elbeszélésének igaz
ságát tanusítá. — Isten v e led ! —• mondá m ég eg y 
szer — ama’ halálfej, nőmnek kaponyája!“ —• Én 
menék —- az ajtóküszöbnél m ég egyszer vissza
fordultam h ozzá: ,Ön nem fog soha visszatérni 
az emberek közé?* — „Nem *—• válaszoló — a’ mi 
engem  boldoggá tehetne, az sírban fekszik! én 
gyűlölöm az emberi nem et, a’ nélkül hogy enma- 
gamat szeressem ; fájdalom! sem  egyiket sem  
másikat nem változtathatom-meg.“ — Így váltunk
éi egymástól. Én távozóm, ’s a’ szerencsétlen ka
pitány’ egyik szolgájától kisértetve kiértem az er
dőszélre, honnét aztán könnyű volt a’ nagybátyám’ 
jószágára visszavezető ösvényt megtalálnom.

BOSPHORUS’ PANORÁMÁJA.

Ki szerencsés volt egykor Bosphorus’ part
jainál elhajózni, néma fájdalom’ ’s csöndes gyö

nyör’ hullámzó érzelmivel fog visszaemlékezni e’ 
hajoló útra. E zen , szomor-epicus szépségben fe- 
lülmulhatlan ut, melly Konstantinápoly’ révétől a’ 
feketetengerig terjed, alig 5 mföldnyi hote-. 
csak kevés helyen szélesebb egy  negyed  
néj. Azt tartja az ó-görög monda, hogy a 
parton értlietőleg lehete hallani a’ madarak’ zené
it. E’ szerint két nagy földrészt olly tenger vá
laszúéi, melly sokkal keskenyebb, mint sok egyes  
tartomány’ halárfolyama. A’ Bosphorus idősebb ’s 
bujább testvére a’ Dardanelláknak, mellyeket Byron 
olly m erész büszkeséggel átúszott; Sesztosz- és Aby- 
dosznál lobog m ég a’ szerelem ’ ’s hit’ rég kioltott 
szövétnekének rém es visz-sugára, mialatt viz-fecs- 
kendő delphinek, uj Ariont várva, ezereknek hir» 
detik a’ „m élység’ poesisét“ ’s a’ földi babona’ dia/ 
dalát. Annál ritkább jelenet marad, hogy a’ kfy 
egym áshoz olly közelfekvő világrész’ charakter-el- 
lentisége sehol sem  mutatkozik tisztábban, mint a’ 
„Bosphorus’ tavaszt-zengedező partjain.“ *— Az 
európai oldal, tán 4 vagy 5 mföldnyire a’ tenger
től, csudás-szépségü épületekkel ’s tündérkertek
kel van elborítva; szép faluk, fényes paloták, büsz
ke majorok, arabeszkekkel ékesített árnyas szép ki
oszkok vannak ott. A’ látvány’ zöld hátrészét ter- 
rasse-formán ültetett erdőcskék’ tündöklő fala ké
p ezi, mellyek szelíden lejtősülő halomlánczolaton 
emelkednek ’s ennek kecsteljes kanyarulatai szám 
talan Cyprus- és gesztenyefákkal pompáznak. Itt’s a- 
mott kellemes völgyek nyiluak az elmenők’ szem ei 
előtt; gazdag erdőség főst mindent soha nem her
vadó lombja’ változó színével ’s antik vizárkolatok 
táplálékot adnak a’ forró földnek, ’s domborúságot 
a’ föstvénynek. -— Másként van Ázsiában; ott a’ 
halmok hegyekké nőnek, a’ ligetek erdőkké. V ég
telen, gazdag és termékeny földre mutat minden, 
de táji arczalkatában van valami classikai, régi sőt 
titokteljes, mi érzékeinket izgatja a’ nélkül, hogy  
lelkünket felvidítaná. A’ török kelet kevéssé né
pes, ’s a’ miveit tengerpartokon szent csend ural
kodik, ’s a’ sasok, kik egy  óriási gyászem lék’ lég- 
tetője körül ’s egy  nagy kaponyahely’ széles kö
re fölött lebegnek, tudni látszatnak, hogy alat- 
tok halhatatlan hősök’ sírja fekszik, — ( Sillerig *tl. 
der Nat.J.

R E J T E T T S Z Ó .

Vedd-le kalapját: ’s majd tisztes fej tűnik elődbe,
Szintúgy az évnek is egy dús szaka lebben-elé.

Tedd-fel: ’s majd alacsony kunyhóban tengerid’ őrzi, —
És első hármát szára ha termi, örül.

Vineze Ig~n4*t.
A’ 6/dik számú í ejtettszó: F e l e b a r á t .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —- Nyomtatja B e i me l .
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(Folytatás.)

Miután Prissnitz’ hideg-vizzeli minden gyógy* 
módját sorban előszámláltuk, készakarva elhagyván 
az esetek ’ m egnevezését, mellyekben a’ nagy ter
m észetorvos azt használja, minthogy ez akkor lesz  
majd maga helyén , ha egyszer az eg ész  tökéle
tesítve, ’s alaposan rendszerbe lesz hozva; ez pedig 
csak ügyes és  olly orvosak’ dolga, kik az egész  
gyógym ódot jól felfogták, az orvoslást hoszabb 
ideig magok is használák, ’s Prissnitz’ tapasztalásait 
tulajdonikká tev ék :— nincs egyéb hátra, mint hogy  
rnég a’ vizgyógymódnak testrevaló hatásáról, az 
orvoslás’ terjedéséről, úgy szinte a’ felgyógyulás
utáni életrendről, néhány szóval értekezzünk.

Több nap’ elforgása után, ’s némellyeknél 
hetek m úlva, kezdődik-el a’ víznek a’ betegségre  
m űködése, ’s ekkor nagy változások történnek az 
eg ész  testben. Ne hagyjunk tehát föl v e le , ha mi
dőn, a’ mint gyakran m egesik, az orvoslás' kezde
tén , ujjá-születve, vidámon ’s derült lélekkel ör
vendezvén, majd csakhamar komor ’s fájdalmas 
napokra viradunk ; sőt örülni kell az uj jelenetek
nek, habár legkinzóbb fájdalmakat hoznak is ; mert 
előkövetei a’ sikerülő orvoslásnak, ’s biztosítók a’ 
jövendő egészségről. Azért türödelmes legyen ez  
időben a’ beteg,m ert bizonynyal számot tarthat, a* 
kellemetlen jelenetek ’s állapot’ elviselése után, a’ 
bajaiból gyökeres kigyógyulásra. — A’ hidegvíz’ 
használata’ első benyomásai többnyire élesztők, mert 
a’ test sokkal erősebb lesz , mint volt: mi onnan 
származik, hogy a’ kültest vagy is a’ bőr, ’s ez  
által a’ belső részek nagyobb munkálódásra ösztö- 
nöztetnek. Más következése, az emésztő-eszközök’ 
’s a’ hasrészek’m egerősödése, mellyek szabályozott 
rendbe hozatnak, ’s általok visszatér a’ lélek’ vi
dámsága ’s a’ legjobb étvágy. Ném elly betegek ellen
ben az orvoslás’ elején igen lankadtaknak ’s erősen 
megtámadtatva érzik magokat, a’ minek semmi 
jelentése ’s következései nincsenek, ’s csak tüne- 
kény jelenetek. A’ mint a’ test kóranyagokkal vi
selés, a’ szerinte’ jelenetek is különbözők. Igytünik- 
el gyakran az étvágy, ’s áll-elő a lélás, hányás ’s 
gyakori hasm enés; vagy erős has-szorulások, gyo
morfájás és felfúvódás; külsőkép is különféle bőr- 
pattanások, fekélyek, ’s hólyagok mutatkoznak, el
tűnők ’s ismét visszatérők ; vagy ha a’ beteg hosz-

szas higany-evés vagy sok orvosság-ivás után rom
lott nedvekkel bír, a kezeken ’s lábokon fájdalmas 
bőrpattogzások s evesülesek jelennek-m eg; vagy  
az izzadság sűrű, ragadós és rendkívül büdös; — 
némellyeknél a’ hugy is zavaros. Mind ezek azért 
támadnak s hivatnak-elő, mivel a’ vizgyógym ód  
nemcsak eg y es betegségre működik, hanem min
den a testben létező nyavalyákra egyaránt h a t, ’s 
ezek et, habár több év óta szunyadtak is a’ ned
vekben, fölébreszti ’s napfényre hozza.

A’ fölebb m egnevezett jeleneteket Prissnitz úr 
k r i s i s e k n e k  n evez i,’s minden beteg vágyva néz 
azok e lib e , mert a’ nyavalya és tarlós eg észség  
köztti fordulatot teszik. Igen szükséges tehát, 
hogy Gräfenbergen bevárja ezek et, ’s a’ velők 
egybekötött jeleneteket minden b e te g ; mert a’ ki 
idejének nem ura, vagy pedig türödelmetlen, az híjá
ba izgatta ’s zavarta-fel egész organismusát,’s fényes 
vagy csak elegendő sikerre sem  tarthat számot. 
D e nem szoktak mindig épen fekélyek vagy bőrpat
tanások m egjelenni, hanem láz ’s különféle izzad
ság által is nyilatkoznak a’ krisisek; sőt olly esetek  
is vannak, kivált a’ hypochondristáknál, hol sem 
minemű bajok sem  mutatkoznak, ’s az orvoslás 
m ég is tartós és jótékony sikerű.--------A’ ki te
hát ura idejének, az várja-be az egész  gyógyidőt 
Gräfenbergen; ki pedig ezt nem teheti, ’s a’ gyó
gyítás alatt krisisekre nem viradhat, annak szük
ség  azt addig folytatni, míg be nem áll ezen for
dulatpont: mert több eset tanítja, hogy hosszú 
ideig Gräfenbergen hijába tartózkodott b etegek , 
kedvetlenül hónukba utazók, alig értek haza, azonnal 
bekövetkeztek nálok a’ krisisek. Az illyeknek azt 
tanácsolhatni: viseljék-el a’ jeleneteket türödelme- 
sen , ne hagyjanak-fel gyógymódjukkal, épen ne 
nyúljanak orvosi szerekhez, hanem mindaddig él
jenek Prissnitz’ rendeletivel, mig minden- kóranya
got magukból kitaszítottak. Ezen esetben, kik Priss- 
nitzet a’ krisis’ eljötté előtt el akarják h agyni, 
kérhetnek tőle oktatást ’s tanácsot, ’s bizonynyal tö
kéletesen kigyógyulandnak , csak állhatatosan foly
tassák az orvoslást. Bizonyítja ezt egy  elékelő bé
csi úr, ki vizkórságos lévén, Gräfenbergen gyógyi- 
tatá m agát, ’s 8 hét múlva egész  teste vérhólya
gokkal borítaték, de egyszersmind épen ekkor 
kénytelen volt haza utazni. Prissnitz nem tartózta- 
tá őt, csak arra kérte, hogy a’ gyógymódot foly
tatva használja, mit azon űr Bécsben egész télen
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állal ígérete szerint m eg is tőn. Ennek következé
sei folyvást megujuló fekélyek lettek, ’s miután a’ 
természet minden tisztátalant kivetett, 8 hónapi áll
hatatossága által tökéletesen kigyógyult előbbi nya
valyájából. Ebből kitetszik, hogy a’ vizgyógyitás’ 
idejét pontosan meghatározni nem leh et, ’s kik 
megavult ’s rosznemü nyavalyák ellen kívánják 
azt használni, jól tennének, ha már april vagy  
májusban elkezdenék azt. Ataljában april hótul e- 
gész September ’s octoberig legjobb idő volna a’ 
viz’ használatára, mivel már az első hónapban 
meglátogathatják a’ zuhanyokat ’s sétálgathatnak 
a’ szabadban, a’ mi már octoberben a’ beálló zi
vatarok miatt nem oily igen le h e tsé g es; ámbár e* 
gész teletszaka is lelhetni Prissnitznél betegeket, 
kiknek bajaira a' gyógymód ekkor i s , sőt néha 
sokkal jótékonyabban hat, mint nyáron.

A’ legerősebb krisisek alatt sem  kiván Priss- 
nitz különös életrend-tartást; elve ellen volna: 
g^engités által gyógyítni. Örökös szabály nála: an
nyit enni, mennyit az ember éhezik. A’testnek erőre 
van szüksége munkálódásiban, ’s midőn az étvágy 
csökkenik, az izzasztás, fürdők ’s a’ t. egészen  
megszüntetnek, mig az ismét visszatér.’S épen nem  
kell csudáim, hogy itt a’ betegek többnyire mind 
olly sokat szoktak enni, ezt az egész  gyógym ód
ból könnyű magyarázni. Ki napjában kétszer jó
idéig izzad, rája két olly fris fürdőt v esz , zuha
nyoz, hegyeket m ász, ’s talán iilet-fürdőkkel is 
é l , végre az éhséget olly igen ingerlő vizet isz- 
sza,  testében olly soknemü elválasztás történik, 
gyakran két^ vagy négy hét alatt a’ beteges tago
kon bőre m egújul: annak végtére annyi anyagra 
van szü k sége, mint a' legmunkásb napszámosnak.

(F o ly ta tása  k ö v e tk e z ik .)

D A V O l ’ S T  M A R S A L .

D a v o u s t  L a j o s  Miklós, auerstädti ’s eckmfih- 
li herczeg, Francziaország’ marsalja, szül. 1770. An- 
noux-ban Bourgogneban nem es szüléktől; első ne
velést a’ briennei iskolában nyert kevéssel Bona
parte előtt, lóik évében alhadnagygyá Ion egy  lovas
ezredben; ’s a’ revolutio kiütvén, mellette nyilatko
zott, mint melly neki fényes pályát nyithat vala. 
Mint zászlóalj-vezér az éjszaki sereghez jö tt, az 
olly gyakran félreismert Bumouriez general’ pa
rancsnoksága alatt, ’s már első felléptekor kitüntető 
azon bátorságot ’s türelmet, mellyet utóbb olly 
gyakran bebizonyított. Mivel Dumouriez, ki alkot
mányos monarchiához ragaszkodott, a’ párisi e se 
ménynek’ állal, mellyek inegrenditék a’ thront ’s 
közel-bukását előkészilék, kényszerítve latta ma
gát, saját bátorsága végett elhagyni a’ s e r e g e t’s

külföldre menekedni, Davoust elszakadt tőle ’s 
zászlóalját megtartá az engedelm ességben. Mint 
brigádgenerál részt vett 1793. 94. ’s 93ben a’ mo 
seli és rajnai sereg ’ táborozásiban, ’s minden al
kalomkor kimutatá ama’ hideg bátorságot és  szo
ros szolgálati buzgalmat, mellyet utóbb vakmerő
ség ig  vitt. Egy rövid béke mulékony csöndet ígér
vén a’ seregnek ’s országnak, a’ kormány Tou- 
lonba küldé őt, h ogy , mint mondaték, Desaix-vel 
rendezze a’ tartaléksereget, de tulajdonkép csak 
azért, hogy az aegyptusi hadküldést előkészítse. 
Davoust részt vett ebben , ’s a’ regényes táboro
zások keleten gyakran nyujtának neki alkalmat ha
di talentomait kitüntetni, ’s szerzett hírét nagyob- 
bitani. Felsőaegyptusban több csatában jeleskedett 
az arábok ’s mamelukok ellen; ’s fényes harczot 
küzdött Murad-bey ellen. Bonapartétól Alsóaegyp- 
tusba visszahivatván , lén yeges szolgálatot tőn az 
abukiri ütközetben. Az el-arischi egyrezés’ megköt 
tetőse után, mi martz.ban 1800. történt, Desaix-vel 
Francziaországba hajózott. Ezen utón mindketten 
angolok’kezébe estek, kik velők mint hadifoglyokkal 
bánlak, eg y  hónapig letartóztatták, azután szaba
don bocsáták. 1802 az első consul Davoust-t a’ gár- 
dagranátosok’ parancsnokává nevezte, ’s megala-. 
pitatván a’ császárság, máj. 19. 1804 marsallá lön. 
Napoleon megkülönbözteté őt nemcsak mint jó 
csatászt, de mint hű szolgát i s , kinek föltétien en
gedelm ességére számolhatni gondolt. Következett 
évben a’ boulognei táborban vala, hol az Angliába- 
kiszállási készület’ nézőjátéka adatott, Britanniát 
nem annyira aggasztandó, mint Európát rászeden
dő. Itt a’ 3 ’s 7 hadtest’ vezérletével bizatott-meg, 
mellyel gazdag borostyánt aratott. Angol földön 
nem vítta azt ugyan ki, mert itt a’ merényletnek 
sajátszerü akadályai lehetőnek. A’ száraz töldön 
szerencsésb esem ények történtek, ’s fontosbnak 
ítéltetett: biztosulni előbb a’ continens fölölti ural
kodásban, hogy utóbb ez fordítassék a’ britt ha
talom ellen. Az ulmi, austerlitzi ’s jénai napok, 
mellyek alatt Davoust a’ császárnak benne hely- 
zett eg ész  bizodalmát nemcsak méltányítá, de vá
rakozását felül is múlta, kitágiták ’s megerősiték 
Napoleon’ uraságát ’s ezzel a’ marsai’ hirét ’s te
kintetét is. Mit tett a’ jénai csata’ szerencsés e l
döntésére, m eg van ismérve barátitól ’s ellenei
től, ’s ragyog, mint legszebb hadi tette. Jobb 
szárnyát kormányozta a’ seregnek , mellyet három 
hadtest képezett, ’s Auerst dtnél állott, midőn a’ 
poroszok nagyobb erővel, mellynél a’ király is 
jelen vala, elébe jövének. Davoust, ki olly haderőt nem 
várt, Bernadotte-tal akart egyesülni, hogy olly e-



rős ellenség ellen a’ boldogulásnak némi reménye 
lehessen. Bernadotte vonakodott hozzá csatlakoz
ni, mert Napoleon más irányt tűzött elébe. Da. 
voust látta, hogy magára van hagyva, magában 
bizakodott tehát és serg e’ bátorságában. A’ poro
szok’ többszöri megtámadásinak rendületlen szi
lárdságot szegzett-ellen. A’ Blücher’ sergei o- 
roszláni bátorsággal harczoltak, ’s Davoust vissza
verte azokat. A’ csata azonban egyenlő tűzzel 
folyt ’s m ég bizonytalan vala, midőn a’ mindün- 
nen szorongatott francziák újra ingadozni kezde
nek. Davoust, Gudin, Triant megtevőnek mindent, 
hogy az elkeserült ellent megtörhessék.. Végre 
Morand’ osztálya dönté-el az ütközetet. Több mint 
7000 franezia holt vagy sebesült-meg. A* poro
szok 40,000 foglyot és 300 álgyút vesztettek. Da
voust osztályával előbb Berlinb« ment. Magát Na
póleont is m eglepő e ’ váratlan következmény, ’s 
ő m egism érte, mit nem mindig szokott tenni, a’ 
hű Davoust’ érdemét eg ész  terjedelmében. N é
hány nap múlva szem lét tartván a’ harmadik had
test fölött, többeket előléptetett, ’s 500 becsület’ 
rendkeresztet osztott-ki. A’ generálokat, tiszteket 
’s altiszteket összegyüjteté maga körül ’s igy szo- 
la hozzájok: „Ö ssze akarám önöket gyűjteni, hogy  
az octob. 14ki csatában kitüntetett példás v isele
tűk iránt eg ész  m egelégülésem et nyilványítsam. Sok 
bátor vitézt veszték ’s sajnálom elvesztőket, mint 
saját gyerm ekim ét, de a’ becsület’ mezején hal- 
tak-meg mint igaz katonák. Önök e’ fontos körül
ményekben jeles szolgálatot tevének, ’s kivált a 
harmadik hadtest’ fényes viseletének köszönjük e- 
zen dicső következményeket. Mondják-meg kato
náiknak, hogy mindnyájan méltókká tevék mago
kat örök hálámra.“ — „Sire, felelt Davoust, a’ har
madik hadtest minden körülményben az leend Ön
r e , mi Caesarra nézve a’ tizedik légió vala.“ Lát
juk , hogy a’ zordon Davoust nem vala hajloinások 
nélkül, mellyek eg y  finom udvari embert dísze
sének. A’császár, hogy megjutalmazza Davoustnak 
duskövetkezményü részvétét a’ nagy napon, őt 
auerstádti hercz^gi czimmel ruházta-föl. Eylaunál 
febr. 9kén 1807 lényeges befolyása volt a’ csata’ 
eldöntésére, ’s ő kitűnt Friedlandnál is jun. l ’Jkén. 
Hasonló érdemeket szerzett az Ausztria elleni tábo
rozásban 1809. Napoleon itt szokatlan ellenállásra 
talált. Előbbi szerencséje el látszott fordulni tőle, 
’s a’ gazdag borostyán, mellyet arata, veszélyben  
forgott, hogy a’ wagrami tikkasztó napon elher
vad. A’ v ezér , a’ német ügy’ büszkesége és re
m énye, ki vele szemközt állt, ’s hasonmértékben 
birta sereg e’ szeretetét ’s népe’ tiszteletét, vitéz

ség e  által diadalt érdem lelt, bárha megcsalta őt 
a’ következmény. Hogy Napóleoné maradt e ’ nap’ 
d icső ség e , tán egyedül csak alvezérei’ tapaszta
lásának ’s vitézségének köszönhette, kiket maga 
választott ’s pontos engedelm ességükre és feltét
len hűségükre mint parancsnok és császár számol
hatott. 9 napig tartott a’ wagrami csata, melly jul. 
Okán a’ francziák’ részére hajlott. Davoust e ’ tá
borozásban eckmühli herczegi czimet nyert. F egy
verszünet állván-be, Napoleon Lengyelországba, 
küldő őt, ’s rá bizta ezen ország’ igazgatásának leg- 
fontosb ágait. Itt is , mint mindenütt, hol idegen  
földön vala, elkeserité a’ sziveket nyers kemény
ség év e l, mellyet a’ szerencsétlenek ’s gyöngéb
bek iránt gyakran lehete kegyetlenségnek monda
ni. A’ részvét’ , kimélet’ ’s emberbaráti érzelem ’ 
egy  csiráját sem oltá zord keblébe a’ term észet; 
innen származott, hogy legközelebbi környületében 
ritkán szított hozzá baráti szív , mert azt nem va
la képes megérdemelni. A’ lengyelek a’ császár 
elé terjeszték panaszikat, de azon foganattal, mint 
az elnyomatott német tartományok sérelmeiket. Da
voust hű szolga, és fő erénye, mellyet Napoleon 
másokban m egism ert, szem élyéhez ragaszkodás 
vala. Davoust olly biztosan is számolt ura’ kegyé
re , hogy m egvetette nagybefolyásu környülete’ 
jóakaratját ’s barátságát is. Murat, Berthier, Ney 
és Bessiéres gyűlölték őt; ő m egelégedett azzal, 
hogy szeget szeggel vert-vissza. 1812hen kezdő
dött az Oroszország elleni szerencsétlen had, melly 
olly fényes reménynyel kecsegtetett. Davoust a’ 
nagy sereg’ első hadtestét vezérlé ’s ez alkalom
mal is tanújeleit adá bátorságának ’s lelki ébersé
gének. Moszkva ellen m envén , kellemetlen érin
tésbe jött Murat- és B essiéres-re l, ’s a’ folyvást» 
súrlódás nyilványos ellenségeskedéssel fen yege
tett, de Napoleon meggátlá azt ’s Davoust-t ótahná- 
ba vette. A’ szerencsétlen visszavonuláskor Ney 
vezérlé azon hadtestet, melly a’ sereget födözé, 
’s e’ veszedelm es helyzetben kimutatta azon el
sőbbségét, melly neki a’ „vitézek köztt legvitézeb- 
bik“ nevet szerző. Ney panaszkodott, hogy Da
voust , ki utána m ent, őt cserben h agyá, midőn 
saját menekvéséről gondoskodva elibe rugtatott ’s 
őt sorsára hagyta. Davoust nyilványítá, hogy Ney- 
vel tudatta, mikép őt ulóseregável bevárandja, ha 
menetét siettetni fogja. Ney válaszolt, hogy kény
telen lankadt katonáinak pihenést engedni; Davo
ust pedig folylatá útját, hogy kövesse a’ hadsere
get, mi által az utóseregtől elszakadt, melly szán
dékosan maradt hátra. N ey’ szemrehányásai he
vesek valának, ’s maga a’ császár sem engesz-



telheté-m eg a’ haragra lobhant férfit, ki azt állitá, 
hogy fegyverestársa roszakaratból hagyta őt cser
ben. Davoust ismétlő állításit, mint szokta hidegen 
és szárazán , mintha magában értetnék, hogy mon
dásinak hitelt kell adni. Ekkor Ney haragos 
pillanatot vetvén Davoust-ra, e ’ szavakkal végzé  
magyarázatát: „Hagyjuk abban. En marsai ur, 
mit sem vetek ön’ szem ére, isten lát bennünket 
’s ítéli önt!“

(V é g e  k ö v e tk e z ik .)

E R Ő ’ H U Á N Y Á T  Á L N O K S Á G  P Ó T O L H A T J A .
(H  indu m ese .)

Egy éhes oroszlán fölem észte, úgy szólván, min
den állatot, melly elibe került. Hogy ezen  soká
ig tartott pusztításnak véget vessenek a’ többi 
állatok, ajánlkozának, hogy táplálatául naponkint eg y  
állatot küldendnek neki. Ő elfogadta az ajánlatot, 
melly mindkét részről pontosan m eg is tartaték. 
Egykor a’ sor egy  fiatal nyulra került, nem e’ leg- 
fortélyosb állatjára. Ez szándékosan késleté m e
nését ’s egy  órával később jött, mint m eg vala 
határozva; az oroszlán okát kérdé az elkésésnek. 
„Uram , úgymond a’ nyúl, más oroszlántól tartóz- 
tattam-fel, ki önt ’s minden alattvalóját veszélylyel 
fenyegeti.“ — „V ezess nyomban e ’ vakmerő ellen
h ez“ válaszolt az oroszlán; ’s a’ nyúl egy  nagy 
tiszta kúthoz vezeté őt, mellyben meglátta saját 
képét ’s elleneének tartván azt, bezuhanta’ kútba 
’s elveszett. (I—j i )

E L E G Y T Á R .

A’ londoni Gallery of Practical science egy  
vizsajtóval bír, melly 30ezernél több fontnyi nyo
mást gyakorol minden n égyszög hüvelykre. Nem  
rég egy élő angolnát tőnek ez erőm űbe, ’|^ a z , 
noha különben lenyuzatva ’s fej nélkül m ég órákig 
is él, a’ viznyomás által egy óranegyed alatt m eg
szűnt é ln i, ’s galvani készülettel sem vala többé 
fölébreszthetó; mi tökéletesen megczáfolja azon 
régi állitást, hogy a’ halak minden kellem etlenség  
nélkül élhetnek a’ vizsajtókban. —

Mainz közelében két gőzmalom ép ü lt, melly 
már is nagy élénkséget hozott a’ gabna ’s lisztke
reskedésbe. Az épület hatemeletü, felül a’ búza 
van, melly a’ 4dik emeletben megtisztulván, a’ 
3dikban őrlésre jut. ’s alul mint gyönyörű liszt 
jelenik-meg. E ’ malmokban mindennemű liszt, 
dara, ’s a’ t. készü l, m elly főleg azért igen aján
latos , mert szárazon őröltelvén, veszély nélkül 
m essze szállítható , ’s igen sokáig eláll.

Canangua, Gntario grófság fővárosa m ellett, 
Uj- York tartomány délnyugati részében, több ég 
hető légszeszt magában foglaló forrást találhatni.

A’ bristoliak, 1 0  mérfőldnyire Canandaigvetól egy  
pataktól átkígyózott völgyben láthatók. A ’ légszesz  
a’ folyam melletti földből, partjaiból ’s medréből 
ömlik-ki; de csak akkor é g ,  ha tűzzel érintkez'k, 
midőn aztán csak tartós eső képes lángját eloltani. 
A* közellakó amerikaiak csövekkel házaikba viszik 
a’ légszeszt, ’•  azok’ kivilágítása mellett még főz
nek is.

Danzigban aug. 8án egy  hajós két gyermeket 
mente m eg életveszély közt a’ vizbefulástól. Ezen  
férfi már tizenegy embert mentett m eg igy , ’s 
mindedd g  vonakodott minden jutalom elvételtő l, 
mellyet a’ törvény szab illy életmentőknek. Neve : 
Grahn.

A ’ párisi tud. akadémia aUg. 7ki ülésén Chev- 
reul ur vegytani értekezésiben többi közt azt fejte
gető, hogy a’ berlin-kék föstékő kelmék napon 
vesztett szinöket, éji sötétségben ismét visszanye
rik , a’ légsav hatása által.

Breiting dalszinész 1 őezer rubel évdijért sze 
gődött a’ sz. pétervári színházhoz, ’s ezenkől még 
minden föllépteért 1 0 0  rubelt kap. Taglioni tán- 
czosnő ugyanott lőO ezer rubelt húz évdijul. (6 0  
ezer pgő forint!)

Manchesterben egy  fiatal anya, szükségtől 
kényszerittetvén, saját gyermekét 2 5  frankon el- 
adá. Tettét egyhónapi fogsággal büntető az illető 
hatóság; azonban törekvők egyszersmind a’ sze 
gén ység  sorsán javítni. —

llouenben ltaphael egyik legszebb föstvényét 
5 0 0  frankon adák el, ’s a’ vevő most már 3 2  ezer 
frankért sem akarja adni. A’ muzeum igazgatósá
ga m eg akará ugyan vásárlani e ’ műremeket, bő
vebb vizsgálat után azo iban gyanítani Kezdő, hogy 
az már egykor a’ kir. képcsarnok tulajdona lehe- 
te. A ’ port eziránt már megkezdők.

Miss Djek (Dzsek) hires nőstény elefántot 
Genfben, miután megdühült, négy fontos álgyu 
golyóval lö v ék , mivel a’ puskagolyó nem fogott 
rajta. N evezetes, hogy ezelőtt 17  évvel, szin
te Genfben, hasonló módon veszté életét eg  
elefánt.

Mont d’ Oringnyben július 2 i  kén Boeheux 
asszony hathónapi teher után egyszerre 3  fiút ’s 
2  leányt szü lt , mind az öt gyermek élve jölt vi
lágra, de néhány perez múlva ineghalálozolt. Erén 
asszony mór 183üki febr. 1 San két fiút szült ’s 
igy 1 8  hónap alatt összesen hét gyermeket.

r e j t e t t s z ó .

H árom  e lő l :  testb a j; lé le k d ís z  három  u to lsó .

H o g y  g y ó g y ítsa  a m a zt, b írjon  im e z z e l e g é s z .

B o g á r  J á n o s .

A ’ 6 S b k  szá m ú  r e j te tt s z ó :  C s ő s z .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i me l .
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A ’ H Ő S É T  V  Á  l i  Ó.

(N e 'p reg e .)

H e g y ’ o ld a lán  v é s z -d ú lta  v á r ’
B ú s  o m la d ék a  á l l ,

L eányk a  járd á i é j je l ott.
A’ h o ld ’ v ilá g in á l.

M int a ’ r e g é n y e s  h o ld v ilá g ,
O lly  b á jlók  areza i ,

'S  e g y  horpadt s ir h a lo m  fö lö tt  
íg y  z e n g n e k  a j k a i:

,Itt v á l lu n k - e l , d e  hajh  ! e ’ s ír  
N em  v o lt  m ég  ak k or i t t ,

L tó ls z o r  e ’ h e ly e n  adá  

H ő b ü c s u -c s ó k ja it !

IU várjam  ő t ,  ha jó  m eg in t —
S z ó l t  —  ’s  á ld ásiu l k ö zö tt  

E ltá v o z o tt . —  A zó ta  tán 
Job b  lé tr e  k ö ltö z ö t t .4 —

„ F e ltű n ik  m eg  m a a ’ k íván t  

É d en  fö lö tte tek  —
Z ú g  lé g b ü l e g y  h a n g , —  é s  örök  

L e e n d  s z e r e lm e t e k !“

,É1 m é g  t e h á t?  —  íg y  b o ld o g  én  
Ó t ism é t  bírhatom  !‘

M ond a ’ leán y  ; ’s  e lő t te  m ost  
M eg n y ílt  a ’ s ir h a lo m .

’S  fe lé  e g y  fö ld -a lu !  k e lő  
H a lv á n y  s z e l le m  v o n ú l ,

A le lly  r é m le te n  eréb en  a ’
V é r  m e g fa g y ,  m e g sz ó r n i ;

M ert a ’ s z e lle m b e n  ism erő  
H arczb an  h o lt  k e d v e s é t ,

R i m o st  s ír jáb a  v it te  ő t ,
E ls ő  s z e r e lm e s é t .

Spetyku Gáspár.

F I G Y E L M E Z T E T É S Ü L

a’ g y o k s - u t a z á s i  I N T É Z E T H E Z .

Rendetlenség bármi szilárdul-álló intézetnek 
is romlását hozza-el; zsönge intézetnél pedig, 
melly m ég csak most küzd hitelért, minden cse 
kély hiba következmény-dús. Óhajtanám: vajha jó 
néven venné a’ gyors-utazási Intézet néhány ész- 
revételim et, mellyeket eg y  utamban tevék ’s imitt 
közlök.

Augusztus’ 18kára váltottam utazási-jegyet a’ 
Miskolczrul Pestre járó gyorskocsira, reggeli 5y 
óra volt az elindulásra kitűzve; azért, nehogy reg
gel e lk éssem , pogyászomat az elindulás-előtti na
pon beküldöltem. R eggel megjelenvén, pogyászom’ 
súlyát kérdezém , ’s az 62 fontnak mondatván, a

zon kérdésem re: nemde köpönyegem is bele m é
retett ? nem-mel adott felelet után a’ járulékot le
fizettem. Felülék a’ födeles stájer-szekérre az E- 
perjesről érkezett más négy utazóhoz; azonban 
négy ülés lévén csak , egy a’ conductor mellé szo
rult, hol lábát sem nyujhatá ki, fejével is alig fért-el; 
ezintezen utóbbi hibája volt a’ két első ülésnek is. 
A’ helyeknek illy szembeötlő különbségük mellett 
igen term észetesnek látszanék, azok közt osztály
zatot tenni, ’s mindenkinek saját ü lését, az egész  
utón megtartandót, vagy az ár’ sorozása, vagy a’ 
fizetés’ elsőbbsége szerint kimutatni. Mivel m ég  
eddig illy osztályzat nem lé tez , legigazságosbnak 
véltük a’ helyeket minden állomáson cseréln i; a’ 
hátulsó ülések alvó-helyül szolgáltak; az első há
romban körülbelül úgy érzők magunkat, mint m e
sében azon em ber, ki, hogy ébren maradjon, ma
gát tövissel rakatá-körül; így mi is minden fejmoz
dításra érzékeny üléseket kapván, fölébredénk. Kö- 
vesdre délelőtt 10 órakor érkeztünk, ’s álmélkodva 
láttuk , hogy a’ lovak’ váltása helyett azoknak ete- 
téséhöz tétetnek készületek, ’s valóban két órát 
nmlatánk; ezen  fogat-lovak vittek K erecsenére. — 
Sajnálhatni, hogy a’ társaságot talán a’ szűk jöve- 
deim ezés illy fonák rendelkezésre bírta ; úgy hiszem, 
nem pénzsovárgásbul hanem a’ szükség’ parancsá- 
bul folyt: mi szerint a’ társaság, saját lovai által vi
teti állomásrul állomásra a’kocsit. Magában ez nem  
is volna rósz, csak az állomások sűrűbben váltanák- 
fel egym ást; de Miskolcztól Pestig öt állomás csak
ugyan kevés. A’ kerecsenéi kocsis mingyárt a’ 
borravalói alkuval kezdé-m eg az ismérkedést, ’s 
tudakozá elődjét: „István! hát kendnek mit adlak 
az urak ezt akarván számolása’ alapjául venni; 
a’ jámbornak mindenre inkább volt szüksége, mint 
borravalóra; a’ négyelő’ kiszakadt pereezére is 
nekem kelle figyelmeztetnem; nagy bajjal befog
ván a’ lovakat, a’ conductor vette-által a’ kocsis’ ne
m es hivatalát, ő pedig a’ bakra szegődött. Gyön
gyösre estve érkezlünk-m eg; a’ casino’ vendég
lőjében barna, sőt mondhatnám fekete, kenyérrel 
’sjjúgm eleg borral vendégeíteténk-meg, minthogy 
jobb nem volt. Hatvanhoz közel egy vízmosásba men
yén a’ gyeplős és nyerges lovak, a’ kocsi’ egyik  
oldala is beléesett; már előre fájtatám eltörendő 
tagomat, azonban ezúttal épen maradánk; a’ ko
csi csak |  nyíre dőlt-fel, a’ gödörben megfeszült 
tengelyektől tartóztatván-fel, visszahuzattuk a’ ko
csit ’s más utón odébb mentünk. Hatvanban ’s 
Gedellőn a’ részeg  kocsisoknak, nem kevés egy- 
más-köztti feleseléseik ’s borravalóérti szemtelen- 
kedésik között lökén reggeli hét óratájbanf érkez- 
tünk-megPesten.itt pogyászomat újra megméretvén, 
57 fontot nyomott; a’ köpönyeg belé nem méretett, 
de azért a’ fölösleg - fizetett csak ki vala fizetve. 
Kérdezni lehet, miért nincs meghatározva: vall
jon az utiruha m érés alá esik-é vagy nem ? 
méltán boszszantó, ha egy  rendezett Intézet cse
lekvései nem mindig egyezők egymással. A sza-
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bályok között olvashatni azt is: „ha az utazó, po
ggyászát idejében be nem küldi, más alkalommal 
fog elküldetni“ , de nincs utána té v e : valljon más 
íizetéssel é vagy nem? Én ügy h iszem , hogy  
n e m ,  m ég is a’ hivatalban maradt ’s következő 
alkalommal utánam küldetett pálczámért m eg kel
le a’ hozatalbért fizetnem. B—!/*

PRISSNITZ VINCZE’
grüfenbergi hidcgviz-gyógvmódjának taglalása.

(Folytatása.)
A’ visszanyert eg észség ’ megtartására szük

ség  , a’ gyógymód alatti szabályokat utóbb is mér
sékelve megtartani, ’s folyvást term észetes élet
rendet, ’s a’ frisviz-ivást követni, a’ szabad leve
gőn gyakran sétálni, többször hidegen fürdeni, 
’s ha leh e t, zuhanyozni vagy hidegen mosogatni 
a’ testet, főkép a’ szeszes italokat kell kerülni. 
Nem csekélyebb fontosságú m ég az i s : hogy a’ 
már megkeményült testet újra igen m eleg öltö
zetek által el ne puhítsuk. Ezek azon intések, 
mellyeket Prissnitz minden betegének utravalóul 
ad. Épen milsem használna az eg ész  orvoslás an
nak, ki magát újólag az élvezetek’ ölébe vetné. 
— A’ tartós siker tehát a’ gyógyulás-utáni maga
tartástól függ , mithogy eg y  jól szabályozott élet
mód legjobban kezeskedik az e g é sz ség ’ tartóssá
ga felől.

Minthogy a’ vizgyógymód épen nem általá
nyos szer , ’s Prissnitz’ hosszú-évi tapasztalásai u- 
tán ez csak némelly nyavalyákban nyújtott biztos 
gyógyszer: helyén lenne tán azon különféle kórt 
előszámlálni, mellyek’ gyógyulásáról imez orvos
lás biztosít. — Legüdvesb sikerűnek mutatkozék 
a’ viz azon korokban, mellyeknek r o m l o t t  n e d 
vek voltak alapjai, különösen a’ görvélyben ’s 
megavult bujakórságban, hol higany-evés m ég  
nem ronlolt-ineg minden életerőt, ’s m ég m eg
van az álom ’s az étvágy. Különösen pedig 
jótékony a’ fris ’s m ég nem régi venuskórságban, 
akármilly alakban ’s elfajultságban mutassa is ma
gát. A’ vizgyógym ód azon nemcsak gyorsan ’s 
egészen  kifog, hanem m ég a’ jövő napokbani 
rósz következésektől is mentesít; a’ mi a’ higany- 
gyógymódnál nem lehetséges. Bármint rázzák is 
fejőket a’ hitetlenek , ’s kétkedjenek ennek igazsá
ga felől, e lé g , hogy nincs máskép; mert igen so
kan találtak itt már gyógyulást, kik közül az iró is 
többet ism er, ’s kik, mentőjük iránti hálából nem  
vonalkozandnak , ennek igazságát a’ világ előtt is 
tanusítni. — Továbbá különös sikerű a’ víz az 
ideggyengültségben — ezen főkép a’ nőmnek tulaj
donos bajában,— melly ellen a’ legköllségesb ásvány
vizek is csak felületes enyhülést szerezhetnek: to 
vábbá a’ megavult k ö s z v é  n y b e n ,  visszaütődött 
láz nélküli hosszas bőrkiütésekben, régi sebekben, 
aranyérben, fej-, szem- ’s nyakfájásban, hysteriában, 
liypochondriában, ha ez m ég igen el nem fajult, 
’s m ég megvan a’ lélekműködés; különféle alles- 
ti bajban, lázas bőrkiverésekben, minő p. o. a’ 
skarlát; a’ vörös-himlőben, a’ himlő- ’s egyéb láz
ban, mint p. o. az idegláz, rothasztóláz, és cho- 
lerában, melly kór ellen , kivált legújabb időnk
ben, a’ hidegvíz mindig legjobb sikerrel, ’s utolsó

Bécsben-kiülésekor, némelly ottani orvosaktól is , 
Prissnitz’ szabálya szerint, használtatott.

Szintúgy jótékonynak mutatkozott már sokfé- 
le gyuladós esetben, mint sebekben, vérfolyások
ban , nyálkafolyásokban (fejér), ’s a’ sápadás, sár
gaság ’s vizkórságban, ha t. i. e ’ nyavalyák m ég  
nem haladtak annyira, hogy testi romlások követ- 
keztek-be. Nem különben erős nyálkásságban, szé 
dülésben , havi tisztulás’ szűkében, senyvedésben, 
gyomor- ’s egyéb görcsökben, mellszorongásban 
;s szívdobogásban, bélférgeknél, csontfenében, 
csonttörésekben, hasmenésekben ’s vérhasban.—  
Hathatós szer némelly lelki nyavalyákban; sőt né
ha nyavalyatörésüknél is kedvező sikerrel hasz
nálták.

Ezen rövid előterjesztésből, mellynek teljes 
igazsága felől minden részrehajlatlan, ki a’ víz- 
gyógym ódot vizsgálta ’s azt maga is használta , 
’s alkalma nem hijányzott, a’ gráfenbergi csudás 
gyógyításokrul m eggyőződnie, bizonyságot teend, 
— kitetszik: hogy P r i s s n i t z  V i n c z e ’ vizgyógy- 
módja korunk’ legfontosb tüneményei közé tartozik 
az orvosi látkörön, mellyel már valóban sok na
gyot ’s nehezet véghez vitt. Ezt minden igazság
barátnak, ’s m ég az orvosoknak is m eg kell val- 
laniok; mert hol van ollyan o lcsó , ollyan erős é s  
hathatós, kárt nem hozó szerük, melly a’ nedvek’ 
tökéletes átváltoztatását úgy eszközölné, mint a’ 
hidegvíz-gyógym ód ? ! ’S ha csakugyan minden 
tudományos vitázat elismeri, hogy a’ t e r m é s z e t ,  
vagy is : az emberrel-született gyógyerő, egyedül 
a’ n y a v a l y á k ’ g y ó g y í t ó j a :  hol van gyógy
m ód, melly a’ működő természetnek olly kevés 
szabályt adna, ’s e ’ gyógyerőt olly egyszerűen 's 
term észetesen , ’s m ég is olly sikeresen ösztönöz
né munkálataira, mint ezen gráfenbergi, mellyel 
azért méltán t e r m é s z e t i  g y ó g y i n t é z e t  nek 
nevezhetni ? — Ijesztgessék bár ennek ellenségei 
amaz elpuhúlt természetüeket füst-enyészetű be
szédeikkel , mellyeket Gráfenbergen tettek czáfol- 
nak-meg, hogy t. i. a’ rettentő ’s nehézségekkel 
összekapcsolt vizgyógym ód nem eg y éb , mind pa
lástoló (palliativ) , ’s nem gyökeres orvoslás ; •— 
hogy ez a’ gyomort m eghűti, gyöngíti, sőt a’ 
nemesb részekre, mint p. o. a’ tüdőkre, károsan 
is hat, ’s gutaütést okozhat, ’s a’ t .— Ezen sem 
mi tanúkkal be nem bizonyíthatandó állítás csak a’ 
vizgyógytan’ mezején tapasztalatlanságjokat árulja- 
el. —  Tartson bár az ellenfélleli küzdés m ég olly 
sokáig, végre csak ugyan a’ jó ügy fog győzni, 
’s támadandnak olly, balitéleteken felülemelkedő 
elm ék , kik e’ gyógymódot mesterétől alaposan 
megtanulván, nem  engedendik, hogy az alig szü
letett m agzat, egy  ember’ éltével —• kihaljon ’s 
feledékenység’ homálya fedezze. Mert nem ok- 
nélkül ömleszté olly bőven az anyatermészet az 
ujélet-adó elem et; ’s boldog, ki használja azt, 
mert hosszú élet, ép test, vidám elme lesz bőséges  
jutalma ! (Folytatása ’s vége következik.)

D A V O U S T  M A R S A  L.
(Vége.)

Davoust az Elbe-folyamhoz vezeté hadseregét, 
’s május’ 30kán 1813 Hamburgban válaszlá fő ha
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diszállását. Emléke fenmaradt e ’ városban ’s környé
kén, hol nevét ma is átkozva említik. Itt I) a v o  ü s t  e- 
gész sajátságában mutatkozott’s eg ész  term észeté
ben, melly magára hagyatva csak maga után indul; 
itt katona volt ő, a’ csatász’ minden rémítő elsőbb
ségével ’s az em beriség’ minden erénye nélkül. 
A’ hely’ védelmét a’ dologértők igen jelesnek raj
zolják, de a’ kormányzást keménynek, kegyetlen
nek ’s önkényesnek. — Dicsőén állott-ellen a’ své
dek’ , poroszok’ ’s muszkák’ ismételt megrohanási- 
nak, ’s állhatatosan utasított-vissza minden ajánla
tot, melly neki nagy szem élyes hasznokat Ígért. 
A’ helyet nem adta-által az ellennek , hanem Gé
rard generálnak, ki utóbb marsallá lön, ’s kit Fran- 
cziaország’ ideigleni kormánya Hamburgba kül
dött , hogy Davoust-t felváltsa a’ parancsnokság
ban. Ez engedelm eskedett; sietett-vissza Páris- 
b a , ’s jószágára ment a’ nélkül, hogy az uj ha
talomgyakorlóknál csak egy  lépést is tett volna ön- 
hasznaért. Itt élt ő csendes elvonultságban, míg 
martzius’ 20ka Napóleont franczia földre nem vitte. 
Ez hadministerré ’s pairré nevezte ő t, Davoust 
pedig újólag kitüntető ama’ fáradhatlan munkássá
g ot, állandó buzgalm at’s föltétien hűséget, melly 
által ő a’ császárnál azelőtt olly kedvessé lön. Mi
vel az első bizonytalan hir a’ Waterlooi ütkezetről 
megrémítő P a rist, a’ követek meghivák a’ hadmi- 
nistert: jelennék-meg a’ kamara előtt, körülményes 
és hiteles tudósítást a’ dologrul adandó. Davoust 
ügyekezett lecsöndesíteni a’nyugtalan elméket, eg y 
szersmind azt mutatni-meg, hogy az ügy elveszt
ve nincs. „Ha a’ kamara —  úgymond — szigorú  
rendszabályokhoz nyúl, ’s minden katonát, minden 
nemzeti őrt, ki zászlóját elhagyja, hazaárulónak 
nyilatkoztat: úgy ellenállhatunk. Mi engem  illet 
uraim! — eg y  franczia sem  tarthat árulástól, míg 
kezemben lesz a’ parancsnokság.“ Davoustra bí
zatott azon hadsereg’ fővezérsége, melly Páris’ 
falai alatt volt- A’ ka onák bátorságot ’s hősi elszá- 
nást mutattak, ’s készek valának folytatni az ide
genekkel'! harczot nemkedvező helyzetben is. De 
a’ marsalokat ’s nagyokat nem ihleté hasonló szellem ; 
ők pályájokat elhagyók, a’ fáradságosan szerzettet 
csak megtartani ’s élvezni óhajtók. A’ császár, 
ki ismérte a’ nép’ hangulatát, melly legközelebbi 
környületében sem  volt iránta kedvező, lemondott, 
mert remény többé nem kecsegtető. Mindent sze 
mélyében központosított, ’s igy nélküle mindennek 
össze kellett omlania. A’ húség’, engedelm esség’ 
’s nem zetiség’ érzelmei csak a’ nép- ’s hadsereg
nél valának, ’s ezek Napóleonnak legkevesbet kö
szönhettek. Mi a’ tömegbül kiemelkedék ’s úgyne
vezett magasb rendet képeze , az önmagával 
vala elfoglalva ’s menekvésről gondolkozók. A’ nép 
iránt Napóleonnak nem volt szive ’s ahhoz nem tu
dott sem  bizodalommal sem  hajlandósággal visel
tetni. Az ország’ sorsa tehát szeszélyek ’s czivódá- 
soktól, önzés- és hiúságtól függött.

Davoust, ki m ég folyvást tetem es hadsereg
gel parancsolt, bátor vala ugyan ’s elszánt, de nem  
birt sem  a’ lángész’ éles látásával, sem  a’ charak- 
ternek amaz erejével, melly az elválasztó pillana
tokban ösvényt szab a’ sors’ menetének. () alkudo
zásba bocsátkozott, ’s végre juh 3kán 1815. eg y

katonai egyezést kötött, melly szerint kötelezte 
magát, a’ Loire-folyón nyomban átmenni. Ezen 
eg y ezésb en , mellyet Wellington ’s Blücher is alá
írtak , m eg lön állapítva, hogy véleményéért ’s ed
digi politikai viseletéért senki se vonassék vizsgá
lat és felelet alá. Ennyire jutván a’ dolgok, Davoust 
nem maradhatott fél-uton. Követte a’folyamot; úgy  
cselekvék, mint mások, ’s benyújtó hódulatát. A’ 
sereget napiparancsban tudósító e ’ lépésről, mellyet 
is az néma engedelm ességgel fogadott. Napoleon, 
kiben néhány kedvező esem ény uj reményt élesz
tett, lehetségesnek tartó a’ szövetségesek ellen 
m ég eg y  végső próbát merni, kik szerencsés hely
zetüket, mint látszott, használni nem tudók. Lemon
dása eltávolító őt a’ hatalomtól; ő csak néhány na
pig ohajta m ég vitézei előtt megjelenni, hízelegvén  
magának, hogy eg y  eldöntő hadicsel által baját vég 
zi ellenivel. E’ tervvel foglalkozva, a’ hozzá hú 
f  lahaut generált küldé Davousthoz, hogy ezt ér
tesítse a’ császár’ szándékáról. De alig érinté Fla- 
haut Aapoleon’ czélját, midőn a’ marsai őt hango
san félbe szakasztá. „Hogyan, — kiálta Davoust —  
’s ismét itt v an ő? Mondja-meg ön Bonapartéjának, 
hogy nyomban elfogatom, ha késik elutaztával.“ — 
Ezen a’ biztosak előtt kimondott fenyegetés föllep
lezni látszott a’ marsai’ belsejét, m elly, mint hivék, 
sötét tervekkel vala foglalatos. Marsai úr! — szigorú  
komolysággal felelt Flahaut generál — sohasem  
hittem volna, hogy férfi, mint ön, ki tiz nap előtt 
a’ császár’ lábainál hevert, most így beszélhessen ; 
magamat ’s kivált a’ császárt sokkal inkább tiszte
lem, mintsem ötön szavairól tudósítanám; tudósítsa 
őt azokról ön maga. Kinyilatkoztatom egyszers
mind, hogy e ’ pillanattóifogva benyújtom elbocsá- 
tatási kérelmem’; megbecstelenítném vállrojtimat, 
ha tovább is viselném azokat önnek ’s önhez hason
lóknak’ parancsi alatt“ —* Davoust lángolt haragjában, 
de mellybe m ég is némi szégyen vegyült, melly 
gátolá a’ düh’ kitörését. Meg is győződhetett nem
sokára , milly hajlatlanok valának az emberek há
lával megismerni érdemét. A’ csudálatos eg y ezés, 
mellyet st. Cloudban némileg hirtelenkedve kötött, 
m eg nem tartaték ’s helyét a’ tarenti herczeg  
foglalá-el. A’ Moniteurben jegyzéke je len t-m eg  
azon száműzött generáloknak, kik Napóleonhoz 
ragaszkodtak ’s a’ külföld ellen hazájok’ , Fran- 
cziaország’ ügyében élet-feláldozó húséggel tűn
tek-ki. E’ jegyzékben lehete olvasni Grouchy, 
Clausel, Gilly, Excellmans, Drouet, Delaborde, 
Lamarque, Alix és Dejean neveket. A’ st. cloudi 
katonai eg y ezés’ illy m egsértetése fellobbantá Da
voust-t, ki azt mint munkáját tiszteltetve ohajtá 
látni. Irt tehát Gouvion st. Cyr hadministerhez 
’s kívánta, hogy neve tétessék azok’ helyébe, kik 
a’ Julius 24ki számüzetési jegyzéken felirvák, ha 
m eg  nem tartatik eg y  szentnek hitt egyezés. ,,E’ 
neveket — úgymond —  Francziaországban tiszte
lettel fogják említeni, ’s a’ hadvezérek, kik azo
kat viselik, csak azon parancsokat teljesítők, mel
ly eket tőlem mint hadminislertől kaptak. Felszólí
tom önt, Marsai úr, •— így végzé iratát >— hogy 
e’ levelet terjeszsze a’ király elé.“ — A’ dolog a 
határozatnál maradt, mellyhez a’ király m ég azon 
parancsot is toldá, hogy Davoúsl’ képe a marsa-



lók' terméből vétessék-ki. Hasonló foganattal lé
pett-föl a’ pairkamarában, midőn decemberben el
határoztatott Ney’k ivégezíetése.—-A’ jul. 3ki e g y e 
zést ez alkalommal is erőbe akará léptetni sze
rencsétlen bajtársa’ ré szére , ’s erős szókat mon
da, mellyek díszére válnak bátorságának , szilárd 
és őszinte gondolkozásának. Ezek szók voltak, mel- 
lyekre az akkori időnek nem lehettek fülei. Da- 
voust falura m ent; 181Ö év’ végével ismét Páris- 
ba jött, hol jun. 4kén 1823 hivatal, nélkül lialt-meg.

Davoust durva és kemény harczfi volt, ki 
mit sem  birt Pichegrü’, Desaix’ , Parceau’ és 
Foy’ nagylelkűségéből. De illy cliarakterek is 
b ecsesek , míg a’ had eszköz marad a’ népek 
és siatusok köztti viharok’ eldöntésére. Diadalért 
liarcz, ’s diadal által j o g : ez a’ katona által 
megoldatandó feladás. — Davoust nem ismérte 
a’ szeretetet, hajlandóságot, ’s amaz emberba
ráti érzelmeket , mik embert em berhez csatol
nak. Ö hivatalának élt, ’s mivolt, mit az, belátása 
szerint, tisztül parancsolt, vagy eszközül mutatott, 
hogy magát nélkülezhetlenné tehesse. Majd min
denütt panaszkodott nyomása ellen a’ nép, és vá
rosok ’s tartományok sóhajtoztak a’ hadi erő’ terhe 
alatt, mellyet rájok rótt. De m ég ellenei sem  
mondják, hogy arra őt kincsvágy vezér lé , vagy 
hogy saját vagyonát kívánta ez által nagyobbítani. 
Harcz nála harczot táplált, ’s harcz lévén feladása, 
minden eszközt használt annak megoldására. Mint ér
tett ehez, mutatja magaviseleté a’ viadalban, — ke
m énysége ’s pontossága a’ szolgálatban, hol cha- 
rakterének makacs szigorúsága jelentkezett, — ba
rátságtalan viszonya, mellyben ál ott több fegyve
restársával, — baromi nyilatkozása Napoleon ellen, 
midőn tőle nem kellett többé félnie, ’s mit fö'ebb 
érinténk, —• és kíméletlen, gyakran kegyetlen bá
nása, mellyet szenvedtek azon tartományok’ lako
sa i, kik köztt hadsergeivel járt. Milly kevés tekin
tettel szokott lenni, tanúsíthatja m ég azon egyetlen  
teltdolog, hogy 1809. Regensburg városára, miu
tán gyuladás által elpusztult ’s kiraboltatott, 000,000 
franknyi sarczot vetett. Azzal nem gondolt, hogy 
e ’ szerencsétlen békés város egy  szövetséges status’ 
városa, ’s hogy h erc zeg e , a’ rajnai szövetség' 
prímása, Napóleonnal barátságos viszonyban állt. 
’S m ég sem  tudhatni, hogy ez marsalját azért 
korholta vagy számadásra vonta volna.

Ipoly táji.

GONDOLATPILLANGÓK.

Mi a z  e m b e r ?  Alig születik, mindjárt első  
hangászata — sirás ; elvonja száját, mintha bosszan
kodnék , hogy e’ nyomom világba jő v e ; mert Pli- 
nius’ vélem énye’ szerint: csak negyvenedik napon 
születése után, kezd nevetni a’ gyermek. E’ kis 
em berrel, születése után azonnal, mint valamelly 
rabbal ’s tolvajjal, bánik az em ber; kezét, lábát 
megkötözik, ’s a’ bölcső börtöne. Az ember eleinte

se nem járhat, se nem állhat. Az ujdan - született 
gyermek senkit sem ismer e ’ világon, holott a* 
fiatal báránykák, mindjárt megismérik hangjáról 
anyjokat. Milly tiszta az ember gyermek-korában , 
legjobban tndják a’ dajkák; hogy az ifjú fecskék 
tisztán tartják fészköket, majd mindenki tudja. Szá
jával eleinte mitsem szólhat, kérdezhet, panasz* 
kodhalik, hanem hasonló a’ faragott bálvány-szo
borhoz: os habent, et non Ioquuntur. E gész be
széde sírásban áll. Az ember eg ész  életéb en , 
számtalan betegség  alá van v etv e , a’ mennyi izzó
lyuk, annyi ajtó, mellyeken a’ b etegség  ’s halál 
hozzánk jöhet; azért mondá bölcs Seneca: „Homo 
est vas quassum, et fragile ; est corpus in omnera 
fortunae contumeliam projectum.“ (Az ember rom
ló és töredékeny hordó; ’s a’ szerencse’ minden 
viszontagságai közé hagyított test). Az ütér ugyan 
minden órában négyezer ’s hatvanötször ü t, de 
minden ütés —  utolsó lehet.

A’ h í z e l k e d ő .  A’ l ég valódi jelképe a’ hi- 
zelkedőnek. A’ lég  önmagában sem  h ideg , sem  
m eleg ,sem  világos, sem  sötét, hanem minden
kor az égh ez alkalmazza magát: ha ez m e leg , a’ 
lég  is m eleg , ha ellenben amaz h id eg , ez  is az 
lesz. E gy égő ház mellett mindig m eleg levegőt 
érezhetni. Illyen a’ hízelkedő. Mondja bár valaki, 
hogy fázik, tüstint reszketni fog , ha mindjárt ka- 
nikula v an is. Jól észrevette boldog - emlékezetű  
Kisfaludy Károlyunk: „M essze halad ki tanul, 
m esszébb jut m ézes ajakkal, legm esszéb b , ki ö- 
rök görnyedezésre s z o k o tt .— A’ hizelkedő ollyan, 
mint a’ gyógyszertárbeli aranyozott szelenczék; 
kívül szép czimmel diszeskednek, p. o. „Ássa foe- 
tida“ , belől pedig büdösek, mint a’ — búzaszak 
A’ hizelkedő ollyan mint a’ börvén (Wintergrün) 
melly a’ fát barátságosan öleli, ’s karo!ja-át, hanem 
egyszersmind nedvét ’s erejét is elveszi.

Váczról E .. i.

R E J T E T T  SZÓ.

Két elsőmnek összevéve 
Hasznát mindenütt veszik.

Négy elsőmmel, a’ kiknek van,
Magukat egyezgetik.

Vég hármamba az oroszok 
Hol ezt hol amazt teszik.

Egészem : egy ravasz állat,
Melly kullogva lesködik,

’S ha éber lényeket nem l el ,
Barmod közt dühösködik.

Sz. J. Kalocsáról.
A’ 69dik számú rejtettszó: S e b é s z .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .



T ÁRSALK O DÓ.
7 1 sr.Ám Pest) September’ 6.

V A L  A l i i  AZ I S K O L Á K R Ó L .

A’ V a s á r n a p i  U j s á g' 173 ’s 174d. számá
ban közöltetik V a l a m i  a z  i s k o l á k r ó l ,  m ellé
ben különösen e g y , az iró’ ezélzata szerint is, úgy  
látszik kiemelt pont, valóban nem érdektelen, sőt 
méltó volna, hogy magasabb, ’s tágabb körökben 
is nemcsak ’s nem is annyira visszhangra (mert 
hisz’ kegyes óhajtásoknak nem vagyunk szűkében), 
hanem inkább sikeritő buzgalomra találjon. A’ czél- 
zott pontban ezen javaslat van: „Legyenek az is
kolák (t. i. a’ falusi, vagy áltáljában a’ nemzeti is
kolák) műszorgalomra szoktató intézetek. E’ végre  
a' tanítónak nemcsak m eg kell engedni a’ gazdás- 
kodást; •— sőt legyen annak a’ tudomány’ szabá
lyai szerint rendezett gazdasága, melly körül az 
iskolásgyermekekmeganny i praktikansok legyenek.“
— Szép gondolat! ’s ha illy módon szerkesztett 
falusi iskolákat, (nem is említvén hogy a’ hajdani 
philantropismus’ liijányai nélkül, mellyeken a’ mai 
józan Paedagogica felül-áll) hazánkban létre hoz
hatnánk: ezekben nyilnék-meg a’ nemzeti jóllét’ 
mindenre áldást ömlesztő forrása. Mi jó , mi boldo
gító volna ezekben, akár a’ műipar’ tökéletesbitésére,
— akár a’ term észet’ tapasztalatibb ’s gyökeresb  
ism értetésére, *—• akár a’ vallás- és szeretet-ter- 
jesztésre , — akár a’ leendő polgároknak társas vi
szonyaikba kézenfogva vezetésére : hosszasan fej
tegetni szükségtelen. Csak az a’ kérdés : valljon 
lehetne é nálunk illy iskolákat állítani ? •—« nincsenek 
é útban legyőzhetlen akadályok?

Akadályok ötlenek szem be csak felületes gon
dolkozásra i s : de talán a’ buzgó akaratnak nem  
legyőzhetlenek. Hlyen példánakokáért az, hogy 
falusi iskolamestereink , (nem többnyire mon
dom , hanem átaljában) arra tehetlenek, hogy  
tulajdon költségükön, a’ czél szerint, különbö
ző ágakra terjedő fundus instructust tartsanak.
— De miért ne állíthatna ’s tarthatna ezt min
den h ely ség , tehetségéhez ’s helybeli szüksé- 
gihez képest, eleinte ollyantmillyent, de idővel 
tökéletesbitendőt ? —■ ’s igy ezen akadály el volna 
hárítva. —  Másik akadály a’ protestánsokat illeti, 
kiknek sok , kivált népesb falusi iskoláikban, olly 
tanitók vannak, kik fensőbb iskolai pályájokat vé
gezvén , csak két három évre kötelezik magokat 
a’ tanításra, azért*hogy további (papi, ügyvédi, 
orvosi, mérnöki ’s a ’t.) pályájok’ folytatására ma
goknak segélyt szerezzenek. Ezek illynemü isko
lában azon rövid idő alatt haszonnal nem forgo
lódhatnának, ha szinte készületük volna is rá , — 
de a’ mit szerezni illy rövid használatért, másra 
készülő ifjaknak ismét czéliránylalan, — sőt a’ 
czélirányos készületre forditatandó idejök’ tékozlása 
lenne. Ezen akadály’ elhárítására nézve legkön
nyebb volna azt mondani: Legyenek hát minden
ütt olly tanitók, kik egyenesen aira készü ltek ,—

’ s nem két három évre , hanem holtukig arra szán
ják magokat. — Ez ugyan , ha csupán a’ műipar

gyakorlati iskolákat tekintjük, jó , szü k séges, sőt 
mulhatlan kívánatnak látszik: de ha figyelemre 
veszszük, hány csekélyebb tehetségű ilju fűzött 
magának századoktól lógva ezen tanítói pályán 
szárnyakat, mellyeken a’ haza’ kisebb nagyobb 
oltárihoz áldozatokat vihetett, ’s mellyek nélkül ö- 
rökre porban maradt volna , valóban ohajtatos : úgy 
közölni a’ dolgot, hogy a’ műipar-intézet’ behoza
tala m ellett, ezen ősi jótékony szokás is háborí
tatlan maradjon. Lehetne pedig illy formán: Mi
vel az a’féle népesebb iskolákban a’ szóbanforgó 
rövid ideig maradó tanitók szoktak lenni, ezeken  
kivid több tanitó is van: azok közül eg y  minden 
esetre ollyan len ne, ki a’ műipar-intézet’ v ezeté
sére készült, ’s holtáig arra szánta magát. íg y  a’ 
más pályára törekvő ifjú tanítók is más tudomá
nyok’ tanításában, mint eddig, úgy ezután is (mert 
hisz’, kivált miután a’ fensőbb iskolákból paedago- 
gikai isméret nélkül ki nem mennek, nem leh et, 
nincs is ezek ellen olly általányos panasz, mint 
némelly tanuló-szoba’ falai közit álmadozók la
mentálnak) hasznosan forgolódhatnának, —  ’s a’ 
segedelem ’ kútfeje több száz ifjú előtt évenkint 
nyitva maradna. •— Azon egy  tanitónak tehát, kire 
a’ népesb nemzeti-iskolákban műipar-intézet’ v eze
tése bízatnék, valamint minden csekélyebb né
pességű  falusi iskolamestereknek mulhatlanúl kel
lene birniok az ezen intézet-vezetésre kivántató ké
születekkel.

De itt már a’ legfőbb akadály; röviden ki
mondva : n i n c s  i s k o l a - t a n í t ó k a t  k é p e z ő  
i n t é z e t ü n k ;  — e ’ nélkül pedig minden műipar- 
intézetek felőli beszéd ’s óhajtás nem e g y é b , 
mint álom ’s pium desiderium. — N incs, — de 
a’ feszült akarat ’s buzgó törekvés előtt nincs — 
lehellenség. Midőn édes örömmel láthatjuk, hogy 
a’ közelebb lefolyt évtized alatt hazánkban részint 
több új felsőbb - iskolai intézet alapult, részint 
a’ már előbb is létezőkben több uj tanitószék ál
líttatott: bizzunk az idő’ lelkében, hogy e ’ tekin
tetben sem lebben-el jótékony nyom nélkül fölöt
tünk. ’S nem lehet örömmel nem említeni, — 
nem lehet méltatlanság nélkül elhallgatni, hogy e ’ 
boldogító remény’ magvai már a’ helv. vallás-té
telt követő dunamelléki egyházm egye’ kebelében 
is él vannak v etv e; midőn a’ haza’ reményei’ czél
irányos nevelését szivén viselő egyházm egyei fő- 
curator, inéit. gr. Széki Teleki Sámuel ur’ bölcs 
és buzgó hatása állal, a’ nkőrösi h. v. k. Egyház, 
m ég 1836ban, az egyházm egyei Főtanácsnak 
azon nem es ajánlást tévé, hogy tulajdon költségén 
kebelében i s k o l a - t a n i t ó k a t ,  m ég pedig épen 
a’ műipar-intézet’ vezetésére alkalmas iskola-tani
tókat képező intézetet fog felállítani ’s fentarlani; 
— ’s nemcsak ajánlá ez t, hanem már egy illető 
oktatót, kinek némi kül-országokbani utazásra az 
egyházm egye’ pénztárábul is segély rendeltetett, 
valósággal m eg is hivott. — Áldás kövesse e ’ ne
m es törekvést, —- ’s a’ hő keblek’ ápolása ala.t
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keljenek-ki az elhintett magvak, ’s növekedvén 
teremjenek minél előbb édes gyümölcsöket a’ Ha
za’ javára!!

T   Kecskemétről.

T E P L I T Z I  Ü T .

<J u l i u s ’ 2s. 1837 )

Nem is úr az, ki a’ tikkasztó nyár’ heve elől 
fürdőbe nem m egyen hűtözni, gondolám —• ’s el 
lön határozva Teplitzbe-menetelem. De m ellyikTe- 
pliizbe ? kérdi talán mindent tövéről-hegyére tud- 
nivágyó olvasóm — hisz annyi a’ T ep litz , hogy  
midőn hangja a’ fülharigszerek által felizgatott 
agyvelőnél bekopogtat, az ebből előugrott lélek 
nem tudja, éjszakra, nyugatra, délre vagy merre 
gondoljon? Én Horvátországban a’ varasd-megyei 
Teplitzet (földabroszon T o p l i k a )  választani; csak 
azért is , mert ide lakómból Varasáig gyorsko
csin m ehetek, mi lölér egy  héti gyönyörrel, mert 
egész utón nyakig úsztam az örömben. De u- 
gyan ki ne telnék-el örömmel, látván az édes hon
nak kereskedésre-indultát. A’ finak nincs egyéb  
öröm e, mint midőn mar világra-jöttekor beteg  
ágyban élethalál közt sínylődő jó anyját felláb- 
badni, inait erősödni, gyermeked boldogságáért 
járni kelni, kebléből örömtől majd kiugró szív
vel legelőször megpillantja! Kereskedési lázból, 
mellyet gyomrában m eg nem emésztett eledel
től kapott, látám felgyógyultan sietni Fium ébe, 
hogy onnan hozott kincsesei az elhasznált orvos
szer’ árát m egfizesse. És ennek örültem gyer- 
inekileg. A’ haza legnagy óbb ’s legjobb anya ; — leg
nagyobb, mert anyánknak is anyja, -— legjobb, 
mert ennél már jobb nincs ’s nem is lehet. Szü
lénk addig ápol gondos kézzel, m ig szárnya alul 
ki nem ereszt, ’s addig is be sokszor mostohán:
•—• Hazánk kezét, mig élünk, le nem veszi ró
lunk; —■ szülénk mellőlünk kidül: de hazánk, csak 
mi akarjuk, nem tűnik előlünk; annak felejthetni 
halálát: ennek elhunytát ki bírná tul-élni? A’ haza’ 
ruhája ön-hozományu arany, ezüst virággal hím
zetten ; — feje a’ közakarat; keze a’ honfiak; ere
je a’ nemzet’ szeretete; szem e a’ könyv; szája 
az újság; homloka az izzadság; vére a’ pénz; 
szive , honnan a’ vért a’ tagokba löveli, az ipar; 
’s lába a’ kereskedés. És mit ér a’ meduza-fe- 
jü , proteus - k ezű , rappó-erejű, argos- szem ű, 
oconnell - szájú , calo - nomloku, rotschild - vérü , 
önzsirjában fulladozó Haza, láb nélkül? — Annyit, 
mint rósz-lábú ló , nyügzött oroszlán, szárnya- 
s /eg ett s a s , czifra ruhába öltöztetett holttest. 
Kereskedés hozza forrásba a’ hazát, mint szép  
nyári nap a’ dongó m éhserget. A’ kereskedés’ 
rugója a’ sebes közlekedés, villanyszikrakint rug- 
tatja-elő a’ jóllétet, mit Anglia’ gőzeiőm üvei a’ 
külvilág’ vízcsatornái eleven példában mutatnak, 
Tudja ezt minden hatóság, tudja minden egyes  
em ber, — de annál kevesebb eszközli. Úgy szo
kott lenni, hogy a z , ki szájával legszabadelműbb, 
teltével legzsarnokabb;— van, ki szólásszabadság 
mellett harczol, ’s kardját az ellen fordítja, ki ellene 
szól; — van, ki szóval ele ;et ad ’s ígér , de tet
tében azt is megtagadja, a’ mit Ígért; —-van , ki

házánál egyenlőség’ barátja ’s hozzád leereszk e
dik , közhelyen magasan hordja fejét ’s nem lál- 
m eg. Tett szóljon, ne a’ száj; — a’ beszéd lett 
nélkül esőt nem hozó d ö rg és, villámlás, —  a’ 
te tt, beszéd nélkül jótékony harmat; — szó sze
g é s ,  a’ naptól kicsalt virágokai megölő tavaszi 
fagy, mellyre annyi megcsalatott ember átkot szór. 
A’ magányosak, örök dicséretükre, gyorskocsizást 
kezdenek állitgatni, hogy a’ haza’ egyik szélén  
látszott haszonbuvár a’ másikon hirtelen felbuk- 
hassék a’ kereskedés’ tengerén. ílly magányos vál
lalatnak köszöni Pesttől Veszprém en, Kanizsán, 
Zágrábon keresztül Fiúméig siető gyorskocsi-vonal 
is léteiét, mellyen 3 ‘ nap átfuthatni. De mire m e
het egyes-erő közerőtől nem gyárnolitva, mutatja 
a’ Za'a vmgyében Magyaródíul N. Kanizsáig — ’s 
innen Varaséig döczögős , söppedős országút, hol 
gyorskocsink kitűzött helyére nem mindig juthat, 
’s késedelmével hazánk’ hátramaradására em lékez
tet. Kívánatos, hogy az illy közjóra-ható intézetek 
m elegebb részvétet találjanak, — különben nevet
ség es  e ’ gyorskocsi - felírás: „gyorskocsi“ , mint 
mikor szálas embernek K i s ,  törpének N a g y ,  
magyarnak N é  m e t , H o r v á t ,  T ó t ,  Rá e z  a’ne
ve. Uly ellenmondások jó számmal vannak hazánk
ban, — iparkodjunk azokat ne szaporítni, hanem 
kevesbüni. Mig az utak’ csinálósára ’s fentartására 
czélszerübb intézedés nem történik, csináltassuk 
addig azokat, kikkel ’s mivel lehet; vagy ha ezt 
nem teszszük, ne kérjünk soha eső t, —• de az 
utazók’ kérelmét pártolva, magunk is mindig szá
razságért könyörögjünk, hogy ha magunk nem, 
a’ term észet’ ura segítsen rajiunk. — M egenged
jenek, kedves Olvasóim, hogy utániból, ki Teplicz- 
ről akartam Írni, a’ haza’ ’s gyorskocsi’ elhagyott 
mostoha sorsára egykissé kitértem , az illy ki
téréseket magától a’ gyorskocsitól tanulám, melly- 
nek időnyerésül az országutról gyakran l e , az ut- 
középen megsüllyedt szekerek elől gyakrabban ki
térni kellett; —  ha az ut majd jó le s z , soha illy 
kitérésekkel nem fogom az időt vesztegetni. Nagy- 
Kanizsáról pitymallatkor a’ gyorskocsin harmad- 
magammal indulék a’ lovairól dicséretes Sormás, 
szépülni indult B ecseh ely , állóhidért siránkozó 
Murától öntözött letenyei határ, — zöld fasortól 
árnyékozott B elicza , szigetvári hős’ porait őrző 
Csáklornyán keresztül, Stájer, O lasz, Horvátor
szágokból jött árszerek’ raktárától nehezült-űlu  
N edeücz, — ’s csakhamar Varasd alatt sikam- 
ló Drávához értünk, ’s Sz* Hitelében kivánt ’s már álló 
derék hídja, általieve késedelem  nélkül VarascU 
ra, hol a’ gyorskocsitól megváltam azon óhajtás
sal: bárcsak hazánk’ Fiumével kezdett kapcsolta- 
tása erősebb lánczon függne. T e p l i t z  Varasdtól 
1 óra-járás, — meredek szőlőhegyekből kiérve 
az erdőség’ kigyódzó utjának párkánya mellett 
sötét m élységek tátongnak, mig végre a’ körösleg 
álló hegyek’ erdei nympháitól kötött cserkoszorú
ba foglalt Teplitz a’ völgyből előbukkan. Teplitz 
a’ zágrábi káptalan’ birtoka, — fogadója egyetlen
egy?^— ̂ e ’ melleit szűk sétahelye, mellyet a’ 
vendéglő’ keskeny folyosója pótol, mellyen bará
tommal sétálni kezdvén mindig fal mellé kelle 
lapulnunk, hogy a’ gyönge szép nemmel össze ne
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ütközzünk. ’s utóbb vadludak’ módjára egymásután 
sétálva kelle beszélgetni. Fürdőre 3 4 óráig is vára
koztatják az embert ’s ha végre egy  kis szobács
kába becsukták, megvigyáztatják— hogy fölötte fész
kelő verebek Tóbiás’ sorsára ne juttassák, — ’s 
óra múlva kilépvén a’ fürdőből, az örökös lég* 
vonalbul szolgálatra termett nátha kiséri orron- 
fogva eg é szség é t kereső kedves vendégét e ’ kies 
tájnak. A’ kert a’ faluban tova esik, hova minden 
kellemnélküli utón szállinkoznak a’ fák’ árnyait ke
resők , ’s közepén bűzölö melegforrás’ italát szom 
jazok. E’ kertet fürdővel árnyas úttal összekötni 
m illyjó volna! 12 órakor tágas terembe gyül-össze 
az ebéd pontosan; de órámon már 1 óra is elmúlt, 
mikor ott 12 volt, — itt az óra is későbben jár, gon* 
dolám . . . .  A’ fürdő különben eg észség es. Az e g é sz 
ségesek et vasárnapokon cseh-hangászok mulattatják. 
Körültekinték a’ tánczvigalomban, ’s látám, hogy 
eg y  stájer kisasszonyt a’ férfi-világ, mint méhek 
a’ virágot, környez szem beszökőleg. E’ vagy gaz
dag,  vagy sok pénze van, soh ajték ,—* ’s nem 
esalódám. Aősek és nőtelenek izzadlak a’ pályán, 
de a’ kedvelt szépet Báró-név széd ité-el, -—- pe
dig köztünk legyen mondva, nekem is voltak ki
nézéseim  ........  Pukvlay,

V Á L A S Z  H A R S Á N Y I N A R ,

Füred, augusztus’ 14kén 1837. Önnek a’Hír
nökben megjelent ’s Füredet festő levele hon nem  
találván, utánam küldetett a’ hely’ színére Füred
re , hova eg y  ideutazott ’s útközben engem  
meglátogatott kedves társaság’ rugója, a’ b a r á t 
s á g ,  csalt-el. Ön’ levelét tehát a’ hely’ színén ol
vastam, a’ felvett tárgyakkal összehasonlítólag. S e 
lejtes és hívtelen rajzára nem tudom mit gondol
jak ; tán a’ pesti tem eté s , mellytől menekedni a- 
kart, zavará-meg agyát, vagy a’ zöldnek látott 
sárga füredi postaház fájditá-meg fejét, ’s levele 
csak paroxismusának szülem énye volt. -— Először 
is már az nap Palotáról háromszor megfordult ’s 
önt negyedszer Füredre viendő veszprémi posta
lovakba kapczáskodik, hogy kcrpa-tápszerök m el
lett pegazuskint nem szárnyaltak. Erről ön nem  
is ir vala , ha eszébe jutott volna felszámítni: hogy 
Palotárul háromszori fordulás 18, Veszprémből Fü
redre pedig 2 i mérföld. Ön a’ füredi vendégeket 
gőgrül vádolja, mert tán gőggel itélte-meg. Hisz 
Füred’ vendégei, országunk’ szinnépe, nem Füred’ 
szülöttei, ’s ha gőgösek volnának is ,  annak nem  
oka az ártatlan ’s eg ész ség  - buzogtató Füred; de 
nem gőg az, mit ön igy n evez , hanem száza
dunk’ korszelleme’ szüleinényinek védszere, kár
mentesítő mód. Azonban midőn Füred’ vendégei 
társas lakmározások, kikocsizások, hajózgaíások közit 
mulatnak, midőn nagy asztaloknál a’ fenforgó tár- 
gyrulegyenlő joggal beszélnek, akkor a’ m ég ki nem 
íiczamult ész Füred’ vendégeit gőgrül nem vádol
hatja. — Továbbá midőn ön az épületeket meg- 
tekinté, rosszul nyitá-fel szem eit, mert itt min
den épület szép ’s csin os, különösen az uj für
dő-ház ; — a’ Horvát-ház pedig nem legszeb b , 
csak legnagyobb; azután hogy a’ lakházak nem az 
uraság’ építm ényei, az merő képtelenség — hisz’

a kis várossá varázslóit Fürednek három része 
urodalmi épület; az ékes uj fürdő ház pedig lak
ház is , m ég pedig kényelmesen ’s divatszerint 
bútorozott lakház. — A’ tisztaságra nézve azt mon
dom önnek, hogy a’ séta- ’s lakhelyek , szóval: 
hol vendég jár, mind tiszták; igaz, hogy én a’ 
szemétdombokat nem kerestem sétahelyűi, tet
szett volna önnek a’ Horvát- ’s vendégház közötti 
csinos utczán a’ hidegfürdőkhez vezető ’s fákkal 
beültetett tiszta utón a’ hideg fürdőbe menni ’s 
onnan jönni, igy magát ön sem  be nem piszkolta, 
sem  azon képtelen gondolatra nem vetemült vol
na , hogy az „elevenholt házaspár“ czimü darab 
a’ hidegfürdő’ utjának paródiája. Ez már csak u- 
gyan absurdum ! — A’ színészet’ kisebbitésére sza
va sem lehet önnek, mert ismérjük Komlósyt ’s 
darabjait; ismérjük társasága’ tagjait, Szerdahe
lyit, Lászlót, Dérinet ’sa ’ t., kiket a’ pesti játék
színben rövid idő múlva komolyan de hiven bi* 
rálhat-meg ön. —> A’ vendéglők átaljában a’ köz
m egelégedést nyerték-m eg; de hogy Oberhaus- 
sernek mindig számosabb vendégei voltak, a* 
jelenből ítéltem. —■ A’ közm egelégülésért min
dent áldozó Földesuraság nemhogy sem m itsem , 
sőt inkább mindent tőn. Azért, ha általlátta vol
na ön , hogy a’ liget5 ujizlés-szerinti alkotása 
most véteték munkába; hogy a’ ligettől egész  
a’ szőlőkig vezető ’s fákkal beültetett sétatér kész 
hasznot-adó szántóföldből alakult ’s pedig tete
mes váitsági költségen; hogy az ezzel kapcso
latba vett szőlő szinte mulatsághelyül fog szol
gálni ; hogy a’ fürdők, lakházak, ujdan állittattak- 
elő; hogy a’ vendégeket a’ vendéglők szerfölött 
ne huzzák-m eg, a’ roppant vendéglő-ház bér nél
kül adatott Oberhaussernek; ezenkívül könyv állít
tatott a’ vendégek e lé , hogy abba ujitási ’s javítási 
javaslataikat, vagy panaszikat szabadon beírván, 
igy a’ közkívánatot zsinórmértékül véve, az uraság 
mindenkép a’ közm egelégedést eszközölhesse. Mon
dom , ha ezek lettek volna ön’ figyelmének tárgyai, 
vagy ha olvasta volna doctor Carl Sigmund Ludvig’, 
vagy Miskolczy Károly’ kiadott munkáit, a’ bécsi, 
pesti ujságleveleket’s a’ t., vagy ha tudná, hogy  
az uraság, szépitési munkálatiban a’ szomszéd bir
tokos urak miatt (mit ön épen az uraságra ken) 
mennyi gátra talál, bizony mondom, levelét nem 
írván, legfeljebb észrevételeit a’ kitett könyvbe 
jegyzetté volna bé. — Hogy a’ földes uraság a’ 
közjóért milly áldozatokat tett, bizonyítja a’ jeg y 
zőkönyv’ 3ik ’s következő lapjainak kivonata, melly 
több mint 150 vendégtől van aláírva ’s igy következik: 
,,A’ szenvedő em beriség’ sorsának enyhítésére, a’
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társas élet’ kellemei’ előmozdítására, ’s ez által Is 
a’ szeretett Hon’ diszére munkálkodni szép ’s ma
gas feladás; szebb, ’s dicsőbb, ha a’ cselekvés ál
dozatokkal van összekapcsolva; — illy jeles czélt 
tüzött-ki magának a’ szent Benedek’ nagyontiszte- 
Jendő szerzetének főapátja, mélt. K o v á c s  T a 
m á s  úr, akkor, midőn az 1834dik esztendeijük  
IHdik napján kiütött pusztító tűz által a’ füredi sa- 
vanyúviz’ forrása körül levő, ’s nagy részben por- 
rávált épületek’ ujdan-felállittatását véteté munká
latba. — A’ legjobb ízléssel alkotott, több mint sze 
rény kívánságokat kielegitő épületek foglalják-el az 
ezekkel nem is hasonlítható régiek’ h e lye it; ké
nyelmes és ritka tisztasággal diszlő fürdő-szobák; 
mindenben pontos és kielégítő szolgálat, mindan
nyi bizonysága: milly nagy figyelem vala és van 
arra, hogy a’ közkivánságnak m egfeleltessék; és  
minthogy egy  részrül tudatik biztosan, milly neve
zetes vala már az áldozat, más részrül ezen  könyv 
is ,  mellynek első lapjait semmi sem foglalhatja-el 
méltóbban, mint a’ köz szives elism erés: elég  ta
núja annak, hogy az áldozatoknak m ég határ téve 
nincsen , sőt szerény ohajtási’ teljesítését továbbá 
is reményiheti a’ közönség, midőn annak minden 
eg y e s  tagja kivánatai’ ’s panaszai’ őszinte nyilatkoz- 
talására, ’s ajánlható javitási tervei’ előadására 
példás nagylelkűséggel felszólilalik; —  mindezek
nek méltó méltatásául édes kötelességüknek tartot
ták az alulírottak a’ nagy számmal összesereglelt 
társaság’ nevében is szives hálás köszönetök’ kije
lentését. Balaton-Füred 1836. esztendei sz. Jakab 
hava 9én. Gróf Zichy Ferencz m k.; Horváth József 
m k.; Marich m k.; Báró LalTerlt Antal m k.; Czin- 
dery László m k.; gr. Zichy Miklós m k.; Széche
nyi Mária m k.; Stephoits Beátrixm k.; Somssich Má
ria m k.; gr. Festetics Em észt m k.; Hanovszky 
János m k.; Petrich m k.; Bezerédy Ignácz m k.; 
b. Bánfly Pál m k.; ’s a ’t. ’s a ’ t.“ — ’S ön igy fü
redi jó mulatságombul azon időmet sem lopta volna 
el, mit levelének olvasása, ’s ezen válaszom elcsípett. 
Azért hogy máskor ön valamelly tárgyról hiv raj
zot írhasson, mig a’ koholtért megmosnám, javas
lom, tem etési fővel illyesekbe ne avatkozzék. A’ 
viszonlátásig. Tüskén mk.

M U L A T T A T Ó .

„Meghallál-e ?“ — kérdezé eg y  pórsuhancz baj
társát, midőn azt birkózás közben úgy megtalálta 
ülni, hogy földre rogyott. „Nem ! — feleié ez — ha
nem s z ó l n i  nem tudok, mert, mint látod, m e g -  
n é m u 11 a m.“

E gy deák levelet irt anyjának, mellyben kéri : 
hogy néhány uj üm eget küldjön számára, mel- 
lyekkel az avultakat megfollozhassa.

„De miért olly szomorúk kelmed’ gyerm e
kei?“ — kérdé eg y  asszony szom szédnéjától, ki" 
nek gyermekeit sírni látá. „Hisz’ eleget ütöm — 
válaszolá a’ szomszédnő — bogy vigak legyenek , 
de semmire sem m ehetek velők “

„Tud-é az úr hegedülni?“ —• kérdé valaki 
Z. uracsot. „Gondolom, tudnék —• feleié ez — 
de bizony m ég sohasem próbáltam.“

Bizonyos hires de igen büszke énekes, eg y 
kor X *herczeghez jőve , ki tőle tudakozó: valljon 
igazán tud - é olly szépen énekelni, mint róla a’ 
közhír van. „Igen is —  feleié az énekes — olly 
szóval bírok, mellyel csinálhatok, a’ mit akarok.“ 
„Ez igen j ó ; — mondá a’ h erczeg , bosszankodva 
a’ kevély rongyos énekesre, — tehát csináltas
son nadrágot is belőle.“

Vdczról E .. í.
S Z Á N T  Ó-D A L.

Hajsz, joszágim ! itt a’ tavasz,
Jön szeretőm a’ kis ravasz!

Gyere, gyere, te szép hamis!
Megcsallak egyszer magam is.

Magasra száll a’ pacsirta ,
’S fütyöli természet-irta

D alát— haj — mert nincs más dolga,
De nem úr a z , a* ki szolga !

Fogd Rózsám az eke’ szarvát,
Szántsuk mélyen a’ barázdát;

Ha jól szántunk, jól vethetünk,
Idővel jót reményihetünk.

Volt egy idő hajdanában ,
Mikor a’ magyar hazában

Magyar szántott, de asztagot 
Földéről ellenség rakott.

Hajsz! — vonulj-el bús képzemény!
Ma fölénk mosolyg szebb remény ,

Béke virít hármas hegyen,
Adj’ isten ! örökös legyen.

De csak most látom , hogy nincsen
Ekém’ szama mellett kincsem!

’S azért ferde a’ barázda;
Elfutott a' kis garázda !

Sjielyko Gáxpár.

R E J T E T T . S Z Ó .

Hárma hideg ’s meleg ellen véd; négy: lelki rokonság.
Úss poharat ’s vigadj , hogyha egészbe vegyülsz.

B ó g á r .1 á i) o s.
A’ 70dik 6zámu rejtettszó: F a r k a s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me l .
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A' MAGYARORSZÁGI KISDED-OVÓ INTÉZETEKET
TERJESZTŐ EGYESÜLETRŐL.

Miután Hazánkban e ’ közhasznú Egyesület
ből ’s ennek üdves czéljáról nem mindenki bír ta
lán kellő ismérettel ’s fogalommal: jónak véltük 
,,a’ k i s d e d - o v ó  i n t é z e t e k e t  M a g y a r o r 
s z á g b a n  te  r j e s z t ő  E g y e s ü l e t ’ 1837k i É v- 
k ö n y v e “ czím ü, legközelebb megjelent mun- 
kácskából, mellyet Kacskovics Lajos ú r , mint e- 
zen Egyesület’ titoknoka kiadott, bővebb eg y 
szersmind gyorsabb ismértetés végett a’ követke
ző két czikkelyt lapjaink’ t. ez. Olvasóival közölni.

i  a z  e g y e s ü l e t ’ t á m a d á s a .

A’ kisded-ovó-intézeteket Magyarországban 
terjesztő Egyesület’ keletkezésére főleg Bruns
wick T eréz grófné ’s az általa Benyovszky Zsig- 
mond gr. segélyével külföldről hazánkba átültetett 
kisded-ovás’ isteni ideája nyújtott alkalmat. Ugyan • 
is a’ tisztelt grófné vala, ki 1828dik évben fárad- 
hatlan buzgalmánál fogva, ’s néhány emberbarát’ 
segélyével Budán a’ Krisztina városban az első  
kisded-ovó intézetet létesíté. Ezen Intézet eleinte 
úgy tekinteték, mint privát vállalat, mellynek köz
reható befolyását alig sejté csak eg y  két hazafi, 
— ’s azért fenmaradását egyideig magának a’ 
tisztelt alapító grófnénak, később néhány adakozó 
emberbarátnak köszöné. Az intézet’ es/.méjének  
terjedtével szaporodott a’ Részvevők’ szám a; támad
tak hatalmas pártfogók, kik között főhgasszony 
Mária Dorothea Ő cs. kir. F en ségét, a’ budai ne- 
m esAsszonyegyesiiletet, Mednyánszky Alajos báró, 
kamarai alelnök, és Schedius Lajos kir. tanácsos 
és egyetem i oktató urakat méltán fogja tisztelhet
ni az utókor. Az intézetek Budapesten kevés év  
alatt szinte szaporodtak, sőt a’ hazában is elhint
ve megfogant az üdves mag, jelesen Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Nagyszombatban, 8zekszárdon, 
Belaczon ’s egyebütt. — Hogy illy intézetek’ fen- 
tartása tetem es költségekkel jár, kiki átláthatja; 
m fllyeket, minthogy bizonyos alaptőke m ég nem  
lé tezett, nyilványos adakozás’ útján kelle besze
rezni ; ’s e ’ szerint valamint az Intézetek’ állapot
ba bizonytalan ’s ingadozó volt, úgy minduntalan 
attól lehete tartani, hogy azoknak megszünheté- 
sével maga az eszm e is elenyészik. Azonban 
a’ gondolat, a’ lélek’ ezen isteni sugalma, ha már 
életre jutott, soha sem enyészik-el örökre. így  
történt az Intézetekkel is. Már 1829ik évben vol
tak, kik valami társaság’ egybeszerkesztését sür- 
geték, melly az intézeteknek, ’s magának az ügy
nek fenállását biztos alapokra legyen építendő; de 
ezen társaság csak néhány „Bizottság“ nevezete 
alatt a’ közönséget adakozásra serkentgető em 
berbarátból állott, ’s mint ollyan, rövid idomulva 
eloszlott. Később a’ budai intézetek’ fentartására 
a’ városi Tanács’ közbenjártával „Bizottság“ neve 
alatt ismét keletkezett eg y  T ársaság, melly mai

napig is fenáll, sőt hálát érdemlő buzgósággal fi
gyel a’ budai kisded-ovó intézetekre, miután t. i. 
ezek a’ budai nem es Asszony-egyesület’ gondja 
alá jutottak. — A’ pesti intézetek egyideig a’ bu
daiakkal egy  ügyelés alatt voltak, ’s miután eze
ket a’ tisztelt Asszony-egyesület vévé gondja alá, 
ismét magokra maradtak. Közülök a’ leopoldváro- 
si, azon tetemes adományokon felül, mellyekkel azt 
özv. gr. Brunswick Józsefné nagylelkűen ellátta, 
közadakozásnak köszönvén létesültét, helybeli plé
bános Simon sich ur’ ügyelése alákerült. A’ teré- 
zia-városinak ügyét lelkes hazafisággal pesti válasz
tott-polgár Gömöry Károly ur fogá f e l , ’s magát 
ezen intézetet oily virágzásra seg ité , hogy annak 
számára gyarapodott pénzalapján immár saját há
zat is szerezhete. A’ belvárosit, melly 1831ik év
ben Brunswick T eréz grófné által alapíttatott, rö
vid ideig néhány adakozó emberbarát szinte se- 
gíté, de később egyedül Szentkirályi Móricz pest- 
vgyei főjegyző urnák köszöné fenmaradását. ’S ez  
adott tulajdonkép alkalmat az országos Egyesület
nek támadtára. — Ugyan is midőn 1834ik évi au
gusztus hónapban a’ tisztelt részvevők közül Bruns
wick T eréz grófné, néhai Glosius Dániel láblabi- 
ró , ’s tisztelt főjegyző úr az iránt tanácskozának, 
mint lehelne ezen intézetet a’ szünteleni koldul- 
gatás’ m egszüntetésével maradandóan biztosítani, 
az javasoltaték, hogy Egyesület alkottassék e ’ vég
re ; melly javaslat később valósíttatolt i s , de ki
terjedt alakban; t. i. nem a’ haldokló intézet’ élel- 
bentartásaul, hanem a’ kisded-ovó intézeteknek 
Magyarországban eszkijzlendő terjesztése végett. 
Több meleg-részvétű hazafi hivatott-meg Feste- * 
tics Leo grófhoz barátságos tanácskozásra, kik ne- 
vök’ aláírásával kötelezék magokat az Egyesület’ 
létrehozására ’s gyarapítására. Aláírási ívek nyit- 
tatlak-meg 6 egym ás után következő év r e , mel- 
lyeken az aláíró részesek kötelezék magokat, hogy 
a’ kitűzött czélra évenkint 6 p. frtot íizetendnek. 
Miután ezen íveken körülbelül 100 részes vala már 
aláírva, 183Gik évi martzius 5ére a’ tisztelt gróf 
az aláíróiakat egybehívó, kik az Egyesületet m eg
alkotva, szabályokat hoztak, ’s végrehajtó bizott
ságot választottak, először ugyan ideiglen, később 
április’ 5én másodszori egybegyülekeztukkor ma
radandóan. — Milly sikerrel munkálkodott az E gye
sület’ keletkezte körül ideiglen választott bizottsá
g a , ’s mint eszközlé az Egyesület’ határozatait, 
múlt - évi nyomtatott jelentéséből bővebben érte
sült a’ tisztelt Közönség; mi az óta történt, ime 
a’ következőkben foglaltatik.

II VÁLASZTOTTSÁGI TUDÓSÍTÁS, 
az 1837 Február’ 4kén tartott egyesületi Közgyűléshez.

E gyes em ber, midőn olly czélt tűz-ki ma
gának, melly erejét netalán meghaladná, vállatá- 
nak létesítéséül társakat keres, — azokkal szabály 
szerint egyesül. Maga e ’ név „egyesület“ elég
g é  kifejezi, miképen a’ morális testületeknek, egy
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’s központosító akaratoknak kell lenni; ez utóbbi 
pedig, t. i. a’ közakarat, csak úgy létezhet, ha kö
zös szabályoknak hódol az egész, ’s úgy foganatos, 
ha elég erővel bir a’ szükségeseszközöket m egsze
rezhetni, mellyeknek választása szinte a’ közpon
tosított lelki erőtől függ. A* keletkező egyesüle
teknek tehát első föladásai lévén : a’ tagok’ gya
rapítása, helyes szerkezet, állandó önbiztosítás, 
’s alkalmas eszközök-általi ezélközelités, mennyi
ben felelt-meg mind-ennek elvállalt kötelességei 
szerint a’ Yálasztottság, egész  - évi munkálatinak 
következő sorábul Ítélje m eg a’ t. Közönség.

I. Mindenek előtt az egyesületi tagok’ számá
nak gyarapításául húsz aláírási iv osztatott-ki, ré-? 
szint P esten , részint egyebütt, jelesen Pécsben, 
B ék és, B eregh , Gömör, és iVógrád várm egyé
ben lakó egyesületi képviselő tagok között; ’s e- 
zek’ serénységének köszönhetni, hogy az E gye
sü let, melly támadtakor kevéssel számlált 60nál 
több részes tagot, három évnegyed alatt három 
annyira növekedve, most olly jeles szem élyeket 
is kebelez, kiknek magas állásuk és nagy tekinte
tük maradandó fényt és erőt ígér kezeskedve az 
Egésznek. Közöttük legsikeresb törekvést tűnte-? 
tett-ki bécsi képviselő gróf Wenkheim Ferencz 
úr, ki azon felül, hogy az ott lakó hazai Méltód 
Ságoknak nagy részét az egyesületnek tagjaivá 
szerezni szerencsés lön, Királyunk ő Fölségétől 
pénz-segély mellett olly kegyelm es Ígéretet nye-? 
r e , hogy az Egyesületet, ha czéljának szentsé
géről ’s az eszközöknek hasznos alkalmaztatásá
ról m eggyőzetik, továbbad is kegyelmesen előse
gíteni ’s pártolni méitóztatik. Gondos fáradozásit 
nevezett képviselő úrnak azon kedvező siker is ju? 
talmazá: hogy képviselete’ helyén lakó édes Ha
zánknak több érdemes íija és leánya, habár sza-? 
bály szerint egyesületi taggá nem kötelezte is ma? 
gát, tetemes pénz - adománynyal járult a’ köz- 
ezél’ előmozdítására. Melly magas kegyelm ét ő 
Felségének a’ választottság egy  alázatos iratban 
megköszönni határozván, hódolattal említett ado
mányát „Első alapítvány“ nevezet alatt, valamint 
az egyéb, szinte Bécsben bészedett pénzadomá
nyoknak a’ megállapított részvényt meghaladó men
nyiségét „Bécsben lakó Hazafiak’ alapítványa“ czi- 
me alatt tőkéül alkotva, örök kamatozásra adta-ki 
szokott biztosítás mellett. — II. Mialatt az E gye
sület’ képviselői a’ részes tagok’ és pénzalap’ gya
rapítását illy sikerrel eszközlék, a’ Választottság 
három, időközben kimúlt, részes tagnak örököseit 
*s tekintve végrehajtóit barátságos felszólítással ar
ra birá, hogy az illető vagyonokból lekötött rész
vény fizettetni fog; sőt azon 100. v. ez. forintot 
i s , mellyel nemes Pest vármegyének boldog em 
lékű tőorvosa Forgó György végrendeletében a’ 
kisded-ovó-inlézeteknek hagyományozott, táblabiró 
Markos Mihály urnák, mint a’ tisztelt férfiú’ legér
demesebb végrehajtójának hazafi részvételéből az 
Egyesületnek megszerezni szerencsés lévén , azt 
szinte „Forgó-alapítvány“ czim alatt örök kama
tozásra szánta; a’ többi egyes részvényekből be- 
gvúlt ’s eddigelé nélkülezhető összeséget pedig 
ideig óraiglani kamatozásul kölcsönözte-ki. — III. 
Gondjainak nem csekélyebbike volt; az Egyesület’

czeljáról ’s czéljának fontosságáról az egész Kö
zönséget értesíteni; minélfogva a’ múlt - évi II. 
közgyűléshez intézett választottsági tudósítás az 
első közgyűlést megnyitó elnöki beszéddel együtt 
több példányban kinyomatva a’ Haza’ minden ré
szére szét küldöztetett. Ez után történt: hogy a’ 
t. Közönségnek figyelme az eddig isméretlen kis- 
ded-ovás, ’s kisded-nevelő-képzés’ nagytekintetű 
eszm éjével megbarátkozván, azt köztanácskozások’ 
tárgyává em elé ; innen történt: hogy nemes Tol
na vármegye a’választottságnak aligazgatóját Szent- 
királyi Móricz urat, mint megbízott követét, múlt 
évi május’ 5én tartott közgyűlésében bizonyossá 
méltóztatott tenni: miképen a’ tisztelt várm egyé
nek Rendeí az Egyesület’ czéljának fontosságáról 
m eggyőződve, valamint a’ m egye’ kebelében fel
állítandó példány-intézetet, úgy általában kitűzött 
czéljával összefüggő minden vállalatait, mellyek
nek egyszersmind legszerencsésebb foganatot és 
sikert kívánnak, mindenkor hazafiúi örömmel és  
teljes készséggel pártolandják és segítendik. In
nen következett, hogy a’ n. Casino, az E gyesü
let’ köz- és választottsági üléseinek saját teremé 

.szíveskedett ajánlani; innen, hogy nem es Békés 
vármegyének egybegyűlt Rendei egyesületi lel
kes képviselő Simon Istvántól az aláirási ívet buz
gó részvéttel fogadva, illető tisztviselőik által min
den járásban környeltetni rendelők; innen , hogy  
nem es Bihar várm egye’ Rendei a’ hirlapok’ bizo
nyítványa szerint küldöttséget neveztek-ki terv-ké- 
szitésül az iránt: mint lehetne megyéjük’ kebelé
ben a’ kisded-ovó-intézeteket terjeszteni; mellyek
nek terjesztésére nemes Tolna vármegyében va
lóban létezvén is illy fiók-egyesület, a’ választott
ság édesen rem ényű, hogy példány - intézetének 
megnyitásával valamint az utóbb érintett tolna-vár
m egyei , úgy az ezentúl keletkezendők ime’ köz
ponti Egyesülettel fognak rokonúl szövetkezni. —  
Minthogy a’ példány-intézet említésbe jött, erre 
nézve —? IV, Jelentetik: hogy gr. Festetics Leo 
Úr, múlt évben szóval kinyilatkoztatott alapítványát 
Írásba foglalá ; ’s a’ belaczi példány-intézetnek sa
ját telkén eszközlendő felállítását, a’ mellé Ígért 
pénz-alapitványnyal együtt örök időre lekötelezte 
ugyan; minthogy azonban a’ Választottság a’ tek. 
Közönségnek jóváhagyása’fejében azEgyesület’ pél
dány-intézetét több fontos okbul inkább Tolna mvá- 
rosában, úgymint a’ m egye’ központján fekvő né
pesebb , ’s az ország’ minden részeivel könnyebb 
közösülésben levő helyen határozta fölállíttatni: az 
említett szerződést egy  pótlék-kötlevél fogja kö
vetni ; melly szerint tisztelt alapitó Gróf úr újab
ban tett nyilatkozásinak teljesítéséül arra kötele- 
zendi magát: hogy a’ Belaczon ajánlott helyett 
Tolnán fog adni alkalmas telket a’ saját költségen 
felállítandó példány-intézet’ helyéül. Ezek után ö- 
römmel tudatja a’ Választottság : miképen ism étel
ve tisztelt alapító Gróf úrnak jelentései szerint Tol
nán a" példány-intézetnek szánt telken olly épüle
tek állanak, mellyeket a’ már m egtelt előkészü
letek után átalakítva, mint egyesületi példány in
tézetet, jövő május’ hónap’ kezdetéig tökéletes 
rendben a’ kisded-ovók’ neveléséül megnyithatni. 
— V. Az iméntieknek tán emlékeztetőleg előre
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kellett volna bocsátani: miképen a’ Választottság- 
nak mult-évi tudósításában javaslóit, ’s közgyűlé
s i i g  elfogadott mód szerint a’ kisded-ovó intéze
tek Magyarországban nevelő-, vagy helyesen mond
va kisded - óvó - képezés által fognak íőképen ter
jesztetni. Ezen kisded-ovó-kepzés tehát a’ tolnai 
példány-intézetben lévén eszközlendő, a’ Válasz- 
tottság’ gondoskodását majd nem abban törekedett 
központosítani, hogy az érintett példány-intézetnek 
igazgatására olly jeles férfiút szerezzen , ki e ’ magas 
feladásnak megfelelni akarjon is, tudjon is; azonban 
fajdalommal kell megvallani: hogy eddigi gondos
kodásai a’ Yálasztottságnak kívánt sikerrel m ég  
nem jutalmaztattak. Mert noha Brunswick Teréz  
grófné, eziránti megbízatásában híven eljárva, 
több külföldi kisded-ovót szólitott-fel, de közülök 
csak eg y  jelentette magát, az is olly nyilatko
zással; hogy ő a’ kisded-óvás’ gyakorlatával ed- 
digelé nem foglalatoskodék; honfiaink közül pedig 
hírlapi felszólításra szinte mind ollyanok ajánlkoz
tak, kik a’ kisded-óvás’ valóját egészen  nem bír
ván , csekély kezességet Ígértek arra, hogy az 
Egyesületet czéljához vezessék. —  VL Az E gye
sületnek alap-, és igazgatási szabályait mostani 
környületeihez alkalmazva következőkben javasol
ja megváltoztatni, jelesen: a.) Hogy a’ titoknoki 
kötelességektől az ügyésziek elkülönöztetvén, e ’ 
végre külön ügyésze legyen tisztviselői között az 
Egyesületnek, b.) Kilencz választottsági tag helyett 
\Z  választassék. c.) H atároztassék-m eg: hány 
tisztviselőnek kell a’ választottsági üléseken je 
len lenni, d.) Hogy a’ példány - intézet’ m egnyi
tásának idejére Tolnán eg y  fiók-választottság bizas- 
sék - m eg ; melly a’ példány-intézet’ előmenetére 
és szükségeire ügyelvén , ezen központi válasz- 
tottságot koronkint mindenről értesítse; olly vég 
r e , hogy azokra nézve alkalmas határozatok ho
zathassanak utasításul. -— Melly módosításokkal, 
•s kőremetszés közben becsúszott hibák’ kijavításá
val az említett szabályok’ javaslatát A betű alatt 
a’ t. Közönségnek rendelkezése alá terjesztvén,—. 
VII. Az eddigi jövedelmekből az egyesületi dol
gok’ intézésére fordított költségek’ sorát, a’ pénz
tár’ jelen állapotával együtt B. alatt olly kérelem
m el mutatja-be a’ Valasztottság: hogy annak m eg
vizsgálásául küldöttséget méltóztassék megbízni a’ 
t. Közönség.

Ezek, mellyekről a’ Választottság a’ t. Kö
zönség előtt számolni annyival édesebb kötelessé
gének tartá, mennyivel hivebb tisztelője lévén a’ 
közczélnak, lélekismérete szerint mindent elköve
tett, hogy a’ reá ruházott bizodalomnak m egfelel
hessen. E’ belső m eggyőződése jutalmának im
már kezd ete; folytatása a’ következendő sikerben 
leszen: a’ koszorú legyen azoké, kik jövő évek
ben bővebb tudósítással lesznek szerencsések a’ 
t. Közönség előtt fölléphetni. Költ az 1837ik évi 
február’ 2án tartott választottsági ülésből. Kacsko- 

■ v ict La jó t  titoknok.
1DEGEN-FÖLDTÁJI KÉPEK

F Á K  és M A D A RAK  é j s z a k a m e r i k á o a n .

Gondolhatni-é nem esbet, mint egy  fát, melly 
sok ember-koron végig daczolt a’viharokkal ’s m ég

mindig rendületlen tartóztatja-fel a’legerősebb szél- 
rohanásokat ? — melly büszke függetlenségében  
áll ’s védkarjait m essze kiterjeszti, hogy azok 
m ég a’ késő ivadéknak is védelmül legyenek?  
Milly szegén y , milly nyomorú volna életünk az 
erdők’ e ’ fejdelmei nélkül! Miután lakjainkat fék 
épiteni ’s bútorozni segítenek, barátságosan védik 
azokat m ég az égető nap ellen is. Télen hozzájok 
folyamodunk. Elhullatják leveliket, hogy átbocsás- 
sák a’ napsugárokat, ’s megmelegítik ’s kivilágítják 
házainkat vidám tüzeikkel. Hasonlitnak tehát hű 
vazallokhoz, kik mindig készek főnökükért élni 
’s halni. E gész nemzetek az erdő’ vad fiain építik 
hatalmukat; tölgyei minden világrészben hordják 
az angol tengeri hatalom’ győző mennyköveit. De 
mindenek fölött Éjszakamerika’ vadonjai kínálnak 
olly kincseket, millyeket csak kevés ország mutat, 
’s mellyeket egy  sem halad-felül. Mondják, hogy 
az egyesült statusokban a’ nagyobb erdei fáknak 
140 faja van, holott Francziaország csak 30 hason- 
neművel bí r , ’s azokból csak 18 szolgál tüzifaú!, 
épitésre pedig csak 7et használhatni. Illy össze
hasonlítás által legjobban tűnik szembe az amerikai 
erdők’ gazdagsága. — A’ Connecticut-folyamhoz 
közel-fekvő völgyekben legnemesb fajai tenyész
nek a’ vad s z i l f á n a k .  Némellyek’̂ átmérője több 
lábnyi, egyszersmind legszebb növésüek. Nincs fa, 
melly alkalmasb volna házakat beárnyékozni ’s 
nyilványos téreket és országutakat diszesíteni, mert 
tekintete nagyszerű’s jeles, a’nélkül hogy homályos 
volna. A’ k ü l f ö l d i  s z i l f a  pedig inkább temető- 
helyekre illenék mély és sötétes lombjaival; de 
az óriási, mindig zöld ’s itt valóban keleti fényü- 
zésü c z i p r u s o k  már magok eléggé kipótolják 
a’ keresztyén-komoly ’s igen gyöngéd s z o m o r- 
f űz t .  Azonban j á v o r  neveli leginkább az utónyár’ 
pompáját, ’s az a c e r  s a c c h a r i n u m  tán leg 
szebb ’s leghasznosb ezen  égalj' minden fája köztt. 
Kanadában 200 év óta czukrot készítenek ned
véből ’s Franeziaországba küldözgetik azt. — De 
ki csupán enyhítő árnyat k eres , az bizonyosan 
többre becsülendi a’ n y u g a t i  p l a t á n t ,  ezen  
rendkivül-magas’s igen gyors-növésüfát,— vagya’ 
r o b i n i a  p s e u d a c a c i á t ,  mellynek bársonypuha 
lombja rövid idő alatt legyezgeti a’ szorgalmas ültető’ 
homlokát. E’ mellett a’ 1 o c u s t-o t se feledjük, melly 
hajóépitésnél ’s palánkolatnál nehezen volna ki
pótoltatható , mert erősb a’ tölgynél ’s könnyebb 
mint a’ v ö r ö s  c z e d r u s ,  ’s szintolly tartós, mint 
mindkettő. O mi ponpásan, mi változatlanul bizo
nyítja fönséges, emberbaráti charakterét a’ sze 
rény őserdő! Gyalázat a’ nyugati vadászokra, kik 
egy  bivalyt megölnek, hogy nyelvét megkaphassák ! 
Gyalázata’ kanadai kóborokra, kik, hogy néhány 
hold erdőt kiirtsanak, elég  könnyelműek ezredek’ 
növését egy  nap alatt füstölgő hamuhalommá vál
toztatni !

Az erdők’ jogszerű birtokosai a’ madarak; mert e- 
zek ott élnek ’s halnak, valamint ott születtek; — ezek  
éneklő torkaikkal betöltik az árnyakat ’s a’ magvat 
termékenyitőleg viszik szántóföldről szántóföldre, 
hogy állati ösztön m egszégyenítse az emberi 
elmét. Minél több fa , annál több madár, ’s minéí- 
löbb madár, annál több fa ! Éjszakamerika’ Gr*

I
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nithologiája tehát e lég  gazdag ’s poétái vala, hogy 
egy  Wilson-t vagy Audubon-t uj borostyánnal 
ékesítsen. Uj Anglia’ m ezősége sohasem némul-el. 
A’ ké k  h a r k á l y  kikelet’hirnökekint hallatja tollas 
trombitáját; az örvös j é  g m  a dár ,  e ’ minden mol
nár’ es halász’ kedvencze, száraz ágrul órákiglan 
néz nyugott és fényes szem ével a’ viz’ legm é
lyebb fenekére; a’ kedélyes v e re s b e g y , melly 
nemcsak a’ szépen kigondolt m esével a’ baráti 
áldozatról ’s vértanuságról, de meghitt csicsergéssel 
is minden gyarmatos előtt olly kedvessé képestenni 
magát,gyorsantér-vissza,mert nem m essze utazik-el; 
a’ g u n y m a d á r  a’ legmagasb szilfaágon ü l’s pily- 
mailatkor szintolly ügyességgel mint humorral pa- 
rodiázza a’ könnyütollú erdőlakosokat; az e l e v e n 
p i r o s  k e n d e r i c z e  rettenthetlenfuvolyázzamar- 
seillaise- é t , hangját néha az elhalásig lassítva, hogy 
utóbb kéjteljes lelkesültében kétszeres erővel em el
je azt föl; a’ k is  c s é p l ő ,  mint párisi divat- 
énekesné, csaknem unalomig triliázza örökké 
változó vaudeville-áriájit; a’ nagy f e j é r  b a g o l y  
tunyán tűnődik a’ holdfénynél, melly az éjszak’ 
havas lapályira sü t; a’ daczos s á r g a c s í k o s  p a 
c s i r t a  vándorilag követi az orkánt, melly a’ be
fagyott tenger fölött elzúg; a’ b a l t  i m o r e - o r i -  
o 1 a nap ’s eső ellen falevelektől v éd etve, két 
villa-alakú ág köztt szövi czérnából, gyapjúból 
vagy csepüből függő fészkét, mellyet költés’ ide
jén fénybogarakkal világít-ki; a’ fénylő v e r e s m a 
dár  vakító skarláttollai ’s kellemes erőteljes hang
ja által tünik-ki; a’ komoly v a r j ú  hiszen az em 
bernek, míg közel nem jő hozzá; a’ r i s - p a c s i r 
t a  zenékkel,’s a’ v ö r ö s  f a l i f ö c s k e  azon káros 
bogarakkal fizeti szállását, mellyeket a’ kertekből 
kifogdoz. De más madarak is vannak az éjszak
amerikai erdőkben. A’ k o p a s z  s a s  olly módon 
szerzi táplálékát, melly inkább ravaszságát ’s ere
jét nyilványitja, mint erkölcsiségét. Az tüzesen né
z i, mikép csap-le az ö ly  v, ’s mikép hozza-ki dia
dalzajjal a’ tajtékzó hullámokból a’ megkábult 
halat; kifeszített szárnyakkal veszi ekkor üldözőbe 
a’ rablót, hogy megfoszsza martalékától. — A’ 
hamuszinű w h i p p o o r w i l l  aggodalmas nyöször
gésse l hintáz egy  sövényen vagy kapusikátoron, 
mintha honíilag gyászolná az elhullott barátokat; 
de jaj a’ föcskének, melly h isz i, hogy a’ szenvedő 
elvesztő étvágyát is! A’ rikácsoló s i r á l y  magas 
légbe emelkedik a’ keskenybe zárt kagylóval, 
sziklára veti azt, hogy szétzúzza. Beszélik, hogy  
hajdan eg y  bölcs illy alkalomkor lyukat kapott fe
jén , mert a’ sirály történetbül kőnek n éz te ; ma 
a’ bölcsek’ kaponája keményebb. A’ b a 11 i m o r e i 
a r a n y v e r e s b e g y  tüzkint csillog a’ zöld galy- 
födélen keresztül, ’s a’ s á r g a o r r ú  k a k u k  csak 
olly fészkekbe rakja tojásait, mellyeket már kirab- 
lott; a’ k is  r i g ó  pedig mint igazi kegyetlen  
anya, akármelly lelenczházra bízza ivadékát.

A* TURKOMAN és LOVA.
Turkestan igazi noinád-tartomány. A’ kaspi- 

tengertől, Arai tavától ’s Amu folyamtól mosatva, 
a’ hindukosch-hegység’ legvégsőbb lánczaitól vé

detve elláthatlan sik gyanánt terjed egészen Ura
iig ’s a’ kirgizi vadonokig. Városai ’s helységei 
nincsenek, mert a’ turkománok számtalan csordá- 
jokkal ’s kúp-alakú sátoraikkal egy  kultól a’ másik
hoz vándorolnak viz- és legelő-keresés végett. A’ 
turkománok’ pusztája csak szörnyű homoktenger, 
melly majd simán tova hömpölyg, majd habalakú 
halmokat képez. Az ittenlakó néptörzs büszke ar
ra, hogy nem pihen sem  faárnyék, sem  födél a- 
latt: ’s ez nem nagyítás; mert erdőt’s kertet nem  
ism ér, állandó úrnak nem engedelmeskedik; a’ 
nép’ korosbjainak pátriárkái kormányhatalma egyet
len tribunál. A’ turkoman idegen vagyon’ ’s em 
beri lények’ rablásában tölti kóbor eletét, ’s gyer
mekei kora ifjúságuk óta e ’ vad foglalkozásra ne
veltetnek. Van eg y  közmondás, melly a’ turko- 
manról dicsérőleg mondja, hogy lovon sem  atyját 
sem  anyját nem ismeri; ebből legjobban láthatni, 
hogy rabláskor szíve a’ szánakozás- és kíméletről 
mitsem tud. A’ ló legfőbb kincse, ’s egyetlen  
kevélysége Turkestan’ nomád-csordáinak; karcsú 
a z , mint szarvas, tartós mint öszvér, bátor mint 
oroszlán, tanulékony és hű, mint a’ kutya. Nagy ’s iz
mos csontú állat, melly inkább ajánlkozik, erejével ’s 
belső ügyességével, mint idomzattal ’s külső szép
séggel. Nyakának nemes ’s egyenes tartása van, de 
testhossza az európai ember’ elkényeztetett szem ei
ben csorbát szenved; feje nem olly kicsiny ’s bő
re sem olly sim a, mint az igazi arábfaju lovaké. 
Azon sajátos mód, mi szerint a’ turkoman e ’ ked- 
vencz állatját neveli, mindig magára vonja az utas’ 
figyelmét, ’s tán abból magyarázhatni-meg a’ ló’ 
tartósságát, mivel a’ nevelés állatnál is, mint em 
bernél, legmaradandóbb hatású. Tápláléka leg eg y 
szerűbb. Füvet határozott időben kap, ’s egy  óra 
múlva felkantározzák. Az étetés-köztti hosszú idő 
nagy éhségtürésre edzi e ’ lovakat; sőt ivóvizet is 
igen szűkén kapnak. Mielőtt a’ turkoman kimegy 
rabolni, lovát, mint a’ legtapasztaltabb jockey, nagy 
szorgalommal kihűtözteti. Hosszas koplalás után t. i. 
élénk mozgásba hozatik a’ ló, ’s azután vízhez vezet
tetik. Ha tartózkodás nélkül iszik, je le , hogy kö
vérsége m ég el nem fogyott, ’s ig y  újra elkezdetik 
az éheztetési cura. A’ turkoman megitatja lovát, 
ha föl van tüzesülve, és sebesen futkoztatja, hogy 
a’ vizet az állat’ testm elege’ mérsékletéig emelje. 
Csak illy következetes bánásmód által képesek a’ 
lovak 6 nap alatt 600 angol mföldnyi utat bejárni. 
Illy ló’ ára felülmúl gyakran ezer rúpiát. Különféle 
afghan herczegeknél ’s R unj e n t  S i n g ’ udvará
ban kaphatni legjobb példányokat. (Sitt'engall. der 
Nat.) I  poly táji.

R E J T E T T S Z Ó .

Szép megye, ’s gazdag e g é s z ,  egyesül hűl Dráva Dunával.
Fej ’s lábvesztve csikar fénye gyakorta töményt.

Hárma cserélve elől ismért nagy terhe megyéknek;
IVégye utói illy fajt létre ne hozna soha!

J'incze Ignárz.
A’ 7ldik számú rejtettszó: Lakoma.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja Beimel .
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E L Ő A D Á S A
Dr. Schedel Ferenc* akad. titoknok urnák 

a’ m. n. tudom. Akadémia’ 1836 nov. 2 lkérül 1837- 
sept. okéig folyt munkálkodásiról.

(Olvastatott a’ társaság’ közülésében sept. 10- 1837 ) 

Miképen igyekezett zsenge intézetünk a’ most 
béfejezett hetedik academiai évben az alaprajz ál
tal neki kitűzött utón haladni, a’ következőkben 
terjesztjük elő röviden a’ hazafi közönségnek.

Elébbi jelentéseinkben érdekeltetetí, miké
pen a’ társaság mind saját tagjai’ szorgalma, mind 
egyéb buzgó hazafiak’ önkénytes hozzá járulta ál
tal immár tetem es anyagokat gyűjtött nagyszótá
réhoz. Névszerint a’ nyelv’ elavult, vagy csak a’ 
két haza’ némelly vidékein kelendő szavak és szó
lások, továbbá a’ külön m esterségekben divatozó, 
úgy a’ tudományok ’s művészetekben minden ko- 
rokbeli Íróink által javaslatba hozott kifejezésekre 
terjedett ki a’ figyelem. E’ készületek folytatva lő
nek ez évben, névszerinl Szász Károly r. t. az 
erdélyi törvényes nyelvben előforduló műszavak’ 
sorát küldte be a’ már szerkesztő kéz alatt levő 
törvénytudományi műszótárba ; Gombos Imre tiszt, 
tag a’ marmarosi sóaknászat körül divatozó ma
gyar műnyelvet jegyeztette ö s s z e ; Beke Kristóf 
a’ már megjelent philosophiai műszótárhoz ada bő 
pótlékokat; dr. FlórFerencz orvosi műszavak’jeg y 
zékét. — A’ tájszótárhoz, mellynek átnézése a’ 
kis gyűlésekben napirenden van ’s nyomtatása 
már több idő előtt megindult, folyton gyűltek u- 
jabb és  újabb anyagok, névszerint Acsády Sán
dor, Beke Kristóf, Csacskó Im re, Matics Imre 
és Ordódy Tivador társaságon - kívüli hazafiaktól. 
A’ régi szavak’ gyűjteményét Bartal János nevelte.

F olyt, szinte a’ nagyszótár’ előkészületei’ szá
mára, a’ magyar ’s m ás, azzal érintkezésbe jött 
nyelvekben előforduló rokon-hangú ’s értelmű sza
vak’ kiszem elése i s ; különösen Hoblik Márton 1. t. 
a’ magyar és  szerb ’s horvát— , Nagy János l.t. 
a’ magyar ’s a’ nevezetesb sémita nyelvek’ kö
zös szavainak fejezék be bő ’s nagy gonddal ké
szült gyűjteményeit; mellyekhez m ég Bárány Á- 
goston 1. t. magyar-török rokon szavai’ jegyzéke  
járult.

Élénken folyt a’ nyelv’ philosophiai stúdiu
mára múlhatatlan források’ — , értjük a’ régi m. 
nyelvemlékek’—-másoltatása is,Döbrentei Gábor e ’ 
tárgyban megbízott r. tag’ felügyelése alatt. Vé

tettek ezek névszerint Szepes és Szabolcs vme£ 
gyék’, Kassa, NSzombat és Pozsony városok’, a’ 
Sztáray, Kállay, Mérey és Galantai- Nagy nem
zetségek’, a’ károlyfejérvári káptalan’ levéltáraiból 
’s a’ pozsonyi Ferencziek’ könyvtárából; ’s noha 
a’ XVId. századnál nem régibbek, de a’ Iexico- 
graphiai szemponton kívül m ég a’ nyelv’ történe
tére nézve sok érdekest foglalnak magokban. Mi 
e ’ nyelvemlékek’ sajtó alatt levő gyűjteményét 
illeti: annak első kötete, melly a’ két halotti m eg
szólítást ’s az úgynevezett bécsi codexet foglalja 
magában, csak eg y  pár ív híja lévén már m ost, 
m ég ez évben fog m egjelenni; a’ második Ki
nizsi Pálné’ imádságos könyvét ’s vegyes tartalmú 
régi leveleket, úgy a’ harmadik i s : a’ müncheni 
146Öki codexet (négy evangélista) ’s szinte vegyes  
leveleket magokban foglalók, hasonlókép sajtó a- 
latt vannak, ’s nyomtatásuk részint már jó előre 
is haladt. —• — Ennyit a’ nyelvet illetőleg.

Igyekeztek a’ tagok tudományos értekezések  
által is a’ literatu-ra’ terjesztéséhez járulni. Heté- 
nyi János 1. t. a’ magyar pliilosophia’ történetírá
sát rajzolta; Szilasy János r. t. a’ pliilosophia’ je 
len állapotáról értekezett hazánkban; Nyiry István 
r. t. az 1835diki külf. philosophiai literaturáról; 
Horváth Cyrill r. t. a’ philosophiai rendszerek’ mél
tatásáról; W arga János I. t. a’ nevelés’ elveiről; 
Kállay r. t. a’ tudományos egyesületek’ ’s alapít
ványok’ hasznairól; ismét Kállay a’ törvények és 
szokások’ hasonlatosságait nyomozgalta a’ his
tóriából; Luczenbacher János r. t. a’ verebi sír
kövekről ; Jászay Pál 1. t. az 1625diki gyarmati bé
kekötésről írt; Czuczor Gergely r. t. Zrednai Vi
téz János’ életét festette, tekintettel a’ Hunyadiak’ 
korára; Szlemenics Pál r. t. a’ leányi negyedről 
hazai törvényeink szerint; Balásházy János r. t. a’ 
viz-szabályozásról értekezett földmivelésí tekintet
ben ; Nyiry István r. t. az angol műipar’ philoso- 
phiáját adta. Mindezek — kettőt kivevén, melly 
már megjelent — részint az Évkönyvek’ IVd., ré
szint a’ Tudománytár’ folyó köteteiben fognak az 
olvasó közönség elébe terjesztetni.

Itt kellene már most a’ múlt évben is érde
kelt közhasznú tudományos kézi-könyvek’ gyűjte
ménye’ ügyéről számot adnunk, ha a’ pénztár’ ál
lapé tja e’ részben a’ terv’ részletes kidolgozásá
nál tovább engedi vala haladni a’ társaságot.
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A* meíly munkák’ nyomatása, a’ pénzerőhöz 
képest, eszközöltethetett, a’ következők:

1) Tudománytár, X — XIV kötet; már most két szer
kesztő , Luczenbacher és Balogh r. tagok alatt, a’ literatúrai 
résznek mind nagyobb és nagyobb terjeszkedésével.

2) Romai classicusok, magyar fordításokban. Első kö
tet : Sallustius , Kazinczytól. Második : Ciceróból beszédek , 
levelek és Scipio’ álma, Kazinczytól.

3) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis : a’ leg
szükségesebb tudományok’ öszvesége, Edvi Illés Páltól. Első 
rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka.

4) Az elemi nevelés’ alapvonaljai Warga Jánostól. Má
sod rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pálya
munka.

5) Fali abc és olvasó-táblák, ugyanattól.
6) Chelius’ Sebészsége, fordítva Bugát Pál által. Első 

és második kötet.
7) Fabini’ tanitmánya a’ Szembetegségekről, ford. Dr 

Vajnócz János által.
8-, a) Eredeti játékszín. Vd. kötet, Zsarnok apa, drá

ma 5 fclv. Jakab Istvántól. VLd. kötet. Ekebontó Borbála, 
szom. ját. 5 felv. Tóth Lőrincztől.

10) Külf. játékszín. XlIId. köt. Messinai hölgy, Schil
ler’ tragédiája , fordít Szenvey.

Ezeken kívül sajtó alatt, az említett nyelvem
lékeken ’s a5 tudománytól'’ folyó kötetein kívül, az 
Évkönyvek’ Ilid ., a’ Természettudományi pálya
munkák’ I. kötete, a’ Vérnász’ 2d. kiadása, mel- 
lyek okvetetlenül m ég ez évben jelennek m e g ; 
továbbá a’ Tájszótár, a’ nyelvtudományi pályamun
kák’ 1 Id., Kazinczy’ ered. munkái’ Ild. kötete, ’s 
Blair Hugo’ aestheticai és rhetoricai leczkéi Kis 
Jánostól.

Említendő m é g , miképen a’ tagok nyomta
tásra beküldött kéziratok’ vizsgálatával is el vol
tak foglalva. A5 tavairól fenmaradtakhoz 25 pálya
munkán kívül újólag 29 járult, névszerint nyelv, 
tudományi 1, szépliteraturai 12, philosophiai ’s ne
velési 3, históriai I , mathematicai ’s hadtudomá
nyi 6, státustudományi 1, természettud. és orvosi 
5; ’s így az idén a’ tudományosok már több mint 
felét tevék a’ beküldőiteknek, midőn a’ múlt év
ben csak egyharmadát. Közülök visszament 19, 
elfogadtatott tudományos tárgyú munka 4; u. m. 
A’ felsőbb egyenletek egy  isméretlennel, D. Vál
las Antaltól; Köteles Sámuel elhunyt r. tag’ an- 
thropologiája; Cuvier’ állatországának 2d. osztálya, 
fordítva Vajda Pétertől; ’s Chelius’ S eb észsége’ 
3d. kötete D. Smalkovics Antaltól; — továbbá a’ 
classics literaturához tartozólag e g y , t. i. Euripi
des’ Iphigeniája görögből Guzmics Izidor r. t. ál
tal fordítva,— ’s már most két ide tartozó inű lé
vén elfogadva, azokkal a’ görög classicusok’ gyűj
teménye fog megindítatni; végre a’ külf. Játék
szín czunű gyűjtemény’ számára hat darab, u. m.

A’ levelezők; Szív és ész, két vigj. Steigentesch- 
től, Külkey által fordítva; A’ kénytelen házasság, 
vígj. Moliére után francziából, Kazinczy; Rágalom’ 
iskolája, vígj. Sheridan után angolból Tóth Lő- 
rincz; Shakespeare’ Romeo és Júliája angolból 
Náray Antal által; ’s A’ h azugság, Federici’ víg
játéka, olaszból Galvácsytól.

Különösen kikötötte az Alaprajz, hogy a’ tár
saságnak gondja legyen a’ jó színdarabok’ szá
mának gyarapítására. E’ végre tűzött ki e g y , é- 
venként, váltva a’ legjobb komoly, majd a’ legjobb 
víg színműnek adandó 100 arany jutalmat; e ’ czél- 
ra adja ki az „Eredeti és Külf- Játékszín“ czimü két 
gyűjteményt, mellyekből eddig összesen 19 kötet 
jelent m eg; e’ végre nevezett 1833ban eg y  kü
lön játékszíni küldöttséget, melly folyvást fennáll,
’s kötelessége a’ színen megforduló darabok’ ki
igazítása, ’s azoknak jó-Ízlésű  és színi hatással 
bíró ered. és ford, darabokkal szaporítása. E’ kül
döttség négy év alatt 982 ezüst ft költséggel, a’ 
pest vármegyei szinésztársaság’ könyvtárából 70 
színdarabot igazítatott ki, újat 55öt szerzett, mel- 
Iyek közt 7 eredeti, 48 fordítvány, többnyire a’ 
franczia ’s német repertórium7 legjobb darabjai. 
Minthogy pedig Pest vm egye’ hazaíiúi áldozatai
ból végre a’ haza’ kebelében eg y  díszes szinház 
létesült, az igazgatóság a’ most következő évre 
négyszáz pengő ftot adott a’ küldöttség’ rendelhet 
zése  alá, e ’ czélnak minél élénkebben megfelel- 
hetés végett.

Tudományos utazásokra ez évben költséget 
a’ társaság nem fordíthatott. Hanem sietni fog Ge- 
gő Elek lev. társának a’ múlt év’ őszén Moldvá
ban az ottani magyar telepek’ mibenléte’ kitanu
lása végett tett utazásáról szóló bő előadását saj
tó alá adni, mellyből e ’ mai ülésünkben néhány 
töredék lesz a’ hazafi közönség elébe terjesztve.

PRISSMTZ YINCZE’
gräfenbergi hidegvíz-gyógymódjának taglalása.

(Folytatás.)
az  i n t é z e t ’ t ö r t é n e t e i  ’s  az  o t t a n i  l é n y e g e s b  

i n t é z k e d é s e k ’ l e í r á s a .

P r i s s n i t s  V i n c z e ,  Prissnitz Ferencz’ frey- 
waldaui polgárgazdának fia , Gräfenbergen az a- 
tyai házban 1799dik évi October’ 5kén született. —  
Gyermekkorában a’ freywaldaui elemi oskolákban 
tanult, ’s azokbul kimaradván , a’ jövendőben majd 
átveendő gazdaságra neveltetett. Már mint ifjú, ‘ 
felülmúlta társait különös em lékezőtehetsége, okos, 
term észetes ítélete ’s mindenre figyelmező elm é
je által, ’s ezen term észeti ereje ’s veleszületett 
ösztönénél fogva már korán ismérni tanulta némelly.
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részint magán, részint állatokon ’s embereken tett, 
próbák után, a’ hidegvíznek jótékony, gyógyító  
tulajdonságit; meggyógyított vele sok ujdan és ré
gi sebet, folyásokat, fej- és gyomorfájást, ’s ez ál
tal szom szédaiköztta’ „ t e r m é s z e t i  o r v o s “ ne
vet érdemié; kik többször más tanácsért is meg* 
keresvén őt, éltek segélyivei. így  haszonlesés 
nélküli készséggel s e g i t e t t P r i s s n i t z  mindazokon, 
kiknél m eg volt győződve gyógymódjának bizonyos 
sikerülése felől, ’s valóban csudákat is tett azzal, 
jóllehet csak term észetes életrend, szorgalmas 
vizivás és  az eg ész  testnek vagy tagoknak vizzel- 
mosogatásában áll. Az úgynevezett c s u d a o r v o s 
h o z  évrül-évre több több segélykereső tódult, ’s ez  
által annak tapasztalása ’& észrevételei is öregbültek, 
úgy, hogy a’ mezítelen testre rendelt nedves ken
dő- burogatásokról ’s az ezek által okozott kisebb v. 
nagyobb mértékű bőrmunkásságról végre rájött az 
izzasztásra ’s az erre veendő lii,degfürdőkre.

Már 18£lben gyógyított P r i s s n i t z köszvé- 
nyeseket, kik közül eg y  freywaldaui polgártársa 
m ég most is é l ,  ’s azóta semmi bajt nem érzett, 
íg y  munkálkodott ezen férfi több éviglen szerényen  
*s em berszeretőleg a’ legnagyobb megvonultság- 
ban; senkinek sem  dicsérte gyógymódját, mint 
általányos szert, ’s a? Iegnevezetesbgyógyulásokat 
eszközlé főkép olly betegeknél, kik megrögzött 
koraikban híjába használtak minden más orvosszert, 
’s kiknél a’ legtapasztaltabb orvosak’ m estersége  
sem  volt foganatos. —- Csuda é tehát, ha a’ s e 
gélykeresők’ száma mindinkább szaporodott, ’s az 
ó-iskolai orvosak kancsal szemmel néztek az úgy
nevezett s z i l é z i a i  h e g y i  p a r a s z t r a ,  ki illy 
hallatlanokat viszen véghez?  ’S igy történt ter
m észetesen  az is: hogy a’ főhatóság, a’ szemeik  
előtt eg y  törvénytelen szem ély által tett orvoslásra 
íigyelm ezvén , a’ szóbeli kontár-orvos ellen tör
vényhez folyamodott. Azonban több vizsgálat azt 
bizonyítá, hogy gyógyításában P r i s s n i t z  csu
pán csak vízzel ’s épen semmi más vagy tiltott or
vosszerrel nem é l ; hogy ő senkit sem  szólítgat 
magához gyógyítás végett, ’s igen nemeslelküleg 
minden haszonvágy nélkül működik. — Ennél- 
fogvást a’ kormány nem tiltotta-meg gyógymódját, 
és  semmi módon sem  gátolta a’ betegeknek Grä- 
fenbergbe tolongását. Miilyen szemlátomást növeke
dett a’ gyógykeresők’ száma évrül-évre, kitetszik a’ 
vendégek’ névlajstromábul, melly szerint 18£9ben 

: 45 beteg élt a’ vizgyógymóddal; 1830ban már m eg
szaporodtak 54re; 1831ben 62re; 183£ben llS ra ;  
1833ban 206ra; I834ben £45re; 1835ben 355re; 
1836dik évi September’ 19keig pedig 445en vol-

'

tak. Ide nem számítván ama3 sok százat, kik P r i s s 
n i t z ’ ügyelése alatt, rendszabásai szerint, hazájok- 
ban gyógyítgaták magokat.

A’ fölebbi gyógyvendégek’ nagyobb száma 
a’ műveltebb osztályhoz tartozott, ’s nemcsak az ausz
triai birodalomból, hanem a’német föld’ minden ré
szeiből ’s m ég a’ távulabb eső tájakról is számo
sán gyűltek id e ; közöttük több értelmes orvos is 
volt, kik többnyire tudományvágybul m eg akartak 
az ottani gyógymóddal ismérkedni, ’s visszatérvén, 
röpkelapjaikból nyilván kitetsző, kedvező iteletet 
hoztak az uj intézetről ’s ennek alapítójáról. Gräfen- 
berg tehát már jó idő óta a’ szenvedő em beriség
re nézve jótékony intézetnek tartatik, ’s a’ vég 
bevitt jeles orvoslások által így is mutatkozott; ’s 
tudva lévén , hogy gyakorlatával semmi ártalmas 
egybekötve nincs, nem is gátolja senki, sót a’ 
minden illy, az emberi nem’javát czélzó intézete
ket tenyésztő ’s ápoló fönséges ausztriai Kormány’ 
védelmével dicsekhetik.

A’ segélykeresők’sűrű gyülöngése kényszerítő 
P r i s s n i t z e t ,  a’márfönállólak- és gazdasági házak 
mellett, lassankint több épületet is állítani, hol azok
ba megszállhassanak. Ezen épületek’ egyike rop
pant-nagyságú ; van benne egy  nagy terem, melly, 
valamint a’ többi hajlék, fűthető ’s télen ebédlő-’s  
társalkodási teremül szolgál. E’ mellett áll egy  
földszint köbül rakott ’s felül deszkából alakult két- 
emeletü épület, mellynek aljában van a’ konyha, 
istállók ’s egy  cselédszoba; főn egy 200 szem élyre  
való elég tág ’s világos terem; benne igen kellemes 
tartózkodni. E? nagy ház mellett áll egy  kisebb, ’s 
ezen kívül m ég egy  faépület, kisebb ’s nagyobb 
szobákkal, mellyeknek csak deszkafalai vannak ’s 
e ’ szerint nem is fűthetők, ’s hideg nedves időbeú 
nem igen tűrhető a’ bennöklakás. Ezen épületek
ben mintegy 80 gyógyvendéget fogadhat-el P r i s s 
n i t z ;  de e’ mellett azt is m eg kell gondolni, hogy 
itt főrangú szem élyek is , kik kényelmes és tág 
lakhelyekhöz szokvák, igen gyakran m egelégesz- 
nek, ha padlásszobára tehetnek szert; ’s m ég is 
örülnek , hogy a’ hires férfiú’ közelében gyógyu
lások végett hajlékot találhattak. — A’ többi 14 
polgári gazdaház Gräfenbergen szinte jól bútorozott 
szobákkal szolgál a’ gyógyvendégeknek, mellyek kö
zül némellyek e lég  kényelmesek i s ; de mivel több 
ház Prissnitztől egyjó óranegyednyire fekszik, tehát 
azon kellemetlenséggel bírnak, hogy beálló rósz 
időkben a’ betegek m eg nem jelenhetnek a’ kö
zönséges ebédnél. Az emlitett házakban, mellyek 
néhány év óta nyájas külsőt váltottak, szinte 80 
betegnél több elfér.
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A’ vizgyógymód’ használata végett Prissnitz’ 
lakházaiban kilencz, a’ többiben mindenütt egy-egy, 
tehát mindössze 29 nagy fürdőkád van, mellyeket 
több száz facsatorna vagy cső lát-el forrásvízzel, 
a’ kádakba mindegyre be ’s kifolydogálóval. — Igen
igen kívánatos volna a’ kádakat szaporítani; de a’ 
viz’ szűke miatt ez nem könnyen lehetséges, mi- 
renézve igen czélszerű lenne, a’ nők’ számára egy  
különös épületet kádakkal együtt alapítani *) — A’ 
fönemlített fürdőkádakon kivül m ég sok kisebb 
mosdókádak is vannak. Az ületfürdőket kisebb fa
edényekben, ugyszinte a’ többi tagok’ számára 
rendelt fürdőket a’ szobában szokták venni.

A’ falu’ közepetáján van két zuhany, mellyek 
elég vastag sugárnak, ’s 12 láb magasról zu
hanók ’s jól eldeszkázvák. A’ többi hét zuhanyhoz, 
a’ szarvasfürdő’ lejtőjén, Prissnitz’ lakától jó fél
órányira fekvőkhez, kellemes sétány, ’s a’ menni 
nemtudók’ számára kocsiút v ez e t, kik kis kocsikon 
ökörfogattal jőnek ’s mennek oda. — Ezen zuha
nyok közül kettő nők’, a’ többi, férfiak’ számára 
rendelvék, ’s mindnyájan az úgynevezett Gränzfloss- 
bul kapják vizöket, melly onnét nem m esszi ered , 
’s igen hideg, tiszta és lágy, ’s e ’ szerint beható 
vizet ömleszt, csőkbe vezetettet, ’s 12 sőt 17 láb 
magasrul erős sugárral zuhanót.

Szükség m ég említeni, hogy az itt eredő 
vizet a’nép’ajaka P r i s s n i t z ’ k ú t j á n a k  nevezi, 
melly nevezet így származik: midőn a’ harmincz 
éves háború’ idején a’ svéd harczfiak e ’ tájakon 
rombolának, Freywaldau városából egy  Prissnitz 
nevű gazda’ leányát (a’ mostani Prissnitz’ ősatyjáét) 
elragadák, ’s az erdőbe egészen  a’ forrásig hur- 
ozolák; atyja, a’ vadak’ körmei közül őt szabadítni 
vágyó, e ’ helyen általuk agyonüttetett. A’ viz tehát, 
melly két század előtt az ősatya’ vérét itta, most 
annak késő unokájától a’ szenvedő em beriség’ g y ó 
gyítására fordíttatik.

A’ fürdéshez megkivántató pakróczokat min
den beteg maga szerzi-m eg, ’s kaphat helyben  
is 5 — 8 pengő forintért. — Már fölebb említet* 
tűk, hogy igen jó, két gyapotpakróczot szerezni; 
nem külöben ajánlhatni: ha leh e t, hozza magával 
cselédeit a’ b e te g ; ellenkező esetben az intézet 
ad szolgálatot, melly azonban a’ betegek’ sokasága 
miatt néha elégtelen. Jó továbbá, ha a’ beteg

*) E’ szükség’ következésében Gräfenbergen már több ház
nál egyedül csak nők fogadtatnak-fel, ott a’ gyógymódot 
kényelmesen használhatók, minthogy c* házak fürdőká
dakkal ellátvák, ’s a* faluban két zuhany is lé t e z .

egy  pamut-fürdőgunyát vagy hálózubbonyt hoz 
magával, minthogy a’ fürdés előtt átizzasztott pak- 
róczot azután csak nem kerítheti magára, mire- 
nézve illy ruhanemű szükséges. — Ágyneműt, 
legalább néhány vánkost ’s több lepedőt ’s kisebb 
vászonkendőket jó lesz magával hozni, ha tánburo- 
gatások rendeltetnének, ámbár az intézetben is 
kaphatni szőrágyakat ’s ágyneműt.

A’ ki tulajdon lakásán kíván ebédelni, szükség, 
hogy edénykosarat (Einsatz) hozzon magával, melly- 
ben az étkeket haza hordathassa. — íróeszközök 
’s néhány jó könyv is szükséges tárgyak; mert 
ámbár majd egész  idejöket a’ viz’ használatában 
töltik a’ betegek, m ég is vannak pillanatok, hol az 
unalom előáll, ’s a’ lélek is megkívánja jogait. Kü
lönösen azon időben , mikor a’ test pakróczokba 
van burkolva, milly jól esnék, ha a’ szótalan für
dőszolga helyett valaki olvasna ágyunk’ szélén e- 
lőttünk, ’s mi könnyen tehetnének szert a’tehetősb 
gyógyvendégek illy élvezetre!

(Vége következik.)

E L E G Y T Á R .

Frankfurtban f. é. aug. iO én tárták közpon
ti gyűlésüket a’ hasonszenves orvosak, Europa’ 
csaknem minden országábul, m ég hazánkat is oda 
értvén. A z ülést Rau gieszeni udv. tanácsos nyitá 
m eg, igen czélszerű beszéddel a’ hasonszenvi 
gyógyrendszer irányzatáról, álláspontjáról, ’s iránta 
szükséges intézkedésekrül. Ezt több külön ja
vaslattétel ’s végre derült lakoma követé, számos 
áldomással Hahnemann jólétéért. A’ jövő közpon
ti ülést jövő évi aug. IOén tartandják Halbig or
vos’ igazgatása alatt Drezdában.

Paris egyik katonai kórházában egy  némbert 
mutatának, ki orrát, fogait ’s ínyét ráksenyv ál
tal elvesztvén, testének e’ részeit olly czélszerű - 
leg  pótoltatá aranyból készültekkel, hogy a’ hiányt 
teljességgel nem lehete megismérni.

Az athenei pompás uj épületek közt kitűnő 
helyet foglal Osten Prokesch ausztriai követ g y ö 
nyör ü palotája. A ’ kir. kastély csak 3 — 4 év múl
va készülend el egészen.

Bizonyos Détry ur Belgiumból, kénfonalból 
’s apró szögekbül igen kellemes zengésű hang 
műszert készíte.

I ‘ . *4i .
R E J T E T T S Z Ó .

K e lte je  van  teslen. Ruha rajiad harmadikával.
E m bert jó  vagy r ó sz  teltre v e z é r li  e g é s z .

B o g á r  J á n o s .

A ’ 72dik  szám ú  r e j te tt sz ó :  B a r a n y a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i me l .
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B A R B A R O U X .

B a r b a r o u x  K á r o l y  János 1767ben Mar- 
seille-ben született ’s városa’ ügyében 1792ben Pá- 
risba küldetvén, helyzetét ’s összeköttetését oda 
forditá, hogy a’ revolutiót minden módon előse
gítse. A’ fiatal kor’ ’s déli charakter’ eg ész  zor- 
donságával csatlakozott ő azon mozgalomhoz, melly 
orkánkint zúgott-el Francziaország fölött ’s a’ tár
sasági rendet alapjaiban rázta-m eg, vagy feldúlta. 
Az elhatározó lOdik aug. következményében nagy 
részt vön , nagylelkűnek mutatkozott a’ m eggyő- 
zetett iránt, hol ellenszegülés nem vala már le- 
vívatandó. Ugyancsak aug. lOkén önveszélyezteté- 
sivel m enté-m eg több schwaizinak é le té t, kik el
len őmaga is harczolt. B a r b a r o u x  minden tul- 
ságh oz, mellyet az idő pártolt, csatlakozva; min
den tévedésben , mellynek a’ csábitó csalódásba 
zavarult ifjúság olly szívesen átadja m agát, oszla- 
kozva, a’ természettől nagyszerű elmével vala 
megáldatva, melly tulságit szörnyekké, tévedé
sit alacsonysággá fajulni sohasem engedte. A’ 
conventbe megválasztatva ama’ férfiakhoz, kikkel 
született rokonság barátkoztatá-össze, Yergniaud-, 
Condorcet-, B rissot-, Guadet- ’s je les tiszttársi- 
h oz, kik „girondisták“ név alatt h íresek , csat
lakozott. A’ rettentés’, vagy is hegy’ embereinek  
’s jakobinusoknak olly elszántsággal szegíilt-ellen, 
melly bámulatot érdemel. Megtámadta a’ közönsé
get i s ,  melly kevélyen ügyekezett a’ törvényhozá
son uralkodni,’s védte Roland ministert, kinek m eg
buktatására a’ convent’ hevesb tagjait összeesküd
ni látta. Másrészről szintolly elszánt munkássággal 
sürgette a’ király’ elitéltetését, ’s halálára szava
zott, föntartván mindazáltal a’néprei feljebbvitelt. A’ 
mintostromlá az udvart, szintúgy ostromláa’ pórnép’ 
durv a hatalmát ’s rósz vezéreit, a’ becsvágyó dema
gógok’ dőreségét ’s a’szabadsággal visszaélést. Ekes- 
szólása’ minden erejét, elszánt Charaktere’ minden 
bátorságát a’ septemberi gyilkolás és  szerzői ellen 
forditá. Látván pedig a’ girondisták, hogy az e se 
mények nem alakulnak a’ jog’ ’s okosság’ nézetei 
szerint, ’s a’ valóság nem az eszm e által kijelölt 
irányt v e t te ; a’ reménynélküli egykedvűségben  
(Gleichgültigkeit), melly mindennel felhagy, olly 
m esszi m énének, mint egykor mindent nyerni a- 
kart fiatal bizakodásukban. Elkésziték a’ respubli- 
cának kissé kalandos tervét, ’s déli Francziaország- 
ban akarák azt fölütni, ha Robespierre-nek süke- 
rülendne éjszakon az önkényt megalapítani. A pár
tok’ küzdelme a’ conventben máj. 31kén a’ giron
disták’ csatavesztésével végződött. B a r b  a r o u x  
barátival halálra Ítéltetvén Calvadosba futamúit, más 
számüzöttekkel egy  kis hadsereget gyüjte, mel
lyel a’ conventet akarák megszabadítani; de meg- 
veretének. Rövid időre megszabadult ugyan a’ 
halálos-itélel’ végrehajtásától, de végre elfogatott 
m égis, ’s Bordeauxban Guadet- és Salles-vel jun. 
25kén kivégeztetett, 27 éves korában.

B a r b a r o u x  több, physikai tartalmú kisebb 
irományt adott-ki, ’s mint tagja a’ törvényhozásnak 
az idő néhány legfontosb kérdésiről tudósításo
kat adott, mellyek a’ szabadság’ legtisztább sze- 
retetét lehelik, ’s nemcsak alapos előadással, de 
bátor indítványokkal is jeleskednek. Élte’ végső  
napjaiban nev ezetességeket is irt, de azok eg y  ré
sze elveszett. Azokban következő atyai intés talál
kozik fiához, mellyet végakaratul hagyott neki: 
„Ha birtokába julandsz egykor ama’ jószágocská- 
nak, atyáim örökének, mellytől m egfosztatám , 
miveid azt lenkezeiddel; szerencsét csak igy lel
hetsz. A’ nép nem érdemli, hogy7 övéi legjünk, 
mert hálátlan. Én a’ francziákat tegnap leghőbb- 
érzelmüeknek láttam, ma pedig a’ legbecsületesb  
emberek’ vérét ivóknak. A’ hozzánk hasonlóknak 
erényünk’ példájával kell szolgálnunk; ha szenved
nek , ügyekeznünk kell rajtok segíteni. De egy  
erkölcstelen népet szabadsághoz vezetni akarni, 
olly népet , melly istent káromol ’s Marat-ot imád
ja, az minden dőreség’ legostobábbika. E’ pór* 
ság olly kevéssé van alkotva bölcs kormány a lá , 
mint a’ nápolyi lazzaronik ’s Amerika’ emberevői. 
Házadban építs oltárt a’ szabadságnak; légy be
csületes ember, szántsd azon földet, melly táplál, 
’s foglalatoskodjál a’ tudományokkal, mellyek is
tenig emelnek. Ez fiam , egész  tanom. Ha m ég  
é lsz , fogadd-el atyád’ gyöngéd ölelését.“

Ez nem azon nagy lélek’ resignatioja, melly 
nem es törekvésiben a’ szerencsétől nyomathatik, 
de m eg nem győzethetik. A’ világrend nem em 
beri szellemtől alkotott elm élet, nem rendszer, 
mellynek menetét vagy összefügését a’ jámbor 
s z í v ’ tönkrejulott terve vagy a’ bűn’ sikerülte gá
tolja. Brutusnak nem vala igaza, midőn az erényt 
ábrándképnek mondá, mert a’ bűnt győztesnek  
látta. Az erény nem rejtezik következményiben az 
erényes akaratnak, de az akaratban magában. Con
dorcet , ki fejét futás által menté-meg a’ bakó’ báró
ja alul, bátor vala az emberi szellem ’ előhaladtáról 
írni, mit ő , áldozatja a’ zsarnokságnak, m ég foly
vást hitt. L iget/y  Andor.

PRISSNITZ V1NCZE’
griffenbergi hidegvíz-gyógymódjának taglalása.

AZ i n t é z e t ’ TÖRTÉNETEI ’s AZ OTTANI LÉNYEGES!*

i n t é z k e d é s e k ’ l e í r á s a .

(Vége.)

Az inlézetbeli gazdaságot maga P r i s s n i t z  
vezeti, ’s a’ mint szorosan megkívánja a’ kinek- 
kinek megszabott életrend’ megtartatását, úgy  
örömmel látja, ha délben ’s estve minden vendé
ge  együtt lakozik. A’ vendégek harangszóra ősz- 
szegyülekeznek a’ nagy terem be, hol reggelire 
nyers hideg tejet, kenyeret s’ vajat, ’s ha kap
hatni, epret is találnak. Az ebéd levesből, ’s már- 
talékkal marhahúsból ’s m ég egy  harmadik ételből
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áll, melly majd hüvelyes főzelék, majd tészta, majd 
csirke ’s a’ t., majd sörtés, borjú ’svad sült, édes 
vagy savanyú salátával. Vacsorára ismét hideg fo
telen tejet, kenyeret, vajat ’s epret kapnak. Minden 
vendég ezen étkekkel é l ,  ’s e ’ szerint mindnyájan 
egyaránt fizetnek. — ’S noha mór gyakran gán- 
csoltaték e ’ rendszabás, ’s ohajták: rendeltetnék a’ 
nagyobb ’s csekélyebb tehetségüek’ számára külön 
terített asztal, m ég is részint ellenkeznék ez az il
lendőség’ szabályival, ’s a’ fenálló egyformaság ’s 
egyetértésre, de m ég magára a’ gyógymódra is 
ártalmas lehetne. Hasonlóan gáncsolák Prissnitz’ 
nagy befolyását a’ gazdaságba , mivel ez hátráltat
ja őt nemesb hivatásának pontos m egfelelésében ; 
de barmilly sajnos is e ’ tekintetben Prissnitz’ hely
zete , ’s örömmel legörditné vállairól e ’ nyomasztó 
terhet, m ég sem  teheté ezt mindeddig,mert nem  
egykönnyen találhatna valakit, a’ ki az egésznek  
megzavarodása nélkül képes legyen mindenkinek 
követelésit úgy kielégíteni, mint maga e ’ csöndes, 
okos és szerény férfi. ’S az igazságot m eg is kell 
vallanunk: Prissnitz éjjelét nappalát, gondját ’s ide
jét egyedül betegeinek szenteli, miről általányosan 
m egelégedéssel emlékeznek. A’gazdaságot is nem 
épen maga v ezeti, hanem vannak mellette s e g é 
dekül más ahoz-értő emberei is.

Fizetni hetenkint szokás e ’ szerint: Lakásért 
hetenkint 50 peng. krt — 3 p. frtig. — Élelmezésért 
hetenkint 4 peng. frt., ha pedig az ételeket laká
saikba kívánják hordatni, valamivel többet fizetnek. 
A’ fürdőszolga, ki a’ szobákat ’s ruhákat is tiszto
gatja, hetenkint 40 pengő krt. kap. — Fürdési 
készületekért hetenkint 14 peng. krt kell fizetni. —- 
A’ cselédekért naponkint 14 p. kr. élelempénz jár. 
—■ A’ fejérneműk’ mosatásasért külön fizettetik. —  
A’ mi Prissnitz’ fáradozása’ jutalmát illeti, arról itt 
bizonyosat nem mondhatni, mivel ezen haszon- 
nemleső férfi m ég senkitől sem  kérte munkája’ 
diját. — Az intézet’ tulajdonosa felszólít minden 
gyógyA’en d éget: szabják magokat az itteni honi 
törvényekhez, ’s irassák-alá uti-leveleiket az illető 
rendőrségnél. — Szerencsejátékok m eg nem szi- 
veltetnek. —• Az uraságok jótálljának cselédeik’ jó- 
víseletéről. — A’ gyógyvendégek’ számára rendelt 
kádakban cselédnek fürdeni tilalmas. —  A’ bor
ravalókat egy  summában adják-által az igazgató
nak. — Minden rendzavarás szorosan m eg tillatik 
s’ a’ t. ’s a’ t.

*
Miután a’ Grafenberget látogatni kívánóknak e’ 

szükséges tudnivalót feljegyeztük volna, m ég az ot
tani életmódot’s gyönyörűségeket kívánjuk csak futó
lag érinteni. Mihelyt Gráfenbergbe érkezik a’ beteg  
’s Freywaldau város’ hatósága előtt utilevelét m eg. 
vizsgáltató, szokásszerint értekezik Prissnitzczel 
nyavalyájáról, ’s tőle a’ követendő életrend-sza
bályokat kinyeri. Általában következő az ottani élet
mód : Korán reggel kezdődik a’ testnek izzadás 
végetti beburkolása, ’s miután ez megtörtént, ’s a* 
beteg huzamosb ideig izzadott, a’ hidegfürdőt ve
szi; erre felöllözkedik ’s mintegy félóráig sétál
gat a’ szabad levegőn. A’ mint egyebütt fürdőhelye
ken a’ beteg reggel barátságosan kérdezi eg y 
mást : „mint van Kegyed ?“ e ’ helyeit Gröfenbergen

általában azt kérdik: „mikép izzadott K egyed ?“ — 
vagy „volt már Kegyednek krisise ? “ mindkettő 
fontos a’ gyógyulásra; mirenézve ezen kérdések 
kitkit érdekelnek. — Reggeli séta után a’ terem
be mennek reggelizni hidegtejet ’s vajat: táplálói 
és jóizűt. R eggelizés után kiki saját módja szerint 
vagy ületfürdőt vesz, vagy szokása szerint a’ zu
hanyhoz vándorol, hol megfürödvén, több pohár- 
vizet megiszik ’s ismét hazafelé megindul. Elér
kezik a’ dél ’s a’ gyógyvendégek összegyülekez
nek a’ közelsétányokon ’s téreken, harangkondu- 
lásra a’ nagy terembe menendők, mellyben min
dig több mint 200 szem ély ebédel három asztal
nál. Vidám-arczúak mindnyájan, ’s csudálni kell a- 
zon étvágyat, mellynél fogvást a’ betegek m integy  
másfél óráig szabad vigalomban ülnek asztal m el
lett. Ebéd után mindenki sétálni m egy a’ különböző 
irányú sétányokon, mellyek fövénynyel meghord- 
vák, ’s ámbár fel- alá kanyarodnak, m ég sem ter
hes rajtok járni. Itt aztán örvend a’ szív, gyönyör
ködik a’ lélek és szem  a’ fölséges tájékon, melly alant 
elterül. E’ sétálásközben is szoktak néhány pohár 
vizet meginni. P r i s s n i t z  nem ajánlhatja e léggé  
a’ szabad - levegőn járást, s’ örü l, ha ezt m ég  
durva ’s zivataros időben is teszik, mivel ez  ál
tal a’ test mindinkább kem ényül, ’s nem árthat- 
m eg neki a’ bekövetkező rósz idő : miért is sa
nyarún kikel minden a’ testet elpuhító ’s kényez
tető intézvény ellen. — Délután 3 ’s 4 óra köztt 
már ismét kiki lakjába vonul-vissza, ’s most Gra
fenberg kiholtnak látszik. A’ betegek újra pakró- 
czaikba takartatják magukat, izzadnak és  fürde- 
nek, vagy zuhanyt és ületfürdőt vesznek a’ sze
rint, a’ mint rendelve va n ; erre következik az al- 
konyi sé ta ; erre pedig a’ vacsora, melly, valamint 
a’ reggeli, hidegtejből, kenyérből ’s vajbul áll. Ha 
az alkony tiszta, ismét kiki a’ szabadba m egy, 
hogy lefekvés előtt sétáljon; ha pedig az időjárás 
ezt nem engedi-m eg, akkor a’ teremben marad 
a’társaság, hol viszonosan mulattatják egym ást. Van 
itt jó fortepiano, mellyet sokfélekép használnak a’ 
vendégek gyönyörködésükre. Kilencz órakor több
nyire már minden beteg a’ teremből saját szobá
jába vonul, ü let-, fej- , vagy lábfürdőket veendő ; 
azután pedig lefekszik, mi itt általányosan korán 
szokott történni, minthogy a’ sétálásban elfárad- 
vák, ’s az izzadás végeit korán kelnek. Illy módon 
telik az idő eg y  naptól másikig, és csak vasár
vagy ünnepnapok tesznek némi kivételt, mivel a’ 
szolgák’ nyugalma’ tekintetéből akkor délelőtt nem  
szokás izzadni, mikor aztán az erősebb lábúak a’ 
fölséges-alakú tájakra nagyobb kirándulásokat szok
tak tenni.

Ha már ezen előadásbul kitetszik, hogy az 
itteni élet ’s cselekvés az ásványos fürdőkben di
vatozóktól igen különbözők: azt m ég is m eg kell
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vallani, hogy noha innét minden ledér élvezet szám
űzetve van ’s a’ szájcsiklandó ételek ’s vérhe
vítő italok helyett csak kenyérrel, tejjel, eg y sze
rű élettel ’s tiszta forrásvízzel táplálkoznak, mind 
elevenek ’s vidámok a’ vendégek , ’s ha az idő 
en g ed i, m ég élvezetteljes mulatságokban is ré
szesülnek. íg y  adatik néha a’ teremben egy  kis 
hangászat, szavalás, vagy olvasás, sőt gyakran 
tónczolnak is egyet. Említenünk kell m é g , hogy  
az eddig külföldiekből, különösen porosz és ausz
triaiakból álló gyógyvendégek köztt legnagyobb ösz- 
szeértés uralkodik, melly kiváltkép auguszt. 3kán 
1836, mint a’ porosz király’ születésnapján min
den részről szívesen fejezteték-ki.

D icséretes amaz intézvény, mellynél fogva 
e g y ,  a’ gyógy vendégekből alakult V á l a s z t ó t  t- 
s á g  nemcsak a’ szükséges rend’ fentartására ü- 
g y e l, hanem tisztében áll a’ körülfekvő táj’ szé 
pítéséről is gondoskodnia ’s az olvasó közönség’ 
szükségeit kielégítenie. Ez által eg y  év óta már 
igen sok létesült. A’ gräfenbergi szép sétányok 
nemcsak czélszerüek, de jó izlésüek is; szintúgy 
találhatni a’ teremben válogatott hírlapokat ’s idő
szak-iratokat, mellyek azonban m ég szaporílandók. 
—  Ezek’ fentartására minden család, érkeztekor 
3 p. frtot fizet. Minden eg y es úr 1 f. 40 krt., ’s 
minden asszonyság 1 ftot pengőben. Ha pedig a’ 
gyógyítás félévnél tovább tartana, akkor a’ fö- 
lebbi tartozások megujítatnak, mellyeket a’ vá- 
lasztottság vesz-által, ’s azoknak mirefordításáról 
számot ad.

Minden kegyes léleknek kellemes hír leend 
m ég az i s ,  hogy P r i s s n i t z ,  ön akaratjából el- 
tökélé: az Intézet mellett egy  kápolnát építtetni 
ön költségin, mellyben minden gyógy vendég, kit 
szenvedései hónapokig itt marasztalnak, az istent 
tiszte lh esse , szíve imádságban öm ledezhessék te
remtője’ dicsőítésére.

Németből Edvi Illet László.

A’ V Á N D O R ’ T I T K A I .

G I Z E L Á I I O Z .

B o c s á r ,  jul. 9k én , 1837*

Ha könnyű kebellel halad ösvényén a’ vándor, 
tündérképeket derít elibe pályája. Ohajtozva ke
resi a’ távul-égbolton honja’ szép csillagait, ’s a’ 
vadon’ zuhatagai messzehagyott tanyája’ csörgő pa
takait juttatják eszébe. Ha a’ rengeteg’ sűrű galy- 
barlangi köztt lépdel, kedvese’ szelíd lugasiba va
rázsolja édes csalódása, ’s ha véletlenül egy népes 
falu’ sírkereszijei ’s sötétlő fejfáji közé tévedez, 
eg y  titkos sohajtozás kel szíve alul ’s búkönnyeket

hullat. — Illyen az én vándorpályám is; ’s bár e ’ szív 
érzéstől áradoz, egy  regényes vidék’ bája, eg y  fűz
zel körülnőtt pusztai tó’ hináros tükre is felejtetik 
eg y  időre ; hogy e ’ kebel’ vérző sebeit e ’ fe 
szült élet’ öröm-álmai enyhíteni többé nem képe
sek. — Ezt gondolám, midőn egy  júliusi szép haj
nalon odahagyám a’ nagybecskereki vámházat, 
mellynek közelében már a’ város’ munkás polgárai 
dús szérűkön szívák az arany viradás’ illatos leve
gőjét ; ’s haladék mély borút vive a’ szívben ’s csak 
Miska katonám’ álomba merült feje’ hátrazökkené- 
sei a’ bakon, riasztának-föl elmerültömből, ’s oda 
oda röppenték a’ lelket, hol szelíd kebeled a’ bú
csúéra’ istenálmaiba andalítá-el éltemet. A’ melen- 
czei bádogtorony már csilámlék a’ kelet’ aranyá’ 
ban, ’s később több kasza-rend villoga a’ harmat
lepte kalásznak végcsapást nyújtandó. Itt gondola 
tok villantak lelkemen keresztül, gondolatok, mel
lyek kínosbaknak rémiének előttem, mint Mohács 
vérnapjai. Most az aracsi pusztán állék, Torontál- 
nak e ’ classicus földén. A’ nap már magasan le
begve tükrözé-le sugárait; eg y  szürke alak tünt-fel 
a’ távolbul e ’ végtelen síkon, ’s az elpusztult Aracs 
városa’ gothművü szentegyháza’ gyász-omladéki, 
fenálló csonka barnatornyával sötétlének némán tü
zes képzelődésem felé. Az elhalt századok’ lelkét 
keresém  ezen omladványok közölt; leborultam sze
rencsétlen őseink’ e ’ bús maradványira; ’s itt, hol 
hajdan e ’ tájban, a’ reggeli harangszó költé buz
galomra a’ vidék’ jámbor magyarnépét, ’s hol az 
ércz-szónok’ ezüstnyelve zengedezék , most síri 
csönd lebeg, gyászmagány szunnyadoz, ’s csak néha 
néha riasztja-fel a’ puszta’ magányát eg y  idegen
ajkú bojtár’ vad kiáltozása, ’s egy-egy  külföldi mén’ 
szilaj nyerítése. — E gy erdőcske emelkedik itt a’jobb 
oldalon szemköztt a’ szent rommal. A’ hagyomány 
mondja; hogy Torontál’ hajdani fővárosának, Aracs- 
nak, itt nyúlának-el egykor népdús utczáji. Hogy 
e ’ romok között néha napján m egyei gyűlések tar
tattak : régi oklevelekből bizonyos. Most az ősz- 
korú Beidre — ma Beodra, — mezőváros’ tor
nya Ötlék-ki a’ távúiból, ’s Tiszánk’ fű zesei, ké
sőbb az uradalmi derék magtárok tüntek-föl. E’ 
várost Karácsonyi Lajos, és László az alispán bír
ják. Itt láttam ez utóbbinak igenigen pompás ló
istállóját, a’ kényelem” s fényűzés’minden kellemi- 
vel ellátva, ’s e ’ nemben a’ Bánságban legszeb 
bet. Itt bámulám ugyanannak, mondhatni remek- 
alkotásu, kukoricza-kosárkáját roppant oszlopsorai
val, ’s tágas morzsoló-teremével helleni stylben, de 
a’ melly a’ görögépítészetnek is díszéül szolgálna, 
’s így e’ nemben alkalmasint a’ honban legel
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sőt. Édesdeden függenek szem eim  ezeken; de 
szerbkocsisom gyorsan szólítá m énéit; ’s Kárlo
ván egy kikindai kerületi falun keresztülrepülve, 
a’ déli-báb’ rezgő ködében ringattatva, szem em  
ebbe villant Bocsár h e ly sé g e , gyönyörű kastélyá
val, a’ Hertelendy-család’ tusculanumával, tisztel
ve szeretett főispáni helytartóm’ Hertelendy Ig- 
nácz’ lakhelyével; ’s én gyermeki bizalommal vág- 
taték főnököm’ kapuján be, innen más nap, együtt, 
a’ közjó’ ügyében tovább utazandók. —  Hő vágy- 
gyal pillanték-vissza feléd m ég egyszer jó an
gyal! Ah méltasd szelíd kegyeidre e’ merényt. 
Lelkem imádja a’ tiédet, ’s e ’ titka legdrágább 
kincse a’ földön. Az ég  viseljen gondot életedre.

Bárány Ágoston.
(Folytatjuk.)

A’ F E L E J T H E T E T L E N .

Kit úgy keres szemem, ’s meg nem talál 
A’ messze láthatár’ sötét ködében,
Ki még is mindig égi kcllemében 
Tündéri lény gyanánt előttem áll.

Kit e’ szívből nem irthat a’ halál,
Kiért szerelmem tiszta lánghevében 
Lankadni nem fog a’ sir’ jégölében ,
Ah lányka , angyalom, te vagy, ’s valál!

’S azért sors, tégedet, bár merre ejts,
Kaezaglak én, ’s veled minden veszélyt,
Melly oltni vágyik c ’ hő szenvedélyt —

A’ ködhomályon ált’ olly isteni 
Bájjal felém képzelvén fényleni 
Kékes szemében e’ szót: n e f e l e j t s !

Cstndhelyi.

AZ ERKÖLCSTtDOMÁNY’ , TAPASZTALÁS’ >S ÉLET- 
PHILOSOPHIA’ KÖNYVÉBŐL.

Sokat tanulhatni könyvekből, de csak úgy, ha 
már azelőtt könyv nélkül sokat tanultunk.

Könyveket m egégetni nem egyéb  , mint ha
lakat vízbe fojtani, ’s férgeket föld alá temetni 
akarni.

Semmi sem tökéletes e ’ nap alatt, de min
den jó, míg az ember jobbat nem tud. — B o n a 
p a r t e  ellenben azt mondá egykor Brünnben: 
semmi sem jó , a’ mi jobb is lehet.

Kinek ereje van, valamit akarni: az csudá
kat tesz.

Önnek csak m ég is m eg kell vallania, —  szólt 
Hamiltonhoz egy  utazó — hogy Shakspeare jól
lehet egekig emelkedik, de gyakran ismét igen  
mélyen siillyed-alá. — „M eglehet — válaszolt Ha
milton — de ön azt sem tagadhatja, hogy azon

h e ly , hol ezen óriás elesik , m ég mindig hegy  
a’ törpékre nézve.“

Csalhatatlan m ód, az okost megkülönböztet
ni: vigyázd-m eg, ki ellen esküszik minden bo
lond össze.

A’ szerencse — mint egy  régi böles igen  
elm ésen jegyzé-m eg  — eg y  előkelő gazdag dáma, 
ki örömest szövetkezik haszontalan emberekkel. —  
Milly boldog vagy te S zer en cse , hogy vaknak 
születtél; te vigasztalhatlan fognál lenni ’s kétség
be esn i, ha szem eid hirtelen megnyílnának, ’s 
kegyenczidet láthadnád.

Kinek a’ szerencse m osolyg , az a’ legvéko
nyabb deszkaszálon is a’ világ’ végéig  hajózhat.

FELSZÓLÍTÁS A’ H Í R N Ö K ’ SZERKESZTŐJÉHEZ.

Bár sem  magányos csöndes házi-életem, sem  
a’ hírlapokban történt eg y  v. kétszeri megszólam- 
lásom azon gyanúba nem keverhet, mintha a’ H í r 
n ö k ’ 17dik számában látható B. J. monogrammal 
jegyzett, ’s a’ m a g y a r  s z í n é s z e t e t ’s Á rp ád ’ 
é b r e d é s é t  gúnyoló levélnek én lehetnék szer
zője : mindazáltal---- azok előtt, kik talán csupa kezdő
névbetüimnek a’ mondott monogrammal egyezésük  
miatt, ’s azon körülmény által, mivel a’ közügyben 
egyszerm ásszor én is fel szoktam szólalni, azon 
tévedésbe esnének, mintha a’ most általam szom o
rúan érintett cziknek szerzője csekély szem élyem  
volna: szükségesnek látom itt, ezen gyanú elől 
szabadkozni, ’s nyilván kijelenteni, hogy a’ mon
dott cziknek alkotását ’s szerkesztését részemről 
értelem félszegségnek tartanám. Mirenézve eg y 
úttal azon szives kérelemmel járulok a’ H í r n ö k ’ 
szerkesztőjéhez, hogy azon B. J. monogramm a- 
latt lappangó nevet nyilványosan kitenni méltóz- 
tassék, nehogy illy. . .  oldalrul, millyet a’ mondott köz
lemény árul-el, több B. J. nevű ártatlan irók, B a- 
l á s h á z y  J á n o s ,  B e s z é d e s  J ó z s e f ,  B a j z a  
J ó z s e f  ’s a’ t. neveken keresztül egészen  az én 
homályos nevem ig, a’ közvélemény előtt.. . .  bűnhőd
jenek. Sőt ez érlhetővé tett nevet egyszersmind  
az irószemély’ czimzetével megmagyarázni szíves
kedjék........ ’s a ’t. Kunszentmiklóson, sept. 2. 1837.

Dr. Balogh József mk. 
kerületi rendes physikus.

R E J T E T T  SZÓ.

Tárja fejütve lakod’ ; láb nélkül haszna juhodnak.
Ketteje végén: víz. Szép lelemény az egész.

Tincxe Igndcx.

A* 73dik számú rejtettszó: I n g e r .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .
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A’ MERINOS , VAGY SELYEM BIRKA-FAJOK.’ *) 
KLNEVEZTETÉSÉRÓL

(Ezen érdekes czikkeM B a r t o s s á g h  J ó z s e f t ő l  Társal
kodónk mutatván}ul közli a’ Gazdasági Egyesület által meg

indított „ G a z d a s á g i  T u d ó s  í t á s o k “ -nak legközelebb 
megjelent e l s ő  é v i  f o l y a m a t a ’ f s ő  f ü z e t é b ő l . )

A’ Kémlő’ múlt-évi Il ik számában a’ „Gyap- 
juróli“ értekezés’ vége felé né melly állítások van
nak a’ merinos-fajok’ elneveztetéséről, mellyeket 
m egszólamlás nélkül nem hagyhatok. Nem ellen
kezést vagy megezáfoló szándékkal lépek-föl a’ 
nagy-érdemű Gazdaközönség előtt, hanem vizs
gálatim által egyedül felvilágosítást óhajtók e ’ tárgy
ban szerezn i, melly iránt a’ miveltebb német me- 
zeigazdák és selyembirka-tenyésztők között félszá
zad óta annyi vita és homály uralkodik. — Legin
kább pedig és főleg a’végre bocsátom közre jegy- 
ze lim et: nehogy a’ szom széd Német — ha az 
érintendő állításokat nevezett gazdasági folyóira
tunkból megtudja — olly gondolatra jusson, mint
ha mi Magyarok, azon sok és  jó  gyapjút, mit va
sárokra szállítgatunk, csak áldott éghajlatunknak 
’s a’ vaklörténetnek köszönhetvén, tudományunk 
annyival kevésbbé járulna term esztéséhez, mivel 
hasonló irói próbák ellen, miilyen a’ felhozott czik- 
k e ly , eg y  magyar sem  kelvén ki, keveset látsza
tunk olvasni, okoskodva gondolkodni pedig épen 
nem. — Ki a’ merinos-tenyésztésnek és  honi bir
kánk’ nem esítésének előm enetelét eg y  emberkor 
óta figyelembe v e tte , ’s külföldi gazdasági újsá
gokban a’ merinos-fajok’ elneveztetése iránt elő
fordult vitákat ismeri, ’s kivállkép a’ Petri, és bá
ró Ehrenfels urak között m ég mai nap is folyta
tott tollharczot nem mindig megnyugtatva olvas
ta , —  ez által sem  fog ugyan zavarodásba jő n i, 
’s az én hozzájárulásom nélkül is tudja, mit bari- 
són mindezekről, (minélfogva eg ész  fáradozáso
mat talán szükségtelennek, vagy fölöslegnek vél
né) de az uj gazdák, kivált az alföldiek, kik a’ 
birkatenyésztést kedvelni ’s merinosokat tartani, 
vagy azok’ faját nemesíteni szeretnék , *— azt lát
va,*’ h ogy a’ tudós főgazdák a’ birkafajok’ elne- 
veztelésében m ég mai nap sem  értenek eg y e t,  
és kedvelteiket egyoldalúan dicsérvén, az ellen
kező-félét viszont gyalázzák, — ’s nem tudván, 
melly részen van az ig a zsá g , könnyen ingadoz
hatnának , és  kétkedés bántaná bizodalmokat. E- 
zeknek tehát jóakaró útmutatást csekély tehetsé
gem  szerint nyújtani talán hasznos és elfogadha
tó lesz. — Tartozom végtére a’ Gazdaközönség
nek ezen néhány szóval, minthogy, valami tizen-

*) A’ „Birka“ nevet ott használom, hol vagy nemesített, 
vagy korcsosított állatokról szólok; „Juh“  nevezettel 
pedig, a’ mi ugyan az egész nem’ nevezete , ott élek , 
hol a’ közönséges rövid, vagy hosszú szőrű , vagy gyap- 

'júju állatodról beszelek. B a r t o s  ság i t  J ó z s .
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három esztendő előtt, talán első m erészeltem  a’ 
németeknek a’ magyar merinos-nyájakról, ’s a’ 
birkatenyésztés és egyéb gazdasági iparban tett 
előmenetelünkről illy czimű munkácskámban hirt 
adni: „Bemerkungen über den Fortgang land
w irtschaftlicher Kultur der feineren Schafzucht, 
über die verschiedenen Arten der Merinos in Un
garn. 8. Pressburg. 1823.“ — mellyre Petri úr a’ 
birkákról írt nagy könyvének második kiadásában 
ellenem kikelve, mint azon románhőst, *) ki a’ 
világon csak két emberfajt képzelt magának: cel- 
teket tudniillik, és m ongolokét,*— n evetségessé  
te tt ; miután én is csak negretti és  escurial-bir- 
kafajt találtam. — Ezen okból jelen értekezése
met szükségképen módosítva, az ausztriai közön
ség es gazdasági folyóiratba is elküldöttem; — a’ 
kegyes Olvasók hasonlitsák-össze; én most tár
gyamhoz fogok.

Az említett „Kémlő’“ 82ik lapján ezeket olvas
hatni : „Thaer a’ német merinosokat kél fő osz
tályra k ü l ö n  ö z i , u .  m. a) negretti, b) electoral ju- 
hokra“ ’s a’t. Bocsánatot kérek. Thaer a’ merinosokat 
negretti és escurial-félékre osztotta, és eg y  har
madik-félét „m oncey“ neve alatt hozott ováské- 
pen elő. Petri úr Thaer ellen vastagon kikelt, 
különösen, pedig az „Escurial“ nevet mint képze
lődést, ’s minden históriai és statistikai auctoritas 
nélküli tudákos balgaságot gúnyolva mai napig is 
m egveti. — Minthogy ő , Spanyolországban so
káig mulatván, birkákat a’ leghíresebb ’s leg ere
detibb kavágnákbul vásárolt, azóta pedig ezeket 
mint Paulat, Infantados, Quadeloupe, N egretti, 
a’ legszorosb magányfajzásban (in strengster Junn- 
zucht) tenyésztette; valóságos eredeti legjobbfé- 
léket csak nála (Theresienfelden Németuj vár m el
lett) találhatni. Távol legyen tőlem Petri úr’ au- 
ctoritását a’ spanyol birkák’ isinéretében, és  a’ 
theresienfeldi tenyésztés’ díszét ’s hírét legkevésb- 
bé is kisebbíteni, — de T haer atyánkat, ki az 
egész  m ezeigazdaságot tudománynyá em elte, ’s 
számtalan tanítványa által halhatlan nevet, hirt ’s 
tiszteletet szerzett, szerényen m eg kellelt volna 
kímélnie. — Báró Ehrenfelst pedig, kit nemcsak 
az eg ész  ausztriai birodalom, hanem a’ n ém et, 
franczia és angol gazdák is előkelő tudós gazdá
nak ismernek, szem élyes bántalmakkal illetni, ’s 
általában tudományos vetélkedésekben gorombasá
gokra fakadni, — legszerényebben legyen mond
va — tudományunk’ díszéhez ’s a’ tizenkilenczedik 
század’ szellem éhez nem illik.

A’ lipcsei gyapjúbiráló társaság 1823iki nyá
ron (alkalmasint az akkori név-viták’ elenyésztésé- 
re) sem az egyik, sem a’ másik felekezethez nem  
hajolván, két fő fajt ismert-el a’ selyembirkában, 
mellyek egymástól igen különböznek, és azokat 
infantados és  electoral névvel jegyezte negretti

*) „Quinctius Heimeron von Flamming“  v. Lafontaine.



é s  escurial helyett; pedig Thaer azon gyűlésben  
jelen volt, és ez által is tudós szerénységének  
adá jelét. •—• Meg kell jegyeznem  ; hogy azután a’ 
közönséges szólásmód az „electoral“ nevet elfo
gadta; ’s midőn a’ negretti nevezetet megtartván 
azzal vegyest az infantados nevezetet használja, 
a’ harczoló felekezeteknek a’ m egbékülésre és e- 
gyetértésre kezet látszik nyújtani. — Valóban saj
nálom tehát, hogy az érintett magyar i ró, ezen  
nem egészen  valódi állítással olly húrt pendített- 
m e g , mellynek hangja nem tökéletesen tiszta; ’s 
engedjen - m e g , hogy ezennel Balásházy János’ 
Gyűjteményére (a’ Juhtenytészlésről, Kassán 1827) 
utasítom , honnan a’ tagadhatlan kétféle és külön
böző merinos-fajt: egyiket t. i. negretti és infan
tados név alatt, másikat electoral és escurial a- 
latt megism érheti. Ezekre , (mint fő fajokra) re- 
ducaltatnak azon számtalan felekezetek, mellyek 
akár eredetiek (orginal), akár ivadékiak, annálin- 
kább a’ mestitzek és korcsosítoltak külön nyájak
ban változó charaktereket és tulajdonságokat vesz- 
nek-föl; ’s így lehetetlen mai napig is szoros ha
tár-jegyeket közöttök felállítani; mert a’ term é
szet szüntelen játszani látszik, majd előbbre ha
ladva , majd visszaesve a’ birka-ideal’ kifejtésében, 
a’ gyapjúnak mind m illyenségére, mind mennyi
ségére  nézve. Ez oka , hogy a’ moncey-faj, mel- 
lyet Thaer után ! alásházynak is elkülönze, a’ 
birkatenyésztő közönségnél divatba nem jött; és  
az újabban próbált finom hoszúszálu fésű* (Kamm 
wolle) gyap;as birkafaj (az angol Leicester forma), 
valamint a’ két-nyiretű selyembirka i s , csak te
nyésztő varietasnak ism értetik, mellynek tulajdo
nai csak a’ különböző tartás’ és velebánás’ módjá
tól , nem a’ szülők’ állandó tulajdonitól származ
nak. Azért tehát illyeneket az elneveztetés’ leg 
nagyobb összezavarodása, és a’ közértelemnek 
homályosítása nélkül uj nevekkel bélyegezni nem  
lehet.

Az iméntiek’ következésiben engedőimet ké
rek , hogy a’ közértelem’ kedvéért m ég valamit 
mondhassak. — Eredeti (original) nevezet alatt mit 
kellessék érteni, kérdést nem szenved ; —• ha tud
niillik a’ fajzatnak mind apja mind anyja valósá
gos spanyol vagy szász-eredetű m erinos, az iva
dék pedig szoros magánnemzésben (in strenger 
Junnzucht), vagy bizonyos és hason-származatú 
kostól (in reiner und gew isser original Abstam
mung) fajzattak. De bezzeg! itt lépnék ám eg y  
térés csatapiaczra, ha a’ mindenfelé nagy füty- 
tyel hirdetett eredetiekről „Pedigré-t“ (biztos szár
mazási bizonyítványt) kívánnék, mint az angol te
livér lovakról szokás. — Szerencsém re Balásliá- 
zynk’ munkája’ 2ik kötetének lOik lapja’ utolsó és  
a’ Ilik ’ első sorai e ’ kérdésből kisegítenek; noha 
Balásházy úr m ég alkalmasint más harczba ke
veredhetnék. — Véleményem szerint az érthető
ségnek elég  lesz té v e , ha a5 birkatenyésztő kö
zönség  ezen eredeti nevezetet olly kosokra ’s a- 
nyákra ruházandja, mellyekben tapasztalás által a’ 
merinos-i tökélyek és tulajdonok annyira megálla
pítva ism értetnek, hogy a’ fajzásra és nem esítés
re használhatók; melly fajt jelesen tiszta vagy 
állandó fajnak nevezhetnők, legyenek infantadosok

vagy electorálok. — Midőn illy „tiszta fajú“ kos
sal közönséges vagy már korcsosílott anyabirká
kat hágatunk , és így azon ivadék’ nem esitési lép
csőjét kezdjük vagy folytatjuk, közönséges érte
lemben és szólásmód szerint „birkáinkat nem esít
jük.“ Maradjunk ezen elnevezés m ellett, ’s csak 
'akkor mondjuk, hogy „nemesítünk“, ha eredeti vagy 
tiszta, állandó fajú kos által alábbvaló anyákból, 
nemesebb ivadékot akarunk nem zetni; mert elfo
gadva n em , sőt m ég javasolva sem  tudok eddig- 
elő nevezetet ollyan fajzatra, melly nemesített 
(mestitz) szülőktől származik. Illy származtatást 
(noha Magyarországban m ég közönséges divatú) 
mint a’ főczéltul félrevezetőt ’s hibásat a’ birka
tenyésztési tudomány kárhoztat, a’ német írók pe
dig közönségesen „Blendling“nek ’s hasonló bir
kákkal ellátott gazdaságot „Blendlingswirthschaft“ - 
nak neveznek.

Kár, hogy sem  Balásházynk, sem  egyéb gaz- 
dairóink eddigelő nem figyehneztek illyesm ire; 
noha a’ valódi nem zés’ és gyapju-finomilás’ rend
szerében közönségesen el vagyon már ism erve, 
hogy a’ BIendling-tenyészlést kerülni kell. — Én 
e ’ fajzat’ nevezetéül, a’ „korcs“ szavat javasol
nám , mit eddigelé a’ nemesített-el vegyest hasz
náltunk, ’s tán külön értelem ben, mint fentebb 
már próbáltam, igen jól és világosan hangzik. „Me- 
stitz“ nek neveztetnék tehát a’ nemesített (lső , 2ik, 
3ik, 4ik ivadék) vagy nemesítendő birka — odáig, 
mig benne a’ normális tökélyek ’s tulajdonok an
nyira megállapodtak, hogy ezeket ivadékaikra is, 
midőn a’ íajzat tiszta, állandó (eine constante Ra
ce) leend. •— Hányadik ivadékban érhetni ezt utó, 
meghatározni nem lehet. Balásházy igen rövid i- 
dőt szabott, de eddigi tapasztalás szerint Thaer- 
nek 4ik generatiora telt meghatározása sem  elfo
gadható. — K orcs, korcsosodott birka (Blendling) 
mindig azon ingadozóféle birka marad, melly u- 
gyan nem esített, de m ég m eg nem állapodott cha- 
rakterú fajnak származéka. — Vannak gazdák, kik 
középszerű gyapjúval m egelégesznek, és csak né- 
hanéha e g y , vagy több tiszta fajbeli kost (mint 
mondják vérfelírisitésül) használni elégségesnek  
vélik, ’s saját korcs-nyájokból „Pepineriet“ (nem  
Pepim ére, mi franczia nyelven törzsök-nyájat je 
lent) állítván-össze , néhány hol kopasz (electoral), 
hol ránczos (negretti) báránykájokat annyira ked
velik, hogy a’ legszebb paripáért sem  cserélnék- 
el. — Végtére valamint Thaernek „moncey“ nevű 
faja (alkalmasint „Rambouletti“-fé le , millyet Pi
ctet és De Caro hoztak hazánkba) közönségesen  
el nem fogadtatott, úgy m eg kell várni; valljon 
báró Ehrenfels úr a’ megjobbí ott szász electo- 
ralból restaurait escurial-birkafaja „német meri
nos“ nevezet alatt elfogadandó lesz é ,  vagy sem . 
Minden ese lre  ide czélzó értekezéseit, különösen 
pedig az ausztriai közönséges gazdasági újságban 
1836 júniusi kötetben (26 szám alatt) megjelentet, 
figyelemmel és meggondolva kell olvasni; —■ eb
ből m eg lehet érteni, honnan vehette a’ Kémlő
nek fennemlített értekezője nézeteit, midőn a’ 83 
lapon azt mondja: „A’ melly juhok (birkák) a’ ne- 
greUi és electoral juhok’ charak'erét egyesülve  
bírják, azokat a’ legújabb időben „escurial juhok-
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nak“ szokták nevezni.“ — Bocsánatot kérek! az 
escurial név sokkal régibb az electoral-nál. Olvas
suk csak, mit mond Balázházy dicsért gyűjtemé
nyének 7ik,25ik és 28ik lapján: alkalmasint e lfo g  
oszlani a’ tisztelt úrnak homálya. — De kereken 
kell tagadnom, mi a’ Kémlőben ez után így kö
vetkezik : — ,,A’ rövid és tömött szőrű juhok’ (ne- 
gretti) gyapja, melly leggyakrabban taláítatik (al- 

: kalinasint Magyarországban gondolja a’ szerző) az
zal különbözik leginkább a’ rövid electoral - gyap
jútól, hogy kevesebb a’ puhasága és hajlékony- 
sá g a , mit már rendetlen kondorsága’ egyenetlen  

; íveiből is észre vehetni.“ —  Ez már több , mint 
I homályos; mert ha ezen állításnak e ’ső részét nem  
; akarnék is hajszálhasogatólag megtámadni, mivel 

Balásházy és Block Albert úr legújabb híres köny- 
f vében (Mittheilungen landwirtschaftlicher Erfah

rungen, Ansichten, und Grundsätze etc. 4. Bres
lau,  1832. három ítész) némelly helyeken ollyas- 

í mit szinte olvashatni, mit betűszerint elfogadni 
• ugyan nem lehet ,  de a’ viták’ elkerülése miatt 

itt elhallgatok: azonban a’ második rész ellen fel 
I kell szólalnom, ’s itt a’ szerző urat csak úgy ért

hetem  , sőt a’ miveit birkatenyésztők előtt eg y e
dül úgy m enthetem , ha azt teszem  fel róla, hogy 
mivel magyarországi birkákról átalában szólott, 
ezek alatt mestitzeket (nemesített és korcsosított 
negretliféle birkákat) értett; és ezek gyapjának 
charaktere forgott szem ei előtt; mire nézve én 
is kezet fogok vele abban, hogy a’ negretti-me- 
stitznek az electoralis-mestitzhez képest kevesebb  
puhaságé gyapjú terem hátán. Nézetem et erősí
tik a’ következők „rendellen kondorság és e g y e 
netlen ivek észrevéte le ,“ mert ez  ugyan chara- 
ctere a’ mestitzek-, és m ég inkább a’ korcsosított 
birkáknak, ’s az eredeti vagy tiszta fajú infanta- 
dos olly rendes kondorsággal és egyforma ivek
kel díszük, mint akármelly electoral. Például P e
tri úr olly kosokat árul, mellyeknek gyapjú-szá
laiból eg y  bécsi hüvelyknyi téren 27 — 30 iv (Bo
lond) szamollatik, ’s ennél többet az electoralo- 
kon sem  találni. Illy formán kell a’ következő ál
lításokat is érteni; de azon kemény ítéletet, mi
nélfogva ,,a’ negrelti juhok finom gyapja soha sem  
éri-fel becsét a’ rövid szőrű electoral juhok’ gyap
jának, hanem első választmányával lehet talán e- 
gyenlő becsben és árban“ — némikép fel kell 
világosiim ; és  a’ szerzőt, nehogy a’ dolog’ értel
m e betűszerint vétessék , a’ balra-magyarázástól 
megóni. N ehezen engedi - m eg Petri úr és más 
infantados-, vagy negretti-tenyésztők, hogy vala
ki a’ príma gyapjút a’ szász secunda m ögé dug
ja ; sohasem is hallottam (harmincz esztendei 
gyakorlatom alatt) gyapjú - választó’ vagy rende
ző’ (Woll-sortirer) szájábul: hogy faj szerint vá
lasztanák a’ gyapjút. De van valami a’ dologban: 
t. i. némelly váiasztóhelyek a’ velők összeköt
tetésben levő gyárok’ szükségeire több osztá
lyokba válaszják szét a’ gyapjút, melly kör- 
nyületben megtörténhetik, hogy eg y  választó he
lyen prima, másik helyen secundába esik; de 
ez a’ gyapjú’ valóságára, becsére és árára sem 
mikép sem hat.

(Folytatása következik.)

MIRE VAN FŐ SZÜKSÉGE A’ STATUSNAK 
m o s t ,  m i d ő n  az  é s z  h a l a d ,  a’ b o l d o g s á g  

p e d i g  h a n y a t l i k ?
(Folytatásul a’ f. évi Társalkodó’ 29*1. ’s 34d. számához.)

Hogy az i s k o l a  egyedül, ha szinte legjobban 
vo'na is elrendezve, az embert nem képes ollyan- 
ná tenni, a’ minőnek lennie kell, — hanem az is
kolán kivül a’ status ’s szülék is egyesült törekvés
sel tartoznak e ’ czélra munkálni, és  pedig a’status 
a’ fékező ’s szelídítő erővel biró religiót ’s oktatást 
mindenek fölött előmozdítani; szorult polgárai’ éle
téről ’s szükségeik’ kielégítéséről, lelencz-, dolog-, 
aggokat-gyámító ’s más e ’féle házak által gondos
kodni ; elég  világos törvényeket hozni ’s ezeket 
mindenki által szentül megtartatni; az isméretlen 
rosszakra vezethető látvány- ’s hallományokat eltá- 
voztatni; a’ szükséget, hol lehet, eltávolílván, kerese
tet engedvén ; polgárait a’ roszszálétel’ kénytelen- 
ségétől megmenteni tartozik napjainkban, ha akarja : 
hogy minden polgár jó, boldog és boldogító legyen ; 
hogy a’ polgári társaság czélját érje---- Lássuk ez al
kalommal : mit tehetnek ’s mit tartoznak e’ végre 
tenni a’ szülék. Általányos, azaz: minden korra ’s 
helyre illő ’s igy talán unatható észrevételeket kö
zölni itt nem szándékom; ezek a’ tiszta morálra, ne
münk’ értékének hív mérőjére hagyatnak; itt csak 
azt fogjuk érinteni, mi jelen századunkban minket 
érdekel.

A’ szülék azon tartoznak lenni, hogy gyerm e
keik épségben szülessenek, ’s mind test mind Ié- 
lekre nézve úgy fejlődjenek - k i, hogy belőlük 
egykor tökéletes em berek, jó hazafiak, a’ válasz
tandó állapotnak érdemes tagjai ’s gondos család
atyák ’s anyák váljanak. Ez soknak látszik ugyan, 
de nem sok annak, ki tudja, hogy egész erkölcsi 
értékünk ’s becsünk a’kötelesség’teljesítésétől függ; 
ki a’ szüléi helyzet’ méltóságát állallátja ; végre, ki
nek érzékeny szív  dobog keblében. — Tiszta szere
lem , — de eszes vagy is okokon alapult, mert csak 
ez illik emberhez ’s csak ez nem szül késő bá
natot a’ várt boldogság’ helyébe— legyen a’ mág
nes , melly a’ szülékké lenni akaró párt egymáshoz 
húzza; nem szülék’kényszerítése tehát, nem kincs, 
nem egyedül m éltóság, nem ifjúi h é v , melly nő
szésre ragadja a’ tapasztalatlant, m ég mielőtt ko
molyan vizsgálta volna: bír é az imádott tárgy olly 
testi ’s lelki tehetségekkel, mellyek jó hölgygyé-, 
okos anyává- ’s szem es gazdaasszonynyá - léteire 
mellőzhetlenek ; van é a’ kettő közül valamelyiknek 
birtoka, vagy legalább kereseti alkalma, mellyből 
mind ők mind a’ nemzetendők elélhessenek, mive- 
lődjenek ’s illő állapotra segítethessenfek ? mert ha 
akár testben akár lélekben az egyik v. másik fél nem  
ép , vagy ha mindkettő igen szegén y , nemde ma
gukra könnyebbség helyett terhet, öröm helyett 
bajt ’s pedig holtig tartandót v esznek magzatikat 
nyomorult testtel ’s törpe lélekkel szülik, fejtetle-
nül hagyják, mások’ kénye’vagy érzéketlensége’já-
tékivá teszik? Nem jobb lett volna é ,  illy magza
tokat létre sem hozni! — Az, ki m a g a  sem e g é sz 
s é g e s , nem nemzhet eg észség est; mindenünket 
szüléinktől veszszük, ezek pedig csak azt ’soilyast
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adhatnak, a’ mivel ’s minővel őkmagok bírnak; ha 
nedveik roszak ’s tagjaik erőtlenek, ugyan mikép ad
hassanak gyermekiknek jó nedveket’s erős tagokat? 
Tekintsük a’ juhokat ’s más állatokat; mennyire ha
sonlók ezek’ fijai a’ nem zőkhez, ’s milly gondosan 
kell válogatnunk, ha a’ jókat ezen állapotban m eg
tartani , az alábbvalókat pedig javitni vagy nemes- 
bítni akarjuk ? mert magárahagyatva idővel a’ jó is 
elparlagul ’s aljasodik; mi történik m ég szükség
kép akkor, ha már maga a’ tenyésztő faj is silány 
volt ? . . .  ’s a’ t.

Megtörténvén a’ nősödés , ha az ember m ég  
le nem élte korának ’s erejénekjavát, ’s ha már azelőtt 
olly sorspályáról ’s állapotrul gondoskodott, mellyen  
’s mellyből nemcsak magát ’s övéit eltarthassa, ha
nem minden tehetségivei élhessen, ’s tegyen a’ mit 
lehet, meggyőződésbül, m egelégülve sorsával.. . .  E- 
zen állapot szent vala minden nemzetnél ’s szentnek is 
kellett lennie. Ha valamelly nem zet’ polgári értékét 
mérni akarjuk, tekintsük vélem ényem  szerint azon 
tiszte le te t, mellyben a’ házasság tartatik. Ebben 
a’ házasok egym ást, magzatikat ’s házuk’ népét ne
velik ’s kormányozzák; befészkelvén pedig magát 
valamelly szörnyeteg, vége az egységnek, vége a’ 
szeretetnek ’s bizodalomnak, vége a’ nevelésnek , 
házi kormánynak ’s haladásnak, vége a’boldogság, 
nak, és pedig nemcsak a’ ház’, hanem a’haza’ bol
dogságának i s , mennyire t. i. ez  a’ házéval ö ssze
függ ; azért a’ nőcsábítónál nagyobb gonosztevő 
nincs ; ’s ugyan van é hon, mellyben ezek’ számá
ra büntető törvény nincs hozva ?! . . .  A’ reményben- 
levő bízza magat a’ term észetre, azon term észetre, 
melly minden más állatnál, sőt növénynél is, a’nélkül 
hogy a’ történőkrül valamit tudnának, m egérlel min
dent ; jó kedv, nyugalmas lélek, sok m ozgás: ebből áll 
mind az, mit javasolhatni. Félre tehát a’szorítással; 
félre a’ némellyekuél szokásban levő ’s elerőtlenítő ki
ürítésekkel! — Közeledvén az idő,mellyben a’ kisanya 
már nem e lé g , ha ez term észetesen , azaz; ha 
nem mellsajtó (Mieder), sok ülés ’s érzék-ingerlő ’s 
hevitő szerek ’s t, ef. között nevekedett, ’s igy sza
badon fejlődött, könnyen történik a’ nagy anyába, —  
a’ világba, — általköllözködés.

Ha valaha, bizonyosan szüléskor bámulásra 
gerjeszti a’ term észet azokat, kik őt értik ’s tisztelni 
tudják; csekély kezelés mellett viszi ő maga v ég 
hez a’ roppant munkát; ’s minthogy egészen  az e- 
g észség h ez  tartozik e ’ nagy változás is — kivevén 
ha valami különös , fenyegető je le n e t, p. o. te
tem es vérfolyás, nagy görcsök mutatkoznának, —

az emberektől mást nem kiván , mint hogy dolgá
ba ne avatkozzanak, idétle ' etlen törekvésük 
által több bajt mint könnyebbül^ „ eszközlendők. — 
Már pedig mi nem történik ekkor? cseppek, idétlen 
erőtetések’s erőködések ’s a’t. vétetnek- elő, mellyek 
idő előtt ellankasztván a’ vajúdót, elégtelenné teszik 
őt a’ szükséges munkára akkor, midőn ezt a’ term é
szet maga óhajtaná. Ha azonban az elfogultságában 
sokhoz - szokott anya sok embert akar látni maga 
körül, kik sokfélét néha oktalan is tesznek, ’s ezek  
nélkül ellenni nem akar, legalább a’szem élyére jog
gal bizakodó , ártatlan uj szülött’nevében megkíván
juk, hogy őt, kinek már a’nagy term észetbe átme
netei , a’ lé g g e l, hideggel ’s t. e ’félékkeli érintke
zés maga is e léggé te rh es , kímélje m eg az ekkor 
divatban levő szörpöktül, fűfőzetektől, fe j-ö ssze 
nyomástól, szóval: minden erőszakos behatástól, 
mellyek közé m ég főkép a’ pólázás is tartozik. 
Tudjuk, hogy a’ test’ növekedésére szabad moz
gás szü k ség es; mulatja ezt a’ jótékony anyater
m észet, melly minden állatot növendék-korában ját
szás-vágy gyal á d -m eg, hogy így a’ mozgást ö- 
römmel te g y e ; már pedig mikor nő gyorsabban 
az em ber, mint csecsem ő -korában ? élete’ első 
évének végén legalább kétszer olly n agy , mint 
születésekor volt; milly szükséges tehát neki ek
kor a’ mozgás ! — És m ég is az oktalanul-gondos 
első ápolók úgy összefűzik az ujdan- szülöttet, hogy  
a’ nap’ legnagyobb részében m ég csak úját sem  
mozdíthatja; ’s ennek a’ fejlődés’ hátráltatásán kí
vül m ég az is következm énye, hogy a’ lélek már 
akkor kénytelen a’ testtel mint eszközzeli szabad 
élhetésről lemondani, ’s igy a’ leendő tehellenség’ 
’s lomhaság’ első talpköve már ekkor vettetik-meg. 
Mint óhajtanám, hogy a’ lelki pásztorok, kiknek 
kezén a’ világ’ minden uj polgára m egfordul, az 
előítéletet végkép kiirtani törekednének. —• „Úgy  
de majd nem lesznek egyenes lábai, karcsú tes
te ’s t. f. “ mondja valaki? — tekints, ősi szoká
said’ vak tisztelője más állatokat; tekintsd a’ vad 
em bereket: nem szebbek, nem mozgékonyabbak, 
nem erősbek é ezek’ tagjai, mint mellyekkel te 
b írsz, kit már első évedben testikép olly gondo
san csigáztak ? — . . . .

(Folytatása következik.)

R E J T E T T S Z Ó .

Bor teszi híressé az egészet drága hazánkban.
Én is benne vagyok. Három elől szaladús.

B o g á r  J á n o s .
A’ 74dik számú rejtettszó: S a j t ó .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .
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A’ MERINOS , VAGY SELYEM BIRKA-FA JÓK.’ 
ELNEYEZTETÉSÉROL

(Folytatás.)

Ha van valami, mi a’ fajok’ gyapjának becsé
ben különséget okoz, az — E l ő s z ö r :  a’ mosás, —. 
melly bizonyosan az infandatos és negretti-féle, va
lamint eg y éb , ezekhez hasonló, zsíros nyájaknál 
(több percent mocskot hagyván a’gyapjúban) soha 
sem  viheti a’ gyapjút olly magas piaczi árra, mint 
a’ tisztábbra mosatható electoral és ehez hasonló fa
jokét. — M á s o d s z o r :  a’ szőr’ m ennyisége és  
eg y  folyamban való aránya a’ legfőbb ’s legalsóbb 
rendű gyapjúban, melly tagadhatlanúl nagyon kü
lönbözik az egyik ’s másik fajuak között. — Nem  
akarok hosszas lenni e ’ tárgyban; de hasonlítsa- 
össze a’ tudnivágyó, Balásházynk’ oktatásait azzal, 
mit legköz-elebb az említett ausztriai gazdasági fo
lyóiratban 1837. martiusi (10.) sz. alatt találni, melly- 
nek kivonatát csak röviden mellékelem ide ; mint 
tudnillik a’ kérdéses két eredeti spanyol juh-fojnak 
gyapju-charakterét különböztetve érinti. — A’223- 
dik lapon ezeket olvashatni: „Valamennyi nem es 
és nemesített birka egész  Németországban, melly 
ritkás gyapjú-folyamot hordoz, kevés kivétellel az 
úgynevezett electoral - merinos fajhoz tartozik : ha 
sűrűnek látszanék is a’ folyam, m ég is az eredeti 
spanyolnegretti-fajhoz képest r i t k á n a k  kell mon
dani ; a’ vékony ’s könnyen olvadó gyapjúzsír nem  
akadályozza annak közönséges úsztatás-általi fejér
re ’s tisztára mosatását. Hlyen folyam foglal magá
ban ÍZ — 15-féle gyapjút is fürt-számra kiválasz- 
tandót; melly választásnak igen szorgalmasan kell 
történni, hogy jó és szép posztó , vagy egyéb  
gyármű készüljön belőle , — a’ gyapjú - fürt’ töké
letes választásán ’s értelm es gyárbeli mosásán épül 
minden gyárosnak lé te , maradása’s előinenete. —  
E gészen  máskép van a’ dolog Spanyolországban, 
hol a’ birkák eg ész  éven á t , éjjel nappal szabad 
ég  alatt maradnak; hol a’ lev eg ő , időjárás, ’s az 
eledel mind testökre, mindgyapjokra tetemesen hat.
.— K özönséges ott azon nem es hirkafaj, mellyet 
tulajdonosának nem zetségi neve után negrettinek 
hínak. A’ kegyes olvasó fogja tudni, hogy a’ bir
kák más nem zetségi és tartományi neveket is szok
tak a’ kavagnák vagy vándor seregek után viselni, 
p. o. Paulat, Soriai, Leoni, Quaedloupi, ’s a’ t. 
Ezen állatok erős gömbölyű test - alkotásokkal igen 
különböznek a’ mi electoral birkáinktól; gyapjú-fo
lyamok töm ött, tompa, és sima fürthegyekkel (mit 
stumpfen platten Stappeln), a’ gyapjú , kivált ha 
m eleg akiokban telelnek a’ birkák,«— teli van szurkos 
ragadó zsírral, melly mocsokkal ’s porral elegyed
ve a’ folyamnak külsejét szinte megbarnílja. Ez 
régenten messzirül is már eredeti spanyol-fajnak 
jeléül n ézetett, de most már gyűlöletes minden ér
telmes birkatenyészlő előtt, mert ezt hideg viz kö
zönséges mosással (uszta'ással) ki nem tisztítja ; —•

újabb időkben mindenfele m esterséges módot pró
báltak e \ égre , például : me l egví zben,  agyaggal 
és búza liszttel bemázolni a’ fürösztés előtt. —■ A’ 
negretti-gyapjú nem osztatik annyi felekezetre, mint 
az electoral; melly okból annak rendezése (Sorti
n g )  a’ nyirés után kevesebb kárral történik ’s a’ t." 
— Ezt egy posztógyárostól tanultam, — tessék m ég  
más birkatenyésztő írókat, p. o. E lsner, Löhner, 
Block és Petri urak’ közléseit figyelemmel olvasni, 
és valósulandnak nézeteim.

A’ ju h  és bi rka,  gazdaságunk’ mostani álla
potában legtöbb és legkorábbi nyereséget ígérő há
ziállat: de földünk’helyzetéhez és környületeinkhez 
okosan alkalmazzuk szándékunk ’s iparkodásunkat, 
mi szerint e ’ , vagy ama’ fajt válaszszuk tenyész
tésül. — Mert mialatt az értelmes gazda felső-ma
gyarországi bérczeken ’s kopár hegyeken a’ kö
zönséges rövid-szőrű német juhok’ tartásából hasz
not tapasztal, — mivel két-nyiretű gyapjút, vajat, 
túrót bőven, azonfelül m ellesleg húst, ’s bőrt is 
adnak: az altöldön, lapos, kövér legelőkön a’ hosz- 
szú-szőrű oláh-juhok (ovis strepsiceros) sem ma
radnak hátra a’ haszonhajtásban; föltevén, hogy 
egészségökre elég ügyelet fordíltatik, —  mert több 
túrót és vajat, kövér bárányokat, és ürűket adnak, 
valamint hizlalás után a’ fagygyuból és szőrös bundá
nak való bőreikből tetem es pénz jő -b e; noha dur
va szőrük csak egynyiretű, ’s legolcsóbb áron kél 
a’ gyapjúfélék között. Term észetes tehát, hogy a’ 
száraz, dombos, vékony-füvű legelőknek birtokosa 
az ország’ közepén annál több hasznot nyerend, 
minél jobb-árú gyapjút (melly iparkodásának fő czél- 
ja) termeszt.

De kedves birkatenyésztő ujoncz bajtársim ! 
(mert a’ tapasztalt birkászok ezt nálam nélkül is 
tudják) a’ s e l y e m  b i r k a  á l t a l á b a n  é g h a j 
l a t u n k r a  n é z v e  kü 1 f ö Id i á 11 a t. Hazánkban 
nem bírunk spanyolországi mesto (szabad legelte
tés egész  tartományokon keresztül,) jo g g a l; — az 
egész  esztendőn át egyenlő és olcsó legeltetés le
hetetlen : így tehát nálunk a’ birkatenyésztés nem  
csak költségesebb, hanem éghajlatunk’ idő-válto
zásinak, istállózásnak, ’s főkép az eledel’ kétszeri 
és igen érzékeny változtatásának, — u. m. őszszel 
a’ fűrül szalmára ’s szénára , tavaszkor pedig m e
gint száraz (nem ritkán igen szűk) takarmányról a’ 
gyenge fűre való átmeneteinek — tagadhatlan nagy 
befolyása van, és pedig mind testi belső alkatára 
’s a’ n em zésre, mind a’ gyapjú’ m ennyiségére ’s 
millyenségére , növésére, tulajdonára ’s tökéletes
ségének kifejlődésére is, következéskép a’ faj’je le 
inek szünteleni ingadozására (hol előrehaladása, hol 
visszaesésére). Ezekből szükségkép foly, és min
den tapasztalás fél század óta bizonyítja, —* hogy 
a’ természet mindig a’ honi, vagy inkább az éghaj
lati fajra iparkodik v issza , ’s ha ennek a’ spanyol 
eredeti merinosok is alávetvék, minélinkább a’ ne
mesített ’s koresosítottak; —« mi annál több figyel-
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met érdem el, mivel abba van minden birkatenyész
tési iparnak jutalma helyezve, valamint a’ gazdának 
önhasznára nézve, úgy a’ nemzeti gazdálkodás’ 
tekintetéből is. — Mert ha eredeti merinos nyájat 
(kosok ’s anyákból állót) drága pénzen, veszedelem  
’s fáradsággal messziről hozatni, ’s nálunk hono- 
sitni már nyereségesnek tapasztaltuk , mennyivel 
hasznosbnak kelle lenni, a’ honi juhokat anyjokért 
kiadandó különös pénz-áldozat nélkül nem esíteni, 
’s ez által a’ tiszta jövedelmet (a’ tartási költsé
gek egyarányuak maradván) évről évre íölebb e- 
melni? — De ki nem látja által, hogy e ’ czél- 
nak elérésére szükséges, e l ő s z ö r  valódi érté
se  ’s a’ környöletekhez alkalmazott választása a’ 
tenyésztendő fajnak; m á s o d s z o r ;  okelves (ra- 
tionalis) tudomány mind tartásban, mind tenyész
tésben; h a r m a d s z o r :  mély belátás’s rendtartás 
a’ párositásra nézve; negyedszer ’s főképen: ál
landó figyelem , ’s részrehajlatlanság az ivadékok’ 
tulaj dóságainak megbirálásában, hogy azok czéli- 
rányosan egyeztessenek össze , és minden ingado
zást ’s keveredést kerülve, a’ gazda mindig a’ tö- 
kéletesbítésre ügyeljen. — Ezt azonban nem olly 
könnyen érhetni-el, mint némellyek gondolják, vagy 
hirdetik is : illy sikert nem gyümölcsöz fényes o- 
koskodás , — pompás épületek, —* mindenféle hi
res növény’ term esztetése, — kényes tartás, de 
m ég puszta pénzbeli akármi tömérdek költségek 
sem  szülhetik azt; — különben magyar honunkban 
már csupa electa gyapjúnak kellene lenni: pedig 
haj! be m essze vagyunk m ég az általányos pr i 
ma  gyapjútól. —

A’ fajnak egyoldalú kedvelése és az innen szár
mázó névvita sem  vezet czélhoz; — mert sem  
infantados, sem  electoral nem kezeskedik egyará- 
nyos legnagyobb értékű folyamokért: annál leh e
tetlenebb iliyesmit viszon-keverés által (mit Kreu
zung) eszközleni —-miután legártalmasabbnak ta
pasztaltuk azon bal m ódot, melly szerint a’negret- 
tit escuriállal, a’ ritka-szőrű electorált tömött-szőrű 
infantadossal javasiák keresztűlkasúl keverni; mint
ha a’ gyapjú’ tulajdonait épen úgy össze lehetne 
vegyítni, mint a’ bort vízzel. •— Erre kegyes ol- 
v ásóimat annál buzgóbban figyelmeztetem, mivel án 
egész  előadásomnak legfoníosb ’s leghasznosabb 
tárgya; és ellenmondásomnak az érintett kifejezé
sekre legfelvilágitóbb pontja. Ugyan is a’ 83ik la
pon 21 és 22 sorban következő állítást olvashatni 
a’ Kendőben : „ D e  é r t e l m e s  n e m e s í t é s  ál 
ta l  (a’ negretti gyapjú) m é g  i s  e l é r h e t i  az  
e l e c t a ’ f i n o m s á g á t “ — a’ minek, ha úgy ér
tetik, hogy a’ n e g r e t t i  a n y a  e l e c t o r a l  k o s 
t ó l  f o g  e l l e n i  o l l y  i v a d é k o t ,  m e  I l y n e k  
g y a p j a  e l e c t a  f i n o m s á g i g  n e m e s í t h e t ő ,  
minden eddigi tapasztalás ellenmond ; én pedig kö
telességem nek tartom minden uj birkagazdát ezen  
bármennyire kedvelt javaslattól (mivel igen kön
nyűnek látszik) m egón i, és annak kerülésére ko
molyan inteni. —

Valamint a’ fajzásbeli állandóság és állhatatos
ság (constantia) ’s a’ mustrálás-közbeni figyelem 
nek talpköveül szolgálnak a’ merinos’ tenyésztésének  
fs a’ honi birkák’ nem esítésének: úgy az ingadozás 
és egyik fajról a’ másikra való általugrás nemcsak

hibás, hanem felelte káros is. — „Tout, ourien,“ 
(mindent, vagy semmit) mond a’ franczia közmon
dás; mellynek követése a’selyembirka-tenyésztés- 
ben valódi haszonnal já r: azért vagy tartsunk honi 
juhokat olcsón, vagy ha külföldi birkákra költeke
zünk, tegyük azt értelem m el, állandóan, é s  eg y 
formán , a’ kitűzött czélra ügyelve.

Mikor a’ selyembirka - tenyésztés eredeti spa
nyol merinosok’behozatásával divatba jött, nagy volt 
a’ vita (kivált a’ brünrii Egyesületben) a’ fajok’előke
lősége iránt; és eg y  hires klagenfurti posztó-gyá
ros (Vloró úr) a’ drágán fizetett gyapjú fő sajátsá
gát, annak finomságában helyezé. „Finom, ’s csak 
finom legyen a’ gyapjú!— mondá — a’ többi m ellé
kesen kivántató becses tulajdonságok mind azzal 
járnak“ ; minek következésében nem győztük ma
gunkat nagyító-üvegekkel és gyapjú-vizsgáló szer
számokkal. —• Igaza volt neki mint gyárosnak, ki
nek tinóm ’s minél finomabb , egyszersmind annál 
kevesebb gyapjúra vala szüksége. — K ereszt-fo 
nálnak (Kreuzfaden, Eintrag) méltán elhiresedett, és  
a’ külföldön drágán kelt posztójához legdrágábban is 
fizette ő akkor a’finom gyapjút, és mindigcsak fino
mításra serkente minden gazdát, kivel érintetbe jöhe
tett ; mert nem aggódott azon : valljon a’ neki m egtet
szett gyapjú’ mázsája száz birkáról nyiretiké, vagy 
ötvenről. — De nem igy áll a’ tenyésztő gazda’ 
szám vetése , kinek számba kell tudni a’ tartási költ
ség e t, a’ cselédek’ bérét, épületek’ és szerszámok’ 
árát, jókarban - tartását, főképen pedig a’ birkákra 
fordított ’s kamatért kölcsön vett tőkepénzt, és a’ 
szünteleni veszély’ procentumát. —

(Vége következik.)

MIRE VAN FŐ SZÜKSÉGE A’ STATUSNAK 

m o s t ,  m i d ő n  az  é s z  h a l a d ,  a’ b o l d o g s á g  
p e d i g  h a n y a t l i k ?

(Fob tatás.)

Megszűnvén a’ gyerm ek, születés állal any
ja’ véréből tápláltatni, olly táplálékra van szüksé
ge , mellyet maga vészén m agához; erre pedig 
a’ term észet az a n y  a t e j e t  szánta. — Minden 
állat, csupán belösztönéíől vezettetve, h íven , ér
zékenyen sőt örömmel ápolja fiait, ’s ez által nem 
csak nem érez bádgyadást, fogyást, életrövidü- 
le s t , hanem inkább újulást ’s tökéletesbülést; csak 
a' némber marad mozdulatlan mind az ösztönnek, 
mind magának az észnek unszolásira. Mihelyt m eg
lett a’ kisded, elveti őt magától, ’s másra — bér
letire — bízza ; megtagadja tőle m ellét, az e g y e 
dül czélirányost, és más asszony’ vagy állat’ te 
jév e l, vagy helytelen növényfőzelékekkel tartatja. 
Midőn a’ gyerm ek tulajdon anyja’ emlőin tenyé
szik,  épen korához’s emésztő tehetségéhez mér
sékelt tápláléka van, eleinte kevés és h íg , későb
ben több és sűrűbb; m i, ha nem e lé g , minden
kor pótoltathatik állattejjel, eleinte vízzel hígítva, 
később pedig természeti valóságában adva. Azon
ban nemcsak tejet szí anyjából a’ gyerm ek, ha
nem életerőt' ’viszont adván a’ magáéból— , sze- 
retetet s minden jó indulatot i s ,  melly indulatok 
legtöbbször elhatározók a‘ gyermek’ véralkatára
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’s  m érsékm enyére; tudják ezt szomorú tapaszta
lásukból a’ szülék, kik talán kénytelenek voltak több 
dajka’ emlőin tápláltalni gyermekiket; majd annyi 
a’ mérsékmény ezekben , a’ hány dajka volt, és  
többnyire épen ollyan, mint ezeké volt. — Mi szo
morúságnak kell akkor ’s annyiszor eihatalmazni 
a’ tisztéről m egfeledkeze t anya’ sz ivén , midőn 
látja gyermekének erkölcstelenültét ’s ennek kö
vetkezm ényeit; úgy vélem , ha van barátja, ki 
figyelmezteti, hogy ez nem másnak, mint az anyai 
kötelesség - mulasztásnak szüleménye , szom orú, 
vigasztalhatlunúl szomorú lehet. Es miért szokták 
ezt tenni? csak azért, hogy szép ek ’s fiatalok ma
radjanak ; de ezt nem érik-el — így szól a’ ta
pasztalás, •— mert többnyire ellenkező történik; 
tanúsítja ezt azok’ példája, kik hajadonok marad
nak; de ha érnének is czélt, méltó e önhiuságá- 
nak ártatlan gyerm ekét feláldozni? nem kellene 
annak anyává lennie, ki e ’ nem es állást a’ term é
szetben méltatni nem tudja. Ha azonban szopta
tás által az erőtlen anyának eg észség e  romlanék, 
vagy ha az anya b e le g , nehogy a’ már kifejlő- 
döttet fejlettlenért áldozzuk-fel, vagy a’ gyerm ek  
egészségte len  táplálékot kapjon, dty anya maga 
ne szoptasson. De ekkoi', ha csak bizonyosak nem  
vagyunk, hogy a’ választandó dajka e g é sz sé g e s ,  
inkább állati tejjel tartsuk, eleinte vízzel hígítva, 
később term észetesen adva. Igen , ha bizonyosan 
nem tudjuk; — mert nemde többnyire a’ m egesett 
szem élyek adják magokat dajkaságra, ezek közül 
pedig hányadik igazán e g é sz sé g e s , főkép nálunk? 
talán minden ötödik. Azért legbiztosabban cselek
szik az, ki, ha az anya nem szoptathat, állat-tejjel ne
velteti gyerm ekét; inkább tegyünk kevesebb jó t , 
mint olly rosszal, melly a’ gyerm eket bűne nélkül 
holtig nyomorulttá teszi.Rámulásig szaporodnak nap- 
rulnapra a’ nedvromlási bajok; kiütések, szem- ’s 
más gyuíadások, m irigy, csont- ’s más dagana
tok ; ezek ugyan lehelnek a’ laknak, étrendnek, 
himlőoltásnak, lehetnek a’ szülék’ bűneinek vagy 
bajainak is következményei, de gyakran a’ dajkától 
is erednek , ’s annyira halnak néha a’ test’ szöve
tébe , hogy nincs emberi é s z , melly ezeket vég 
kép kiirtani bírná. Kinek lehet, kinek kell ekkor 
a’ gyermeknek nemcsak lelki — mert ki látott ép 
lelket beteg testben? — hanem testi nyomorult 
létét is vétkül, pedig megbocsáthatlan ’s helyre- 
ho«hatlan vétkül tulajdonítani? nemde a’ hiú anyá
nak vagy atyának, ki az anya’ hiúságának enge- 
de o tt, hol nem kellett volna ? — A’ gyermek  
szopjék első fogai’ csiráziaig; ekkor más étket 
is em észthet a’ gyom or, mellyet a’ fog rágni ké
p es; ez a’ term észet’ szava. De az átm enetelne 
történjék hirtelen; már jóval előbb más gyönge 
ételre is kell szoktatni a’ csecsem őt, ’s minéltöbb 
mást elbír, annál kevesebb tej adassékneki,hogy  
végre a’ m egszűnés észrevehellen legyen.

Ártalmas szokás a’ csecsem ők körül a’ r i n 
g a  t á s  is; tapasztalás és józan belátás egyaránt 
tart ennek következményitől; de szükségtelen is , 
mert ha csak a’ gyermeket rá nem szoktatják, 
nem kívánja. Továbbá a’ m e l e g f ü r d ő .  Igaz u- 
g y a n , hogy a’ m eleg anyatestből jövő kisdedet 
azonnal hidegben füröszteni oktalanság lenne,

mert a' m eleg levegőnek hidegét is alig bírja- 
m e g ; de a’ fürdő azonnal szüléskor csak olly 
m eleg legyen , hogy csak kevéssé ’s kellemesen  
ápolja ’s tisztítsa , két vagy három hét múlva pe
dig mindinkább a’ természeti fokhoz 15 — 18° R. 
— közelítsen; ez által a’ bőrt n em , mint történik, 
elpuhítva a’ csúzokra készítő, hanem lassan erő
sítve minden idő viszontagságra, mint világpolgár
hoz illik, visszahatásra szoktató. — Említést ér
demel végre csecsemőknél m ég a’ szem ély i s , 
melly által tartatjuk vagy hordoztatjuk azokat. Már 
a’ legrégibb korban tudva volt, hogy az életerő 
egészségesb ő l eg észség te len b e, fiatalból öregbe 
általm ehet, ’s ha érintkezésbe tétetnek, által is 
m egy : igy élteték mindenkor az érdem es örege
ket, erőtleneket ’s a ’t. Ha tehát akarjuk, hogy a’ 
gyermek hordozlatás által erejéből mitse veszít
sen,  ne bizzuk azt öreg , erőtlen vagy beteg sze 
mélyekre, hanem ifjakra’s test ’s lélekben épekre; 
így esik csak m eg , hogy az uj embernek első 
társasága kárára ne leg y en ; mi további életében  
hihetőleg ezer m eg ezerszer történni fog.

Ha ekép bánunk a’ csecsem ővel, elérvén ez  
a’ 7 — 8 hónapot, fogai jőnek, és pedig baj nél
kül, mert épségében ’s erejében van a’ termé
szet. Tanácsos azonban fogzás körül a’ gyerm e
ket orvos’ felügyelésére bízni, mert könnyen m eg
esik, hogy a’ vérnek fejfelé ekkor elkerülhetlen 
tolulása kelletinél nagyobb fokra lép ’s agygyula- 
dássá, görcsökké ’s t. e. fajul. Kün lévén az e l
ső fogak, ekkor van a’ himlőoltás’ ideje. Nagy 
kérdés most szülék és tudósak közt: tanácsos é 
tehénhimlőt oltatni a’ gyermekekbe ? Némellyek ál
lítják, hogy a’himlőoltás ártalmas; mások, hogy ha
szontalan ; mások végre, hogy hasznos, de csak bi
zonyos föltételek alatt. Az ártalmasság’ védőji azt 
tartják, hogy sok, a’ himlő által kijövendő kóra
nyag marad a’ testben, ’s így a’ gyermek’ eg ész 
ség e  eg ész  életére koczkáztatva van; de ez nem  
igaz, inert alig van 6 —-7 százada, hogy a’ him
lőt Európánk ismeri; himlő előtt tehát roszabb 
lábon kellett vala állni lakosai’ eg észség én ek , ho
lott aligha mutathat most olly em bereket, mint 
akkor voltak; de honnan is jött volna az újszülött
be ama’ sok kóranyag? De magában sem ártal
m as, mert a’ himlőanyag betegséggerjesztő a- 
nyag ugyan, de az általa gerjeszthető b etegség  
bizonyos napokig tarthat csak, ’s ezek’ lefolytéval 
nyoma sem  maradhat a’ testben , kivevén ha az 
anyag beteg individuumtól vétetett ’s a’ himlő- 
miasmán kívül m ég más b etegség ’ magvát is hoz
ta volna a’ testbe. — Mások ismét haszontalannak 
nevezik, azért, mert minden oltás mellett is him
lőbe esnek a’ beoltottak. De innen csak az kö
vetkezik , hogy nem véd mindenkorra az oltás; 
ki keli tehát tapogatni az időt: mellyig t. i. az 
olthimlőnek védereje tart. Továbbá m eglehet, hogy  
az olthimlő, melly után ismét emberhimlő követ
kezett, nem tiszta tehénhimlő, hanem egy  g yev~ 
mekből másikba állalvitt ’s ez által elváltozott olt
himlő volt; ettől híjába várjuk azt , mit csak a 
tiszta tehénhimlőtől várhatni. Végre mindezek m el
lett is föl kell számolnunk az olthimlőnek az egész  
sokaságra hatását, valljon, ha olthimlő után kő-
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vetkezik is emberhimlő, ekkor tesz é annyi kárt, 
mint tett az oltás’ behozatala előtt?; a’ tapaszta
lás mondja: nem. Tehát sem  ártalmasnak, sem  
haszontalannak nem állíthatni az olthimlőt. Az hát 
m ég a’ kérdés: hasznos é ,  és ha hasznos, mi- 
kor az ? •— Az olthimlő hasznos; kiviláglik ez már 
az eddig mondottakból; mert láttuk, hogy az 
olthimlő után vagy épen nem jő emberhimlő, vagy 
sokkal szelidebb alakban; mióta a’ himlőoltás di
vatozik , ritkák a’ vakok, siketek, a’ rostos képüek. 
„Igen , de annál gyakoribbak a’ nedvbajok, szem 
es más gyuladások, kiütések, m irigy, csont ’s t. 
daganatok“ fogja valaki mondani. Ügy van; de 
valljon a’ himlőoltás’ következményei é ezek ? és 
ha azéi, mellyik himlőoltáséi? Olly gyermekeknél 
is ,  mellyek beoltva sohasem volak,  tapasztaltai
nak e’ bajak századunkban, ’s igy más okbul is 
kell eredhetniük; a’ beoltottak közül pedig csak 
azoknál találtatnak főkép, mellyekbe az oltvány nem  
egyenesen a’ tehénből vétetett, hanem más gyer
mekből. Ha van rósz következménye a’ himlőol
tásnak, az csak innét ered; de van is. Valóban 
ha itt azon szülék mind, kik éptestü , tejrózsa-ar- 
czú magzatikat illy oltás után varasokká ’s a’ t. 
lenni tapasztalák ’s így az olthimlőt ámbár méltat
lan gyűlölik, megszólalnának, sok lenne a’ pa
nasz ; de ez mind csak a’ más gyermekből vett 
olthimlőt érheti. A’ nem es vármegyék gondoskod
nak évenkint tiszta tehénhimlőrül, ’s igy teljes 
joggal megtilthatnák a’ gyermekből-ollást. L eggon
dosabban cselekszenek vélem ényem  szerint azon 
orvosak, kik a’ tehénhimlő - oltványt e léggé hígít
va adják-be a’ kisdednek, ’s ezt minden ötöd-év- 
ben ismétlik. Tulajdon tapasztalataim, mellyeket 
néhány gyermeken ’s nevezetes-szám ú bárányo
kon tehettem , illy sikerüek voltak: a’ gyermek a’ 
tehénhimlőt, a’ bárány pedig a’ juhhimlőt homoe- 
opathicusok’ 15 vagy 25dik higítékában bevevén, 
némelly lázas változásokat mutatott; ez két v. há
rom napig tartott, ’s m eggyógyult. Oltattam azu
tán több ízben ezek re , de m eg nem foganzott 
egyben is; mi eléggé bizonyítja, hogy az illy ol
tott már minden fogékonyságát e lv esz té ; de örök
re é ? azért fogom a’ dolgot legalább minden ö- 
tödévben ismételni. A’ bárányok, mellyeken ha
sonló beadás és foganallan utó-oltás történt, e g y 
szerre száznál többen voltak.

Túl esvén ezeken a’ gyerm ek, már legtöbb 
veszélyen is túl van; fejlődik ő .— a’ term észet’ 
földi remekműve — , nem kívánván egyebet vi
szont tőlünk, minthogy fejlődésének ne vessünk 
gátot. De ezt csak testikép akarjuk értetni: mert 
a’ lélek, az ész t. i., a’ szándék’s az indulatok le g 
nagyobb figyelm et érdemelnek. Fejlődik az em 
ber, ’s hogy fejlődhessék, szabadságra van szük
sége . Valamint csecsem ő korában kárhoztattuk a’ 
pólyát, bölcsőt, m eleg fürdőt ’s t. eff., csupán a- 
zér t, hogy a’ gyermek szabadon m ozoghasson: 
úgy itt is hideg m eleg , éh ség  szom j, mozgás ’s 
álom azon arányban engedtessék-m eg, mellyben 
a’ gyermek ezeket elviselni képes; minél gondo
sabban ójuk a’ gyerm eket ezektől, annál puhább

’s élhetlenebb a z , ’s annál több betegségre ké
szítetik. Olly különbség van t i. a’ szabadon-nőtt 
’s az elkényeszletett test között, minő az ég  alatt 
’s az üvegházban termett növény között; minden 
szellő árt ennek, unalomig foglalja-el a’ velebá- 
n ó t, termete silány, gyümölcse kevés ’s íztelen , 
végre léte is csak rövid ideig tartó : amaz ellenben 
elvan mások nélkül, tud magamagán, hol szükség, 
segíteni; kiáll minden idő-, ruha-, étital-, mun
ka ’s t. eff. változásokat; teste izmos ’s életteljes, 
gyümölcse sok és tökéletes; élete hosszú ’s m eg
elégedett. Mi jobb a’ kettő közül ? ------- De m ég
is van valami, mitől testiképen igen gondosan 
kell óni a’ fejlődő embert; a’ bőr-kiütések ezek,  
mellyeknél nagyobb ellenséget nem ismérek a’ 
test’ nedveire nézve. Mig le h e t , minden gonddal 
’s szorgalommal szükséges azon lenni, hogy  
a’ gyermek olly valakivel, kin bőrkiütések vannak, 
ne is társalkodjék, m ég kevésbbé háljon; ha p e
dig már valami mutatkoznék, sem  magok sem  
más által ne engedjék a’ szülék azt külső bánás
sal ellr.ijtatni a’ bőrről, p. o. kenéssel, kemenczé- 
be-hajtással ’s t. e . ; mert ha illy bánás által ele* 
nyészik is a’ bőrbaj, de azt meggyógyultnak m ég  
sem tarthatni, hanem csak elenyészettnek ’s visz- 
szaverődöttnek, minek igen sok esetben azon kö
vetkezménye van, hogy a’ baj valamelly belső rész
re , p. o. tüdőre, májra, ’s a’ t. veti magát, itt e- 
zer bajt okozandó. Mihelyt illyesm i, p. o. rüh , 
var, ’s a’ t. mutatkozik a’ bőrön, ha azonnal orvos 
nem teremhet kéznél, inkább magára hagyassék, 
’s minden külső kezelés csak a’ tisztaságra czé- 
lozzon. A’ figyelm es orvos tudja legjobban, men
nyi sorvadás, görcs, aranyér, lélek- ’s kedv-be
tegségek  származnak a’ bőrbajainak be - , nem pe
dig kihajtásától, ’s a’ t.

(A’ Szerző úr több oknál fogva félbe szakasztja 
értekezését.)

A N E K D O T Á K .

Bizonyos ur dicsekvék: hogy mióta fényes 
hivatalába lépett, igenigen keveset jár, ’s alig 
szaggatott-el egypár csizmát. „Azt elhiszem  — 
szóla közbe egy  elméncz — mert most minden 
ember kezén hordja az urat.“

Fridrik király kérdeztetvén, mi módon lehet
ne az ember legszerencsésb  e ’ világon, feleié: 
„Ha azt eg é sz ség e s  korában megtartja, mit b e
tegségében  fogadott.“

Vdcxrol E .. i.

R E J T E T T S Z Ó .

O be sok ínségnek ’s gyásznak szerzője valát te 
Bölcs pásztor, hitvest a’ mikoron ragaúál!

Es le is a’ mai kor’ pompás fővárosa, valljon 
Európát hányszor vérbe borítva hagyád !

Z. hív.
A’ 75dik számn rejlettszó: M é n e s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me l .



9 7  szám 198V.

TÁRSALK O DÓ .
P e s t ,  S e p t e m b e r ’ 87.

... . . ..... ni i » .' ■■■ - ’.i^ ■ ' ’ '
N Y I L A T K O Z Á S .

Az 1835dik évi T u d o m á n y o s  G y ű j t e 
m é n y ’ Illdik kötete’ 91—98dik lapjain egy  érteke
zés je len t-m eg , illy czím alatt: ,, L e g  u j a b b ta 
p a s z t a l á s o k  a’ l ő p o r r e p e  s z t é s e k  k ö r ü l ,  
e g y  G e n i e - k a r b e l i  t i s z t  á l t a l ; “ de írója 
nevét ki nem tévé, ’s értekezésében, midőn a’ bri
xeni kőszikla-repesztések körüli tapasztalásokat le
írja, a’ hazánkbeli alsóduna-rendezési kőszirtrepesz- 
tésekről ál-hireket közöl. — Erre 1836 évi mar* 
tzius’ 12kén a’ 21dik számú Társalkodóban, hason
lóan névnélkül, ismét a’ fen kitett czím alatt, újabb 
értekezés jelent - m eg , mellyben a’ dunamelléki 
szirtrepesztések körüli tapasztalások iratnak-le, eg y 
szersmind az említett sértő vélemények megiga- 
zittatnak. —  Csakhamar ezután a’ Tudományos 
Gyűjtemény’ martziusi Illdik kötetében következő 
nyilatkozást teszen Horváth István u r : „ M e g  v a 
g y o k  h a t a l m a z v a  a’ k é r d é s b e n  f o r g ó  é r 
d e m e s  f é r f i ú t ó l  (t. i. a z o n  G e n i e - k a r b e 
li t i s z t t ő l ,  ki  n é v n é l k ü l  a’ T u d o m .  G y ű j 
t e m é n y b e n  é r t e k e z é s t  k ö z i é )  a n n a k ,  
h o g y  ő i r t a  v o l n a  e z e n  u t ó b b i  é r t e k e 
z é s t ,  v a g y  h o g y  a’ g ő z h a j ó n  O m o l d o v á 
ra m ú l t  ő s z s z e l  l e u t a z o t t  v o l n a ,  n y i l 
v á n  é s  k e r e k e n  e l l e n e  m o n d a n i .  A’ m i t  
m i d ő n  i t t  s z e r k e s z t e t ő i  t i s z t e m b ő l  t e l 
j e s í t e k ,  n e m  l e h e t  n e m  f i g y e l m e z t e t 
n e m  a’ h a z á t ,  h o g y  a’ T á r s a l k o d ó b a n  
m e g j e l e n t  i r a t  e l s ő ,  d e  i g e n  o c s m á n y  
’s a l a c s o n y l e l k ű s é g e s  p é l d á j a  k ö z ö t 
t ü n k  a z  u t á l a t o s  á l o r c z á s s á g n a k .  J ó  
ü g y  i l l y  s z e n n y e s ,  g o n o s z  é s  a’ h a l h a 
t a t l a n  e m l é k e z e t ű  k ö p é s p e r n é l  i s  *) u n- 
d o k a b b  v é d e l e m r e  n e m  s z o r u l . “

A’ Társalkodóbeli értekezés’ írója szem élye
sen látván ’s értvén a’ hazánkbeli alsódunai kőszirt- 
repesztési munkákat, átlátta, hogy a’ Tud. Gyüj- 
teménybeli hirlések igen helytelenek, méltatlanéi 
sértők’s károsak, ’s hogy azok’ czélja nem egyéb, 
mint kisebbítés; m i, hogy olvasóink előtt is vilá
gos leg y en , egykét állítását újra érdekeljük p. o. 
„A’brixeni munkákat dicséri, m i l l y  s e b e s e n  ha
l a d n a k  e l ő r e ,  ’s h o g y  14,000 k o c z k a  öl  
k ö v e t  l ő t t e k  ki ;  a’ d u n a i  m u n k á k  p e d i g  
i g e n  l a s s a n  h a l a d n a k  e l ő r e  ’s e g y  k o c z 
ka öl  r e p e s z t é s i r e ,  m é g  m i n d i g  v a g y  
540 n a p i  m u n k a  k í v á n t a t i k .  -— A* B r i x e n i  
m u n k á k n á l  7 f o r i n t  e g y  k o c z k a  öl  kő ki 
l ö v é s e  ’s a’ D u n á n á l  80 p e n g ő b e  k e r ü l .  
— A’ D u n á n á l  n e m  5 l áb h o s s z ú  r u g ó  
f ú r ó k k a l ,  h a n e m  c s a k  a p r ó  f ú r ó k k a l  do l 
g o z n a k  a’ b á n y á s z ó k . “ Úgy hiszem, itt az a’ 
baja, hogy nem mineur-kar dolgozik, mert ezt 
mutatja a’ következő is , t. i. — midőn az általa

*) J e g y z é s .  Emlékezhetik a’ tisztelt Olvasó, hogy a’ kö
pés-por Gróf Széchenyi ’s egy nevetlen között volt.

magasztalt brixeni munkákat M. K. K. alezredes 
úr’ vezérlése alatt mondja készülni, a’ leócsárolt 
dunai munkákról azt szúrja közbe, „ h o g y  p o lv .  
g á r i  v e z é r  l e s  a l a t t  v é t e t t e k  m u n k á b a . “ 
— Mirevaló ez ? nem nyilványos é a’ ^ártszelle- 
m üség? nem kézzelfogható é a’ névnélküli rága
lom’ oka? -  ö

Hogy azon homály, m ellyet az illy hírter- 
jesztes ezen munkákra von, letisztíttassék, ’s azon 
kár, mellyet hazánknak illy gondolatlan pártszelle- 
m űség okozhat, legalább neijtralizáltassék, a’ Tár
salkodóbeli értekezés’ írója kötelességinek tartá, 
hazafijaival az igazságot m eg ismértetni. De olly 
móddal kiváná ezt tenni, hogy mind említett jó  
czélját egyenesen  elérje, mind a’ Genie-karbeli 
tiszt’ álorczájában levő nevetlen írót szóra hozza. 
Mert hogy a’ ‘Genie-karbeli tiszt’ czímzet psupa 
költemény, ’s azt a’ nevetlen író csak azért tévé, 
hogy szavának tekintetet adjon, arról az iromány’ 
gyen geségei által magát teljesen meggyőzödött- 
nek tarthatta. — Illy nézeteknél fogvást a’ Társal
kodóban ugyanazon czím alatt ’s ugyanannak sze  
mélyében folytatta az értekezést, ki azt a’ Tud. 
Gyűjteményben legelőször álorczásan sértegetőleg  
k ezdé, ’s illy utón mit jót mondott, m eghagyni, 
’s mit gondolatlanúl írt, azt vele visszavétetni gon
dolta. Ezen czélját azonban csak félig éré-el, mert 
midőn a’ nevetlen írót reményié m egism érhetni, 
helyette Horváth István úr áll e lő , ’s háta m ögé  
bútatván a’ vitézt, önnevével kezeskedik érette, 
így  tehát csak annyit tanultunk-ki, hogy a’ nevet- 
len iró csakugyan Genie-karbeli tiszt —- ’s lega
lább tudva van a’ rágalom’ forrása. — De miért 
nem áll-elő másodszor is?  — úgy hiszem azért, 
a’ miért először n em ! érzé g y en g eség ét! miután 
t. i. látta: mikép m ég az is tudva van, hogy köz
lése a’ brixeni tapasztalásokról nem tulajdona, ha
nem csak egy , Geniekar által a’ tiszteknek kiadott, 
instructioból van fordítva, melly hasonlóan szórul- 
szóra ism éretes, fegyverét kivétetve látta kezé
ből, ’s öntapasztalásával fel nem léphetvén, rósz 
ügye’ érzelmében, kénytelen volt mást keresni, ki 
legalább félig k iseg ítse, ’s minthogy Horváth ur
nák tollát elég  hatalmasnak yélte a’ legigazabb  
ügy’ leverésére i s , annak lett c 1 i e n s é v é.

A’ dolgot-illetőleg Horváth úr Cliensestül eg y  
betűt sem  szólnak, ’s ezzel m egism erik, hogy  
azt a’ Társalkodóbeli értekezés’ írója jobban érti, 
mint ők, ’s azé az igazság; de hogy azokat, mik 
ezen értekezésben mondattak, H. úr ’s cliense 
vagy nem értették v. érteni nem akarták, nyilvá
nyos!; azt mondja t. i. mostani nyilatkoztatása’ ele
jén. „A’. . . . f e n t  t i s z t e l t  é r d e m e s  h a z a f i 
ú n a k  s z e m é l y é b e n  i s m é t  e g y  ú j a b b  é r 
t e k e z é s  k ö z ö í t e t e t t . . . . ,  m e l l y b e n  ő a- 
z o k a t ,  k i k t ő l  az  e l ő b b e n i  a d a t o k a t  v e t 
t e ,  m a g a  k a j á n s z á j ú a k n a k  n e v e z i  ’sa ’t.“
-— T essék bár m ég egyszer elolvasni azon érte-
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k e z e s t , abból ez nem sül-ki; mert csak azokra 
van a’ kajánszájusag mondva, kik az első érte
kezésben a’ „m o n d a t i k“ szóval kezdődő rágalma
zó  beszédeket hírlik a’ dunai munkákra, nem pe
dig minden előbbi adatira. És hogy a’ brixeni ta
pasztalásokról írt adatira ez nincsen mondva, vi
lágosan kitetszik abból, mivel azokról azt irá, hogy 
eg y  német nyelven irt katonai instructioból van 
mágyáúfa fordítva, melly a’ dunai munkákat vivő 
ingenieurökkel eg y  lg en érdem es tiszt által már 
rég közölteteíí. Ki ruházná tehát ezen adatokra 
is a’ kajánszájúságóí ? sőt inkább igen is becsüle
tes kézből valóknak mondatnak! A’ m o n d a  t i k  
hírek’ terjesztőit ellenben újra kajánszájuaknak ne
v ezem , míg m eg nem mutatják igazságukat.

Alább ismét m egtéved H. ú r , midőn a’ Tár
salkodóbeli értekezésben ezt mondja lenni: „ ----
n e m  c s a k  a z  ot t  h a s z n á l t  r e p e s z t é s m ó d  
h e l y e s  r e n d s z e r é r ő l  m e g g y ő z ő d ö t t , h a 
n e m  m é g  a’ t ő l e  e l ő b b  l ő p o r  r e p e s z t é s -  
m ó d n a k  n e m  h a s z n á l h a t á s á r ó l  i s  m e g 
g y  ő z e t e 11. “ A’ kivonat mindenikben hamis, mert 
világosan el van ismérve ez értekezésben a’ Bri- 
xennél követett munkálásmód’ helyessége, m ég pe
dig e ’ szavakkal: meggyőződött, hogy az ott hasz
nált mód ott, ’s az itt (t. i. a’ Dunánál) használt 
itt, jók, ’s tulajdon helyeiken vannak. ’S midőn 
mindkettő helyesnek ismértetik, csak az van mond
va , hogy mivel a’ munka sikere nemcsak a’ lő
por’ tulajdonitól, hanem kivált a’ kőszirt’ nemétül, 
tulajdonságitul, fekvésitől, hozzá-férhetéstül ’s a’t. 
fü g g , a’ brixennéli helyes munkálásmód a’ dunai 
munkák körül nem alkalmaztatható, ’s ennek kö
rülményes okai is világosan le vannak Írva.

Horváth úr szerint tehát ez azon e l s ő  d e  
i g e n  ö c s  m a n y  é s  a l a c s o n y l e l k ü s é g e s  
p é l d á j a  a z  á l o r c z á s s á g n a k ;  ’s ha az,  azt 
illeti, ki legelőször jelent-meg álorczában, egyéb
iránt hogy névnélkül értekezés jelenik-meg, ez ma
gában ártatlan dolog le h e t; de mi szükség tehát 
„Genie-karbeli tiszt“ czímet tűzni föUbe? nem e- 
gyenesen mutatja-é ez azt , hogy ez által iromá
nyának hitelt ’s tekintetet kíván szerezn i, bár ha 
nevét kitenni átalja is? mert hogy ne átallaná, 
midőn a’ foglalat méltatlan rágalmazás, ’s azt, mi
ről beszél, szem élyesen nem is látta ? Hágáimat 
írni nem m esterség , de ha kinek ez  szenvedé
l ye ,  kötelessége kitenni nevét, hogy az érdek- 
lett fél által feleletre vonathassák. — „ J ó  ü g y  
i l l y  s z e n n y e s ,  g o n o s z  ’s a’ h a l h a t a t l a n  
e m l é k e z e t ű  k ö p é s p e r n é l  i s  u n d o k a b b  
v é d e l e m r e  n e m  s z o r ú  1.“ —  Úgy vagyon! 
's épen azért kell a’ rágalom-terjesztő írónak ki
tenni nevét ’s álorcza nélkül jelenni-meg. — ’S ha 
ki m ég ezentúl is hajlandónak érzi magát nevet- 
len rágalmazókra ügyelni, bátran hivatkozom a’ 
Duna mellett történt ’s mármár készen levő mun
kákra ; egy  utazás azon vidékre ’s eg y  pár órai 
mulatás azon munkák körül, m eggyőzi a’ jó ügy’ 
hogylétéről.

Indulatos kifejezéseit Horváth István úrnak en
gedékeny szemmel nézze a’ tisztelt olvasó Közön
sé g ;  ennek oka a’ gyengébb ügy’ természetében  
fekszik ... . De hogy vak szenvedélyből e’ válogatott

szavakból álló utolsó sorait egy a’ haza által tisz
telt nagy férfiúnak — kinek nevéről ’s tetteiről 
csak hálaérzéssel emlékezhetünk — szánta, nem  
neveli H. érdemét........ ’s a’ t.

N evem et kitenni, midőn tettem a’ jó ügy’ 
m en tése , ’s nem rágalmazás, szükségtelennek  
tartom, mindaddig, míg Horváth úr’ védencze ön
szem élyében nem áll-fel ügye mellett. * * *•

A’ MERINOS , VAGY SELYEMBIRK.A-FAJOK» 
ELSEVEZTETÉSÉRŐL.

(Vége.)

A’ selyembirkák’ szaporodása igen megcsök- 
kenté ama’ tömérdek jövedelm et, melly egy  időben 
a’ kosok’ eladásából eredett; de különben is nagy 
balgaság volna, ha valamelly merinos - tenyésztő  
azon nagy árt,  mellyen némelly czim eres kosok 
m ég mai nap is elkelnek, vállalatának első jövedel
mei közé számítaná. Mivel tehát a’ szász - electa 
fajnál a’ szál’ íinomsága a’ gyapjú’ kisebb mennyi
ségével já r , nem csuda, hogy annyi (kivált pusztai) 
gazda középszerű, de gyapjas negrettiféle nyájá
val m eg van e lég e d v e , — ’s egyik úgy mint a’ 
másik saját ivadékát magában iparkodik javítni ’s ne- 
m esítni; minek m estersége nem a’ fajkeverésben, 
hanem a’ maglóknak szorgalmas kiválasztásában, 
’s értelmes párosításában fekszik. •—. Érdekes ugyan 
’s tudományos értekezésbe illő azon környületnek 
kipuhatolása: valljon hány, ’s melly kavagnákbul 
(mesztán vándorló seregekből) jöttek azon eredeti 
spanyol birkák (17(5ödik ’s 1779dik körűijSzászország- 
ba, mellyektól a’ mostani electoral merinosok szár
maznak, (mit az ausztriai közönséges gazdasági fo
lyóiratnak m. e. julius hónapi 27ik szánni füzetében 
kellenimel olvashatni), de tiszta vérük ellen kikel
n i, azokat gyalázni, é s  az escurial’neve ellen fen- 
forgó észrevételek miatt a’ szászországi merinost 
elkorcsosított ’s m egvetett fajnak állítani m égsem  
m erném ; mert a’ theresienfeldi merinosok’ eredeti
ség e  és szoros magábannemzés által eszközlött 
szarmaztatása ellen legkisebb kifogásunk sem  leh et; 
sőt tudjuk, hogy onnan nem régen Spanyolország
ba anyák ’s kosok vitettek vissza, noha nem annyi
ra az ottan elfajzott (mit valaki állíta), mint inkább 
azon tartományokban a’ szerencsétlen belháborúál
tal elpusztult nemesebb nyájak’ helyrepótlása végett. 
Itt i s , mint majd minden vitában az igazságot kö- 
zéputon kell keresni; íigyehnezzünk csak, mit mond 
Block Albert imént említett nagy munkájának 2dik ré
szében a’ &34ik lapon; „A* most leirt infantados-faj- 
nak némelly fele ollyan, hogy nézeteim szerint 
minden kívánságnak m egfele l: különbözik nagy tes
te , főfinomságu p r i in a gyapja » s annak bősé
g e ,  de fókép az által is , hogy tokája nem ránéző» 
(közönségesen a’ ránczokban találtatik ama’ (durva 
szőr, mit kutyaszőrnek, vagy bakszálnak neve
zünk) e ’ inerinos-félét mostani környületeinkbez ’s 
kereskedési állapotunkhoz mérve leginkább kedve
l em,  gazdag folyamait mindenek felett becsülöm , 
és az elsőséget neki adom ,annyival inkább, mivel 
erősebb alkotása ’s tartós eg észség e  miatt könnyebb 
’s biztosabb tenyésztésűnek ismérem ’s tapasztal
ta. n; következéskép kis nyájamban fókép itlyenté-
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lékre ü gyelvén , miattok kiadok a’ finom, de ritka 
gyapjú escuriálokon.“ — Illyféle lehetett alkalmasint 
Thaer atyánknak igen kedves „morei“ kosa, m el
lyel annyira dicsért. — Hlyen lehetett báró Geis- 
ler’ (az ausztriai birkatenyésztés’ valóságos hősé
nek) ama’ híres „Ferdinand“ kosa, mellynek szám
talan ivadéka mai napig is disziik magyar honunk
ban. — Azokat, kik ism erték, em lékeztetem gróf 
Festetics Imre’ „Mimus“ nevű kosára, melly tői ma
ga a’ faj is neveztetik ; legújabb időkben az előha- 
íadásnak nyilványos tanúságát az úgynevezett Názi- 
faju birkákban mindenki lathatja. 1823ik esztendei 
utazásomban láttam én is Feltornyon (tessék cse 
kély észrevételeim et az említett könyvecskémben 
olvasni) épen Spanyolországból m egérkezett erede
ti merinos birkákat, mellyeket akkor Segovai név 
alatt ideálom’ másának ism értem , ’s ma sem ve- 
hetem -vissza akkori szavam at, azt adván m égh oz
zá , hogy később Keszthelyen Medinacelli név alatt 
hasonló tökéletességű birkákat találtam.

Mind ezekből nyilván következik — ismételve 
mondom — , hogy a’ legbecsesebb selyembirkafé* 
l e ,  miből haszna ’s öröme lehet a’ juh-’s birkate
nyésztőnek, az eredeti m erinosokranézve is c s a k  
a z  é r t e l m e s  v á l o g a t á s n a k ,  — tenyésztés 
’s nem esítés közben pedig gondos párosításnak, ’s 
minden környületekre s z ü n t e l e n i  f i g y e l  m e 
z é  s n e k  resultatuma.4 — Tagadhatlan, hogy már 
több, mint húsz év óta az ausztriai birodalomban 
sok magányos (privat) tenyésztőnek birka-sergei a’ 
h olicsi, manersdoríi, budaörsi, ’s merkopaili csá
szári eredeti merinos seregekkel vetélkednek ; szá
mos már nálunk is (hála Istennek, honunk’ szeren
csés fekvésének , ’s birkás gazdáink’ iparkodásá
nak!) a’ nem es birka, honnan az uj gazda, magnak 
való anyákat, vagy nem esítés végett kosokat sok
kal olcsóbban ’s biztosabba» szerezh et, mint ré
g e n , mikor m ég m essze földrüt kelle hozatni. —  
Mit tűnődünk a’ birka’ eln evezése fölött: infanta- 
dos é vagy electoral ? csak gyapja draga áron kel- 
jen-el, cs <k a' szülők tökélyeiket szánnaztassák-áit 
ivadékaikra, ’s a’ környületek czélirányosan leg y e
nek rendszerezve; hogy sikere lehessen az intézet
nek , haszon háromoljon a’ költségekből, ’s jutalom 
az iparkodásból. — Nem képzelődik tehát haszta- 
lanúl azon iparkodó birkatenyésztő, ki akár eredeti 
spanyol, akár megállapított tiszta fajú német meri
nos nyájában —  finom , de ritka-szőrű anyákra sa
ját fajabeli tömöttebb folyamú kost ereszt, ha mind
járt néhány dolondnyi fokkal alantabb maradna is 
szálfinomságára nézve : sem  a z , ki tömött, de vas
tagszőrű anyabirkáit maga-fajabeli finomabb és sely
mesebb kossal hágaija, noha folyama ritkább vol
na. — íg y  kell venni báró Ehrenfels’ irányát a’ 
B i r k a - i d e á l  felé, mit kigúnyolni, kinevetni, „t h e. 
o r e t i c a  h e l y t e l e n s é g n e k “ nevezni nem e- 
gyéb önzésnél, ’s a’ könyveiben netalán fellelt túl- 
sagokat tűzzel, vassal, gorombaságokkal megtá
madni (legszerényebben mondva) nem egyéb, mint 
olvasó közönség’ unalmára szolgáló kellemetlen toll- 
harcz. —  Meg kell ismernünk ezen veteranus gaz
da’ érdemeit az ausztriai gazdaságnak több ágaira 
nézve, és különösen mi Magyarok több becses fi
gyelm eztetést köszönhetünk neki,mellyeket már eg y

emberkor óta számos közlésből, mint p. o. die eil- 
fer-Race, — das Electoral-Schaf, — das restau- 
rirte Escurial-Schaf’s a’ t. meríthetünk.— Mi jelen
kép a’ birkaideált abban helyezzük, hogy a’ I é g 
ni a g a  sb  s z á l - f i n o m s á g  a’ l e g n a g y o b b  
g y a p j ú - s ű r ű s é g g e l  l e g y e n  e g y e s í t v e  
m i n d e n  e g y e s  b i r k á b a n ,  ’s e z e k r e  n é z 
v e  l e h e t ő  l e g n a g y o b b  e g y e n l ő s é g  a z  e- 
g é s z  n y á j b a n .  — N eveztessenek azok restau
rált escurialoknak, vagy német merinosoknak, ne
künk mindegy lehet; csak a’ tökélyek m eglegye
nek , mellyekre ügyelnünk ’s iparkodnunk kell. — 
Boldog, kinek csak eg y  ezernyi illy darabból álló 
nyájácskája van is ; miilyennek szérzésére minden
kit annyival bátrabban merek serkenteni, mivel már 
lé tez , pedig nem e g y  helyen hazánkban. De ha 
azt kérdezné valaki tőlem : hol? kénytelen volnék 
az irás’ szavaival felelni: „keressetek , és fogtok 
találni“ ; hozzá adván mindjárt saját tapasztalásim- 
és  botlásiinból az intést is: „K eressetek magatok, 
—• ne bízzátok dolgaitok' idegenre, ne higyetek a ’ 
hirnek, magasztaló fényes szavaknak, hanem csak 
tulajdon szem eiteknek; de b ezzeg  vizsgálni is ta
nuljatok előbb, nézni , látni és  ítélni elfogultság 
nélkül, és óvakodjatok, mennyire csak leh et, az 
úgy nevezett csiszári fortélyoktól és szem fényvesz
tésektől“ ! — V égtére , értsük legalább mi Magya
rok egym ást, és maradjunk a’ merinos birka-fajok’ 
különböztető nevezete iránt a’ m ellett, mit Balás* 
házy „Juhtenyésztési Gyűjteményének“ első köte
tében 2. rész. 19. §ban olly világosan, mint röviden 
élőnkbe adott, kiváltképen az 56 ’s 57 lapon.

Midőn ekép ’a merinos - fajok’ tulajdonságiról 
azoknak magántajzással, szorgalmunk és iparkodá
sunk által eszközölhető nemesítéséről és korcsosí- 
tásáról szóltunk, ezzel a’ természetnek szinte tit
kaiba ereszkedtünk; miáltal az emberi é s z ’s ü gyes
ség  annak nemcsak munkatársa, de m estere is 
le lt, mivel akaratja és czélja szerint m ég a’ nem 
zésnek is irányt tud adni; illő tehát, hogy illy elő
adásokban a’ pórnép’ nézetei a’ természetbúvár és  
okoskodó értelem előtt fejet hajtsanak, és hiú be
széd a’ logieai ’s alapos észrevételeknek engedjen, 
Annakokáért mivel m ég ama’ nagybecsű közlésben 
is, mellyel az ausztriai közönséges gazdasági folyó
iratban a’ gazda-kertészek’ ’s erdőszök’ számára 1836 
jul. 4én 27 szám alatt Schw eitzer professornak érte
kezéséből a’ szászországi birkák’ származatáról ki
vonva találunk, többször tétetik említés a’ v é r r ő l ,  
t i s z t a  vagy k e v e r t  vérről (a’ mit több honi állat- 
tenyésztő is már divatba vett) nem mulaszthatom-el 
ez alkalommal, hogy illyen kifejezésnek kere
ken ellen mondjak, és minden okoskodó birkate* 
nyésztőt ara bírni törekedjem, hogy illy irány- 
talan hiúsággal hagyjon - fel. — Ugyan is v é r ,  —■ 
t e l i - ,  vagy f é l  v é r  elnevezést méltán használ
ja az értelmes lótenyésztő; mivel az által valami 
lelki bélyeget, szellem et, ’s érzeti charaktertakar 
értetni a’ nemesebb lófajzatokban, millyet a’ birká
ban sem  nem tapasztalunk, sem  nem keresünk.
•— Nem félek attól, hogy valakit botránkoztatnék, 
midőn a’ l ó b a n  szellemnek ’s valami nemesebb bel- 
erőnek létét teszem -fö!; melly t. i. vérével, ’s igy  
a’ faj’ tisztaságával arányos. Hisz már az iskolai
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metaphysica is tulajdonít az állatoknak halandó lel
ket. ’S azon erő , melly lóban a’ bátorságnak, áll
hatatosságnak, engedelm ességnek, hűségnek, ’s tü
relemnek forrása , ’s az idomtalanságnak, butaság
nak , haragnak oka, sokkal egyéb ’s fensőbb tulaj
don, sem hogy azt anyagi tökélyekkel vagy hiá
nyokkal zavarni lehetne. De m ég buzgalm at, ke
vélységet ’s hiúságot is veszünk a’ lovakban észre. 
A’ versenyfutó czéljához iparkodik akkor i s , midőn 
lovagja leesett. Marja, rúgja vetélytársát, ’s vala
mint győzödelm ének, úgy m eggyőzetésének is 
nyilványos részvéti jeleit adja. A’ vadász-ló siet a’ 
vad után, a’ sűrűkön keresztül búvik, árkokon, 
falakon szökik át, a’ lovagnak minden unszolása 
vagy nógatása nélkül. Mint tánczol és nyerít a’ 
czifrán felszerszámozott paripa! —  Hát a’ hábo
rúban mit tapasztalunk? Ha a’ lovas paripájával 
bánni tud, étetés és tisztítás által vele m egism er
kedett ’s úgy szólván összeszokott, halálosan se- 
besítve bár utolsó m egerőtetésével is kiviszi őt 
a’ csatából. Vagy ha a’ lovas lelövetik, magáról 
egészen  m egfeledkezve, híven állapodik-meg mel
lette , mintha siratná. Midőn vénségére kimustrál- 
tatott, bármilly agg ’s törődött - erejű leg y en , a’ 
trombitaszóra, bár messziről hallatszik is az, mint
eg y  föléled, tánczol ’s nyerít. — Hányszor csu- 
dáltuk nemde De Bach’ lovainak ü g y esség é t’s re
mek gyakorlásait!? — Mindezek bizonyára más 
bel-ingernek és szellemnek szüleményei, mint csu
pán é h sé g é , vagy korbácsé. — Mivel tehát illy 
jelességek (minőket más házi állatokban, például 
a’ tevében , az elefántban és a’ kutyában is ve
hetni észre) tagadhatlanul más lelki nyilatkozások, 
mint mit a’ birkában találunk, mellyben csak a- 
nyagi tökélyeket keresünk: ezeknek lelki tulajdo
naik nem nyomnak a’ gyapjú-mérlegen, nem esz
közük bennök keresett hasznunkat, és igy nem  
a’ vérnek belereje, nem a’ szellem , hanem csak 
eredetiség’ vagy a’ faj’ különféle maradandó tu
lajdonai lehetnek viszgálatainknak, iparkodásinknak, 
következőleg értekezésünknek is tárgya és czélja. 
Bocsánatot kérek a’ s z e l í d  birka’kedvelőitől, hogy  
a’ nem es ló’ ügyét védem ; de a’ birkás’ kezébe 
csak a’ duda illik, nem a’ tárogató. <— Szóljunk, 
írjunk ’s vetélkedjünk az említett birkafaj’ tulaj
doniról a’ mennyit tetszik: a’vér’nem ességét kire- 
kesztőleg a’ lónak kell engedni, Barlotságh József.

GONDOLAT-PILLANGÓK.

A’ h á l á t lan  s á g . A* hálátlan ollyan, mint 
a’ földről felszálló köd; e z ,  mig alul van, rósz 
olvadékonyság; mihelyt pedig a’ melegítő napsu
gárok által fölemelkedik ; mihelyt őt a’ kegyes nap 
magához húzza , ’s arany sugárival megvilágosítni 
készül, azonnal hálátlan lesz: mert jótékony nap
ját besötétíti, a’ vastag felhőkre szétterjeszkedik, 
’s jóltevóje’ fényét elveszi, — Ez a’ köszönet.

A* g ó g .  A* gőgös mindig főn akar úszni, 
mint a’ parafa (Pantoffelholz); szüntelen fel van 
fuvódva, mint a’ duda; a’ hodolás legkedvesb  
csem egéje .—• A’ gőgös felfúja magát, mint Aeso-

pus’ békája, melly azt vélte: hogy nagyságára 
n é z v e , hasonló az ökörhez, ’s oily büszke lé
péseket tőn , mintha egyszerre a’ Nil-folyót a- 
karta volna átlépni.

A r á g a l o m .  A’ rágalmazó hasonlít a’ pók
hoz. Valamint a’ pók a’ jó nedvet m éreggé vál
toztatja: úgy a’ rágalmazó a’ legjobb cselekede
tet is roszra magyarázza, ’s gonosz fejtegetés ál
tal reá ném ileg homályt vet. •— A’ rágalmazó, 
vagy irigységből vagy ártani-kivánásból, edzi 
nyelvét felebarátja’ jó hírén ’s nevén; azért neki 
nem adhatni hitelt, m ert: venenum aspidum, sub 
labiis eorum (a’ rágalmazó’ nyelve alatt, áspis
kígyók’ m érge lappang). Ki rágalmazás nélkül 
okosan nem tud szólni, az alázatosan ’s szerényen  
hallgasson, Salamon’ intése szerint: ,,a’ bolond, ha 
hallgat, bölcsnek tartatik.“

A’ n y e l v ’ v i s s z a é l é s é r ő l .  Aristoteles 
mondá: hogy az ember nyelve a’ testnek eg y  
kis, csekély tagja, mellyet a’ term észet azért hú
zott úgy ö ssze , ’s rejte szájba, hogy je len tse: 
mikép azzal okosan éljünk, ’s Lakhelyéből ritkán 
bocsássuk-ki. —• B ias, egyike a’ hét görögbölcs
nek , azt szokta vala mondani: a’ term észet ket
tős ajtóval rekeszté-el a’ nyelvet, t. i. ajak ’s fo
gakkal, hogy könnyen m eg ne mutathassa ma
gát. De valamint eg y  vár veszélyben forog , ha 
kapui nem jól biztosítják: úgy a’ testnek egyik h e
lyén sem  veszélyesb  az élet ’s halál, mint a’ 
szájban ’s nyelvben. Mert ha ezek’ ajtaji mindig 
nyitva állnak, az élet könnyen szólás nélkül kime
het : valamint a’ halál könnyen hívás nélkül b e
jöhet. Ki tehát a’ haláltól fé l, és sokáig kíván él
ni, nyelvére jól vigyázzon. Azért mondá a’ bölcs : 
„ki m egőrzi nyelvét, megőrzi lelkét.“ —

N Y I L A T K O Z T A T Á S .

Voltak, kik a’ Hírnök’ 23dik számában álló 
L e v e l e z é s ’ aláírását (V * *) nevem re akarták 
magyarázni; — minthogy az érintett czikkben ollya- 
nok is mondatnak, mik minden hazafi’ tudásával ’s 
m eggyőződésével épen ellenkeznek: kénytelen va
gyok, minden illyetén rámfogás ellen protestálni, 
egyszersm ind kinyilatkoztatni, hogy nekem a’ H i r- 
n ő k k e l . . . .  semmi közöm. Pest sept. 22. 1837.

I). Vállat Antal. 
m. t. t. r. tag.

R E J T E T T S Z Ó .

Tagja-cserélvc: vezérszó lesz szántásban ökörnek.
Rendén város egész. Négye szekérbe való.

Vincxt fgnácx.
A’ 76dik számú rejtettszó: P a r i s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me l .
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NÉHÁNY TEKINTET MAGYARORSZÁG» 
FÖLDMIVEL ÉSÉRE.

( K l a u z á l  I m r é t ő l )
(Ezen nj’omos és közhasznú értekezés hasonlag a» Gazdasági 
Egyesület által megindított „G a z d a s á g i T u d ó s í t á s o k “  

^első évi folyamata» j.ső füzetében foglaltatik, »s Társalkodónk, 
hogy ezen folyóiratnak becsét bővebben megismertesse, má

sodik mutatványul közli a’ t. ez. Olvasó Közönséggel).

Nem vélem magam’ e lég  hiúnak, hogy azon 
polgári egyesületnek, mellynek tagjává születtem, 
hiányai’ felfödözésébén keressem  megkülönbözte
tésem et; de nem tartom magam’ elég  elm ésnek, 
hogy m ás, mint az őszin teség’ utján, bármi keve
set is ,  használhassak. A’ term észet’ bőkezű aján
dékain kívül Magyarország’ földmivelésére lakosai
nak száma és m iveltsége , vagy is azok’ testi ’s 
lelki erejének öszvelege hat.

A’ N é p e s s é g  a’föld’ terjedtségéhez képest 
csekély , de ennek aránytalan elosztása is mély se 
be a’ nemzeti jóllétnek. A’ magasb hegyek közt, 
hol az ásványokon kívül csak gyárok nyújthatnának 
elegendő foglalatosságot, sűrű a’ nép esség  ; a’ tö
mérdek gazdag sík ped ig, melly bérczeinkkel el
lentétben, számtalan állat’tenyésztésére, ’s igy éle
tökre kifogyhatlan erőt rejt keblében, igen nagy 
részben puszta. Azon ezer m eg ezer em ber, ki 
évenkint a’ hegyek közül ötven ’s több mérföldre le
költözik, a’ takarást tavasztól késő őszig minden haj
lék nélkül, rokonaitól’s honától távul, a’ pusztákon 
napszámban végzendő, a’ nép esség’ aránytalan el
osztásának legszembetűnőbb bizonysága. Melly pa- 
zérlása a’ nem zeti erőnek, azon hegyvidékieknek 
pedig melly testi ’s erkölcsi nyomorúsága fekszik 
ezen vándorlásokban! —• Ig a z , éjszaki Németor
szágból is számos kéz m egyen  nyári munkákra 
Angliába, nem különben Francziaországból Spa
nyolországba, de az okok, körülm ények’s követ
kezések igen különbözők. •— Tanúsítja az egyes  
vidékek’ aránytalan népességét a’ munkabér is. A’ 
hegyvidéki gazda tudniillik, közép arány szerint, e- 
g ész  év ’ folyta alatt húsz, legfeljebb huszonnégy 
váltó krajezárért több munkást talál, mintsem elfog
lalhat; az alföldi pedig negyvenötért sem  kap ele
get ; ’s ott a’ gazda a’ munkásban, itt a’ munkás a’ 
gazdában válogat. Tanúbizonyságai továbbá a’ né
p esség ’ helytelen elosztásának a’ nagy magyar vá
rosok , hol húsz ’s több ezer, majd kivétel nélkül, 
földmivelésből, vagy helyesebben marha-legelte
tésből élő em ber, végnélküli puszták közepett e- 
gyütt lakik; mert az illy városok’ lakosai, bár az 
úgynevezett tanyák a’ jövetel’ ’s menetel’ veszte- 

, sége it eg y  részben pótolják, m ég is földmivelési 
tekintetben többnyire aligha közép utón nem jár
nak az aráb vad törzsökök’s Európa’ tizenkilencze- 
dik századának miveit nemzetei közt; ’s osztat
nék csak eg y  illy város tulajdon határában húsz 

! falura szélije i, az a’ vidéki földmivelés, m ivellség’

és  haszon’ scalaján hihetőleg száztól ötvennel szök
nék - fel.

Miután azonban a’ legutóbbi törvények a’ job
bágy’sorsát lényegesen  javították, ........reméllni le
het, hogy a’ bölcs törvények ’s jó rendszabások a’ 
belső igazgatás’ javításai által haladó arányban si- 
keresb végrehajtást nyerendenek: már sokkal ke- 
vésbbé kétkedhetünk , hogy nem igen távol idők
ben, hegyi vidékink’ lakói az alföldi pusztákat állan
dóan m eg lógják szállani; sőt hogy valaha számosb 
iparkodó külföldi a’ közelebb magyar földet Ame
rikának elibe leen d i; ’s eljő talán azon idő is, melly- 
ben népes alföldi mezővárosaink átlátják majd, hogy  
vidékökre ipart ’s életet árasztó polgárlakta valódi 
városokká válhatnak, ha bő és tág határaikban, mel- 
lyeknek helyes m ivelésére sem pénzbeli, sem  egyéb  
erejük n incs, bármi név alatt gyarmatokkal veszik  
magokat körül, ’s ezeknek haszna által legelőbbis 
törvényszerű önállást szereznek magoknak. — Ad
dig ugyan, míg a’ mostani adózási rendszer száza
dos és könnyelmüleg soha nem változandó törvé
nyeink’ alapján létezni fo g , a’ népesités a’ tulajdo
nosi jognak fenlartásával alig lesz eszközölhető mint, 
ha a’ földes urak, vagy földbirtokosak építtetik a’ 
megszállílandó földre a’ lakóházakat is; mi — m eg  
kell vallani, — több mint egy  tekintetben nagy te
her; de bőven kamatot, csak czélszerü munkára 
fordítsuk az em bereket; kössünk p. o. velők kerté- 
szi szerződéseket, mellyek szerint szénánk’ készí
tésén ’s gabonánk’ betakarításán kivül (egyiket a’ 
másikhoz bizonyos, soha nem nyomasztó arány
ban) kapált növényt, úgymint dohányt, ezukorré- 
pát, tengerit, burgonyát ’s a’ t. mivt Ijenek ; ’s ne kí
vánjuk telhetlen irigységgel az utóbbiak’ egész  tiszta 
hasznát az ő kirekesztetésökkel minmagunkhoz há
rítani. Ez utón kietlen pusztákat szorgalmas em be
rek’ lakjává fogunk változtatni, és nemcsak gabona- 
’s a ’t. term esztésünkhöz’s marhatenyésztésünkhöz 
olcsóbb, haszonvehetőbb, és  bizonyos munkást, 
hanem m ég azonfelül tiszta hasznot is nyerendünk.

Á l t a l á n y o  s Mi  v é l t  s é g .  Az európai csinos- 
bulásnak múlt századokban védelmezői lévén, áldá
siban részesülni nem maradt időnk; a’ miért is ál
talányos miveltségünk’ foka alacsony, ’s ez azon bő 
forrás, mellyből földmivelési előmenetünk’legtöbb 
’s legnagyobb akadályai erednek. Innen következik 
jelesen, hogy hazánk’ nagyésfőképazonrészében , 
hol a’ bő term észet rendszerint az ember’ állati szük
ségeit igen csekély munka után látja-el, a’ Magyar 
semmi ingert semtalál akár földmivelésre,akár egyéb  
munkára; ez az oka, hogy pünköst napja körül is 
számtalanokat látunk subájokban ’s lassú mozgással 
az úgynevezett a l f ö l d i  városok’ tekervényes ut- 
czáin lépdelni, ’s hogy ott, hol a’ föld’ terjedtsé
ge  nagyobb , kivált Alföldön , ritka asszony földmi- 
ves (legfölebb ha tengerit kapál), hanem kisde
dét szoptatja, szombaton pedig kalácscsal, és nyá
ron hűs szobával várja férjét, sőt az úgynevezett
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j o parasztgazda sem dolgozik önmaga, hanem csak 
mások által dolgoztat. Továbbá, az alföldi ember 
bő termés után, mint 1835ről I836ra, képzeleten  
túl pazar; miért is, ha a’ bő évre bár azonnal mo
stoha következik, mint 1836ról 1837re, é h s é g - ’s 
Ínséget szenved; de ezeket részint érzéketlenség
ből, részint büszkeségből némán tűri. Míg ez így  
leend, milly kevés és csekély hatóságii eszközei 
maradnak, kérdem , a’ haladni kívánó gazdának, a’ 
vidékbeli n ép esség e t, meliytől munkásságának si
kere legnagyobb részben függ, szorgalomra és pon
tosságra bírni ? ’s ezek milly áldozatokkal járnak, 
milly terhes adóvá válnak ? milly bizodalommal ad
hatunk a’ többi közt illy miveltségü embernekjobb, 
de drágább és többnyire minden egyszerűsége m el
lett némi ügyességet kívánó mozgonyt kezébe ? mi
képen bízhatjuk rá egy  drága nyájnak, — n em , 
mint gyakran külföldön —- szerencsés sikerrel te- 
nyésztetését, de csak őrzését, legeltetését i s ?

Miveltségi álláspontunk’ következései közé szá
mítom a’ többi közt, hogy az emberi tettek’ rugóit 
igen kevesen ismerik, ’s épen olly kevesen tudják 
a’ valódi munkásságnak b ecsét, mint az emberi te
hetségnek akár óltalányos, akár egyes szem élyek
ben különböző határait helyesen felfogni, legke- 
vésbbé pedig a’ munka-elosztásnak (Theilung der 
Arbeit), mellyel más nemzeteknél a’ legjelesb si
ker követett, mély hatóságát képzelni. M egegye- 
zőleg az e’tárgyu hibás vélem ényeinkkel, több
nyire egy  tudatlan tisztre annyi és olly körülmé
nyekkel küzdő jószág’ bizatik, hogy annak helyes 
ellátására alig volna két ’s gyakran három , vagy  
négy ügyes férfi elegendő; ’s azon egy  i s , nem  
a’ közös haszon, tudnillik száztóli (proc<iiituatio) 
által, melly minden iparbeli szövetkezésnek első 
elem e, hanem egy  nyomorult, őt csalásra kény
szerítő fizetéssel, sorsa’ bizonytalanságával, vagy  
is az elbocsátási félelemmel ’s durva m egvető bá
nással szövettetik a’ tulajdonos’ érdekihez. — E- 
zen tévedéseink évenkint számos milliót nyelnek- 
e l ,  és sok jóra született embernek erkölcsi elal- 
jasodását okozzák. A’ haszonbérek’ rendszere pe
dig legbiztosabban, sőt gyökeresen egyedül csak 
ez, orvosolhatja ezen hiányainkat; csakhogy ez is, 
mielőtt általányos elfogadást nyerhetne, sokkal na
gyobb m iveltséget, több hitelt, és mindenek fe
lett rövidebb törvénykezést kíván. Addig a’ gon
dolkodó tulajdonos, ki jószágait akár ezeknek ter
jedtsége , akár egyéb körülményei miatt szem é
lyesen vagy épen n em , vagy legalább részlete
den nem igazgathatja, szásztóliak által iparkodjék 
magán segíteni. De az úgynevezett b r u t t o  jö 
vedelem’ száztólijával igen keveset fog a’ czélhoz 
közelíteni, ’s gyakran érzékenyen csalódni, bár 
egyébiránt ezen tökéletlen száztóli is sok esetben  
tetem esen foganalosb a’ közönséges egyszerű fi
ze tés’ módjánál; a’ tiszta haszontól való száztoli- 
nak kidolgozása pedig az egyes iparbeli tárgyak’ 
sokasága miatt, mellyek minden nagyobb gazda
ság’ összelegét képezik, olly világos gazdasági 
felfogásokat kivan , hogy annak az ausztriai biro
dalomban csak Fürstenberg herczeg’ csehorszá
g i uradalmiban tudtam kitűnő példájára találni; és  
én ezen száztólit i s , bár hihetőleg magában e lég 

ség es országunk’ egy  harmadrészének jövedelmét 
kéiszereztetni,’s m essze a’ íeggazdagabban kama
tozó javítás, melly kivált nagy birtokban, jelen
leg  valódi földmivelési tekintetben eszközöihető, 
m égis csak átmenetnek tekintem az egyszerűbb  
és biztosb haszonbéri rendszerre, vagy ennek b e
hozatalát akadályozó körülmények közt, helyette
sének. — Anglia, azon iparbeli óriás, mellynek a’ 
mi rövidlátásunk alig éri-fel övét, aristokratiai al
kotmánya mellett csak ezen rendszer által érhet- 
te-el mostani földmivelésének fokát, csak benne 
lelhette a’ földbeli vagyon’ egyenetlen elosztásá
nak ellensúlyát; ........A’ haszonbéreknek eleinte ná
lunk is rövid tartóssága, midőn majd jótékony ha
tásuk tettlegesen tapasztaltatott, idővel kétségkí
vül ki fog terjesztetni, ez  által pedig nemcsak he
lyesebb növelésre általában, hanem különösen ar
ra is alkalom nyujtatni, hogy a’ haszonbérlő bi
zonyos föltétek alatt ax*ányos fundus instructussal 
láthassa-el a’ jószágot. Én m egvallom , más m ó
dot nem tudok képzelni, melly által a’ nagy bir
tokosoknak és a’ morális testeknek rendkívül kiter
jedt jószágai elegendő fundus instructust nyerje
nek ; máskép tudniillik a’ helyes gazdálkodás’ rész
letes felfogásainak és a’ pénznek ugyanazon sz e 
mélyekben kellene ezentúl egyesülni ’s tömérdek 
mennyiségekben összegyűln i, mellyeknek kezei
ben jelenleg a’ föld’ birtoka fekszik; erre p ed ig , 
azt h iszem , nem sok a’ kilátás, és  kiki tudja, 
hogy a’ föld fundus instructus nélkül csak föld; a’ 
föld pedig m ég nem jövedelem. Eljő kétségkí
vül azon idő, ’s bár jőne minél előbb, mellyben 
roppant földbirtokok’ úgynevezett domestica admi- 
nistratiójának eszm éje Magyarországban olly ke
véssé  fog a’ gondolkodó gazda’ lejébe férni, mint 
ma Angliában.

AUalányos miveitségünk’fokának tulajdoníthat-1 
ju k , hogy minden tervünk ’s annak eszközlése fél
szeres, vagy is : hogy nem vagyunk képesek egy  
tárgynak annyi figyelmet áldozni, mennyit annak 
tökélye m egkíván; számítani pedig nem szoktunk 
’s nem tudunk, a’ miért az iparbeli vállalatokban 
■— a’ gazdaság csakugyan nem egyéb —• hiány
zik előrelátásunk ’s merészségünk. Annyira m egy  
továbbá azon országban, hol aránylag olly kevés 
az erő, ennek pazérlása, hogy nem ritkán nyolcz 
Ökröt láttam tövis-boronába fogva olly földben, 
mellyben a’ külföldi vesztegetésnek tartaná, két e- 
rős lóval szántani. Milly távol állanak illy gazdák 
azon nagyszerű takarékosságtól, mellyel az ame
rikaiak idejöket kímélik, az erőt használják, ’s il
letőleg mozdonyaik által teremtik! — Az erő és  i- 
dőpazérlási czim alá tartozik különösen a’ robot
nak egyvelges munkára, mint a’ pillanati szükség  
hozza, minden alku ’s eg y esség  nélkül, napszám  
gyanánti Iegszolgáltatása, ellentétben a’külfölddel, 
hol ezen , a’ földtulajdonosnak tartozó adó, a’men 
nyíre m ég m eg nem váltatott, általában szakmány
bán, vagy is eg y ezés szerint használtatik. De u- 
tat nyitottak e ’ részben is legutóbbi törvényeink, 
’s hihető, hogy szellemük éltetőleg fog hatni. - — 
Ellentét által világosbak az eszm ék; tekintsünk te
hát , midőn a’ m iveltség’ hatóságáról szólunk, egy  
példára, melly hazánk’ több megyéiben épen nem
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ritka; tekintsünk t. i. két szom széd falura, m el
lyek’ mindkettője ugyanazon eg y  úrbéri helyzetű, 
’s mellyek közül egyik sváb, a’ másik oláh. Mi 
szüli az itt ollyannyira szembeszökő különséget? 
— azon m iveltség’ foka, mellyen a’ sváb állott, 
midőn gyakran több mint eg y  század előtt, hono
sai közül kiköltözött; mert ő nálunk azóta (mint 
ezt senkisein fogja tagadni, ki ezen falukat köze
lebbről, mint az utazó kocsiról, ismeri) csakugyan 
legkevésbbé sem  haladt, ’s általában nem válto
zott. Hátha most, a’ jelenkor’ m iveltségével egy  
porosz falut varázsolhatnánk amaz oláh m ellé, v. 
néhány angol farmert alföldünkre ? —«

De térjünk ezen  kis varázs merényünktől a’ 
valósághoz, ’s legyünk igazságosak az utolsó tiz v. 
tizenkét évnek cselekvő férfiai és a’ nemzetnek 
ép ítélete iránt. .Jeles törvények a’ már említet
teken kívül, a’ többi közt a’ jobbágyi telkek’ ha
szonvételének szabad vevése és adása, a’ legelő’ 
elkülönzése, telkek’ összesítése és szabályozása, . . » 
az adóssági perekben gyorsabb és biztosabb e lég 
tét, exproprialio, továbbá a’ Dunahajózás’ akadályai
nak munkában levő elhárítása, gőzhajózás, tudós- 
társaság, folyóiratok, ’s a’ Literatura’ szembetűnő nö
vekedése, a’ .........: minden esetre az általányos mű
veltségnek mindannyi e lő lép ése , mellyek a’ föld
művelésre is több tekintetben jótékony hatással 
lesznek .—'Van a’ nemzeti élet’ fejlődésének m ég  
több ága , mellyek ugyan az általányos műveltség
ből mint közös törzsökből származnak, de a’ 
nem zet’ földművelési fokára különös befolyással van
nak, ’s m ellyeket, ha erről Ítélni akarunk, lega
lább érinteni szükséges. En azonban ezen viszo
nyok közül csak azokat fogom legalább néhány 
szóval illetni, mellyekre többet kevesbet hatni ha
talmunkban á ll;

(Folytatása következik.)

A’ V Á N D O R ’ T I T K A I .
(Folytatás.)

Zombor, julius’ 14kén 1837. ígéretem et édes 
Gizelám ! teljesülve lásd. ím e ! írók hozzád homá
lyában is az éjnek. Ismérhetd pályámat az élet
rablót, melly csak akkor kedves előttem , ha tisz
ta lelkedhez szólhatok. Hallj tehát valamit rólam 
’s kalandimról innen is , míg majd eg y  boldog ó- 
rában, talán nyíltabban tárui-föl e ’ szív neked.

P á d é  felé ügetteté lovait a’ bocsári sváb, 
másnapra kelve. Elysium nyilt-föl előttünk e ’ tá
jon. Ott, hol ezelőtt m ég 5 évvel is ,  harcsák 
fészkeiének a’ kákavidék’ tisztásai között, ’s a’ 
tarka-bocskorú szerbek, tapogatókkal lesködének 
a’ potyka-család’ mocsáros birodalma körül, ’s hol 
magasan ingó lélekvesztő ladikokból zajgatá-föl 
vadász a’ tavak’ zsibongó szárnyasit, most zöld 
fübársony d íszéig , tarka virány inosolyg, búja do
hánynövény ’s aranykalászok lengenek. Utunkba 

' néhány dohányszárító pajta e sék , ’s tovább némi 
magaslaton Pádé h e ly ség e , Díván György’ birío- 

j ka. A’ helység alatt az Aranka-folyó — monda sze- 
: rint a’ Maros’ hajdani medre — gyönyörű csator- 

nába szorítva, vonja magához a’ lapály’ ingová- 
: nyit, ’s itt a’ falu melielt a’ Tiszával egyesül. Épen

mellette ülék ama’ nagy em bernek, ki önelégül- 
ve pillantott végig a’ széles rónán, hova az ál
dást szelíd lelke varázslá, ’s virágzóvá tőn olly tar
tományt, mellyen évezredek’ hosszú átkai sötét
lének.— Most Tisza-szentmiklósra, nádorunk’ bir
tokába, hajtalánk. A szerbek’ derék egyháza inesa- 
sze  vöröslék-ki a’ zsinóregyenes utczák közül; ’s 
csinos canadai nyár-lugasok közt vezet az ul min
den oldalról a’ tágas helységbe. Majd Csóka m e
zőváros, a’ Marczibányi család’ tulajdona, nyílt- 
m eg szemeinknek eg y  emelkedettebb háton, kath. 
nagy templomával’s vegyes-ajkú lakosival; ’s innen 
balra térve, sieténk a’ T iszához, ’s jobbról Imre- 
telek magyar kertész-helység bogárhátú rongyos 
viskójíval, a’ Faraó’ sovány 7 éveire emlékeztete ; 
midőn jobbról a’ zöldelő erdőcske’ kies alakja fe
lejtető ném ileg ama’ zordon ’s bizonytalan sorsú  
pályát, melly a’ bánsági megyékben a’ szegén y  
magyarkertészeknek juta, ’s melly őket, csak eg y  
két helyet véve-ki, bizonyos, honunkban is vándor
ló , barna népcsoporthoz mintegy hasonlóvá ala
csonyba. Midőn erről elmélkedém: hintóink a’ csó
kái tiszai-révbe futának. —

E gy nádas, roppant terjedelmű mezőváros 
álla előttünk a’ túlsó parton. Zenta volt az. A’ 
csordultig megáradt Tisza hömpölyge közöttünk 
zavart habokkal, ’s dühösen csapkodá azon fákkal 
benőtt testhalom -szigetet, mellyet balra ama’ hős
lelkű szabaudiai herczeg Eugén Ferencz, 1697. 
sept. 11 én alakíta ozmán-csontokból. A’ hol állánk, 
azon tájon rég egy  fahídat nyujtott-keresztűl 2dik 
Musztafa törökcsászár a’Tiszán, ’s a’ bánsági rész
re kezdé rettentő sokaságát szállítani zsoldosinak, 
agyarkodva pillogván-által Eugen’ seregére, melly- 
nek fegyverei a’ zentai oldalon villogának. Mint
ha látnám hazám’ akkori szilárdlelkű hőseit, a’ de
rék francziafl-vezér alatt, hídon átköltözködött jan- 
csárokra rohanni, lerombolni a’ törökhidat, ’s a’ 
60 ezerből tizet a’ v íz i, húszat a’ földi elemnek 
áldozni-föl. Elmerülve állék é d e s ! a’ derék hidas’ 
karfájára támaszkodva, szőrűit szívem csak azzal 
foglalkozván, mi neki az életben legszentebb, ’s 
egyik ötlet a’ másikat érte agyamban; a’ mint jobb
ról a’ csacska-zugású malmok’ pillepetyegési eg y  
fe lő l, más felől néhány bőgve-nyikorgó kenellen 
malomkerék, k ínos-édes gondolatimból fölserken- 
tének, ’s hazám’ scyllái ’s charybdiszei villámlák 
keresztül lelkemet. Tenni, tenni, nem sóhajtani: 
ezt dörgé mellettem eg y  meghitt szózat; hát a* 
ki nem tehet, de m ég sóhajthat, nemtelen é az? 
feleié szívem’ világának kisbírája, ’s megnyugo- 
vám. —• A’ komp zökkent ’s mi Zentán valánk* 
K edvesem ! akaratom ellen is egy  diák vers juta 
eszem b e:

„ A o m u la  V e n e t iis  e s t  u rb s ce leb err im a  M a k ó ;
H a ec  ja ce t  in m etfio  s t e r c o r í s , illa  m a r is .“

Azt hiszem, ha magyarúl nem beszélnék, te 
pirulnál. Vedd tehát honi nyelven is a’ diákot, 
úgy a’ mint hirtelen összeférczelhetém :

„ B ü s z k e  V e le n c z e  ! M a k ó , k o szo rú d a t tép i fe jed rő l.
S o r so to k  e g y !  h ín ár . Á tir ia , ’s  trágya n em  e g y ? ? “

Ha igaz ez Makóról — nem akarom állítani 
— annyiban igaz ez Zentárói is, Nád, zsúp, ká



ka, díkény ’s kevés zsendelylyel födött házten
gerből áll e ’ folyó ’s tavak közé szorult nagy ma
gyarszerb város, mind annyi tápla-anyagiból a’ tűz
nek. Hajdan ez Bodrog-m egyéhez tartozék. Főté
ré n égyszeg ; ’s a’ szép stílben épült városházon 
kívül, mellynek csinos őrtornyát Zentán talán nem  
is keresnéd, nagyobb figyelem re méltó épület a- 
lig áll itt. Megtekintém most a’ tanácsteremben, 
igen közönséges rajzát a’ zentai csatának; de én 
a’ zentai ütközetet, zentai tanácsházban, m este
ribb ábrázolatban óhajtanám látni. A* városi igen  
szíves főjegyző, eg y  egyenes kardot is mutatott, 
a’ monda után Eugeniusét, de én megvallom: 
Hlyekben Tamás vagyok. Láttam eg y  az ütközet
ből ott maradott rövid kisded törökálgyút is a’ szerb- 
egyház’ czinteremén fölállítva, ’s használtatva je- 
Iesb ünnepélyek’ alkalmakor.

Két esetnek — helyesebben csendnök — nyar
galt kalauzul előttünk, e’végtelen pusztaságon. Egy  
széles tó mellett haladánk-el, Zentához k özele’gör
be vidéken, hol mérföldekre sem  találkozónk em 
berrel, kivevén a’ tanyák’ jáhászbundás hőseit, 
kik e’ vad Bácskában — méltán nevezhetni így  
Bácsnak e ’ környékét — akkor mint szünnapon, 
fejér lobogós ümögben, a’ tőcziken szádorogva ta- 
nokodának. Istenem , fölkiálték magamban, milly 
néptelen vidéke a’ honnak ez , milly kietlen, milly 
unalmas ’s veszélyes is lehet a’ vándornak, milly 
liátramarasztó a’ tanya’ lakosára nézve ! ’s mi cso
da , ha a’ kiáltó szó a’ pusztában nem hallatszik 
itt?! Magas partok, mély völgyek, ferde oldal- 
utak egym ást váltják itt; ’s a’ szem  önmagától b e
csukódik, a’ szív ohajtozik, a’ lélek rem ényi, de 
a’ vidék csak ritkán jutalmaz kedves tárgygyal; 
’s én részemről úgy voltam: mint ki Lybia’ égető  
fövenyén vándorol, ’s szabadulás után esd. V ég
re a’ tornyosi pusztai tanya állott előttünk, derék 
szélmalmával; ’s mi gyorsítók utunkat, kifáradva 
a’ türelemből, ’s eg y  mély völgyben b. Kray’ bir
toka Topolya magyartól helység , később Ó-Mora- 
vicza ref. magyar ’s 16 birtokosnak adózó falu, 
szinte m ély völgyben fogák-föl utunkat, ’s csak 
innen kezd szelídülni a’ tiszamelléki bácsi vidék. 
Majd később kövér ugarok között, a’ kamarai bir
toka Kernyája német helységbe vágtatánk; ’s a’ 
zombori határnál, a’ kir. városi küldöttség fogadó
éi főnökömet városi bandériumával ’s lovas ka
tonáival, ’s későn ujhold’ keskeny világánál, zö 
rej moraj között, ’s az összecsődült város’ sűrű 
töm egén keresztül, tikkadtan ’s porfödte arczczal 
hajia-be, a’ pompa’ okát nem tudva bámult sváb
kocsisunk, szállásunkra. Megvallom, sokszor el- 
mondám e’ napon magamban Horácz’ vallomásait: 
„ B e a t u s  i l l e  qu i  p r o c u l  n e g o t i i s ,  ’s a ’ t.“ 
— Hingasson édes álom , lágy karjai köztt téged  
Gizelám!! Isten veled!

(Folytatjuk.)

NÉHÁNY SZÓ, BÍRÁLÓMHOZ.

A’ „ H í r n ö k “ Szerkesztőségének tetszett 
lapjai’ 5ik számában az általam — különféle hite

les földleírás! munkákból — gyűjtött, ’s magyar nyel
ven kiadott „ R ö v i d  l e í r á s á t  az  e g é s z  i s 
m é r t  F ö l d k e r e k s é g n e k “ rostálás helyett 
m egcsúfolni, ’s annak tulajdonosát, pozsonyi könyv
áros L a n d e s  J ó z s e f e t  e ’kép megkárositar*. 
— Munkámnak ezen megcsufoltatása a’ magyar 
Közönség előtt’s lealacsonyittatásaépen akker tör
tént, midőn én saját szíves ajánlásomnál fogvást 
az épen létrehozatandó „ H í r n ö k “ lapjait a’ tren- 
csényi fürdőben az ott mulatott számos honi ven
dégnek, Hirdetménye’ kiosztásával, eg ész  erőm
ből ajánlottam........ De egyébiránt: a’ dolog’ érde
mébe nem bocsátkozott a’ rostáló; tehát azt hi
szem  , hogy a’ munka’ tartalma ellen kifogást ten
ni nem tudott; rostálta azonban rósz magyarságomat 
’s a’ helyesírás’ hibáit. — A’ mi tehát ezeket illeti: 
megvallom őszintén, hogy én m ég nem birok ugyan 
olly csinos magyarsággal, mint a’ H í r n ö k ’ Segéd- 
szerkesztői bírnak ; mert ők született magyarok, 
én pedig csak tanultam, sőt m ég most is tanulom 
azt; ezen  csekély munkát pedig magam írtam, 
nem kívánván idegen toliakkal magamat ékesítni,. . . !  
Illy állapotban vagyunk a’ magyar helyesírással i s ; 
midőn én a’ magyar írást tanultam, akkor az volt 
a’ helyesírás, mellyet én követtem; de a’ mos
tani irók közt is találom azon különbséget, hogy  
a’ Hírnök’ lapjaiban olvasható írásmód csak előtte 
helyesírás, mások mást követnek. — A’ munka 
olcsó lévén , ’s a’ maga’ feladásának m egfelelvén, 
úgy h iszem , hogy az azt m egszerző olvasó soha 
sem  fogja rá fordított néhány garasát sajnálni, mert 
sokszor hallottam, miképen eg y  könyv sem  le 
het annyira haszontalan, hogy valami jó is ne 
találkozzék benne.

jHodosi Betule László.

A N E K D O T Á K .

„Ugyan mi módon jövél te ide?“ — kérdé va
laki börtönben levő barátjától. „H m ! — válaszoló 
ez — vak is szintolly könnyen találhatott volna ide, 
mint én: ketten karon fogva vezettek e ’ helyre.“ 

„Tud-e Ön különbséget tenni a’ vig és szomorú 
játék közt?“ — kérdé eg y  színész X. úrtól. —  
„H m ! miért nem ? •— feleié ez — ha az ifjú, a’ 
játék’ végén elnyeri a’ leányt, akkor vígjáték; ha 
pedig n em , — akkor szomorú.“

Váczrói E . . «.

R E J T E T T S Z Ó .

Gyermeknek fából vagyon ez. Szép rajla magyar hős.
Vég három: rokonod lesz feleséged után.

B ó g á r  J á n o s .
A’ 77dik számú rejtettszó: L ő c s e .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Be i me l .
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NÉHÁNY TEKINTET MAGYARORSZÁG» 
FÖLDMIVEL ÉS ÉRÉ.

(Folytatás.)

Ut a k .  A’ föld’ termesztményeinek nagy ré
sze tetem es nehézségű; miért is rósz minőségűk 
vagy hosszaságjok miatt a’terhes utak a’ term esz
tés’ egész  tiszta hasznát elnyelhetik. Nálunk termé
szetes nagy vízi - csatornáinknak legnagyobbika, 
mint fentebb érintém, csak épen most kezdvalódi- 
lag használtatni; szárazi utainkon pedig m ég egy  
fővonalon sem  találtam 20 mérföldre szakadatlanul 
terjedő, az év’ minden szakában könnyű és biztos 
közösülést, bár több (nem mondom minden)irány
ban jártam-meg a’ tág országot. Könnyű innét a’ 
mellékutaknak, mellyek a’ távolságokhoz képest 
Badenben vagy YVürtembergben fővonalok lenné
nek, m inőségét következtetni. Helyes tervek, ügyes  
és részvevő fe lü gyelés, ’s az adófizető’ szem élyes  
munkájának ott, hol vagyonossága engedi, pénzbe
li megváltása, ’s ezen pénznek általányos vállalko
zásokra fordítása bizonyosan sokat javítna utainkon, 
habár az e ’beli tehernek egyenlő viselése m ég a’ 
szabad ajánlások’ utján ’s szoros ellenőrség’ feltété 
alatt is eg y  ideig kivihetlen.

G y á r t á s .  E gyes szem élyek ritkán köthetik 
sikerrel össze a’ földmivelést a’ gyártással; ellenben, 
ha egyazon nemzetnél karöltve diszlik ezen két ipar
ágazat , ott szerencsés a’ gyártó; mert első kéz
ből veheti a’ termesztményeket, szerencsés a’ föld- 
inives is ,  mert ezeket közbenjáró nélkül adhatja-el 
amannak. Nálunk m ég alig kezdenek a’ gyártás 
felől eg y es fejekben fejlődni az első eszm ék, ’s e ’ 
részben , úgy látszik, m ég igen távol vagyunk te- 
tem esb kifejlődésünktől. Ebeli hátramaradásunkat, 
főleg a’ vasra nézve , sajnosán érzi a’ földmivelő, 
minthogy miatta eszközei felette drágák ’s töredé- 
kenyek. Néhány je les tulajdonos ugyan több év óta 
e ’ részben is kezd utat törni, ’s czélszerütörekvé
seiket élesztik a’ nevekedő árok és fogyasztás, de 
nagy ’s általányos sikerre e’ részben is közipar , 
vetélkedés, ’s legalább m ég eg y  félszázadi tapasz
talás kívántatik.

V á r o s o k .  Alig van 4000 négyszeg-mérföld- 
re terjedő hazánkban tizenkét nevezetesb város, 
mellynek lakosai főkép földmivelésből ne élnének, 
miért is a’ városi valódi polgároknak annyi tekintet
ből olly igen hasznos rendje majd egészen  hiány
zik ; ’s igy czélszerüen és szorgalmatosán dolgozó 
mesterembereink sem  lehetnek, annál kevésbbé 
művészeink. Járjuk-meg az egész  országot ’s alig 
találunk a’ városokon kívül húsz mérföldön egy  
lakházat, melly némi Ízlést és czélszerüséget eg y e 
sítene ; ’s ez is közönségesen vaiamelly nagy ú ré , 
ki a’ tervet P esten , vagy épen Bécsben készítteté. 
Jó kőmives vagy ács hasonló sőt m ég nagyobb 
ritkaság, asztalos és lakatos munkát pedig az or
szág’ tetemesb részén, távol városokban’s csaknem 
kirekesztőleg Pesten kell készíttetni, ha szél-’sh i

degtől mentek akarunk lenni; ’s mind e ’ mellett a’ 
lakatosmunka Bécsben olcsóbb, mint D ebreczen  
körül; itt pedig többnyire olly m inőségű, hogyott 
a jó kovács is pirulna hasonlót magárnak vallani. 
Bizonyos kútfőből tudom , hogy nagy épületek’ fö
delei, tetem es pénz-’s m ég sokkal nagyobb czélsze- 
rüség’ nyereségével szállíttatnak Esztergámból te- 
kervényes vízi utón alföldre. Könnyű innen képzel
ni , mi Ily hiányosak ’s mind e ’ mellett milly drágák, 
általányos szempontbul véve , országunkban a’ gaz
dasági épületek. Erőkimélő jó mozgonyokat pedig, 
mellyek terjedelmes és népellen földeinken olly nagy 
mint kétségkivüli sikerrel használtathatnának , sze 
rezni legtöbb gazdának lehetetlen , bár mennyire 
volnának hasznuk felől meggyőződve. Betekintsük 
ekéinket, boronáinkat, szekerinket, nem kiált é re
ánk mindezekből végnélküli szegén ység  ? Az ezen  
viszonyokból a’ gazdaságra háramló nehézségeket 
azok fogják leginkább méltatni, kik külföldön szer
zett tapasztalásikat összehasonlítják honi körülmé
nyeinkkel.

K e r e s k e d é s .  Ennek szoros összeköttetését 
a’ földmiveléssel megmutatni, úgy h iszem , ha
szontalan szószaporítás lenne. Jelenleg ugyan ebe
li álláspontunk is igen nyomasztva hat földmivelé- 
sünkre; de valljon nincs é hatalmunkban , e ’ nagy 
országnak, mellynek részei földminőségre, éghaj
latra ’s népességre nézve olly nagyon különbözők, 
eg y  szélétől a’ másikig sokkal élénkebb kereskedést 
űzni? — A’ többi közt hegyvidéki lakosinknak egy  
része rendszeresen Lengyelországból szerzi ga
bonáját, de a’ fának olly bőségében van, hogy tö
mérdek rothad-el növése’ h elyén , ’s az erdei szo
ros rendszernek, különösen az ültetéseknek, m el
lyek által a’ fanövést nyilván kétszerezni lehetne , 
nem ismeri szükségét; azonban Alföldön vesztege
tik a’ becs nélküli gabonát, de sem  épületi sem  tű
zi fájok, olly annyira, hogy szalmán vagy trágyán 
kívül egyébbel tüzelni luxusnak tartatik; szalmával 
tüzelnek hát, mellyet marha-tenyésztés által, a* 
gabonaértéknek több mint fele részére , (nagyítás 
nélkül szólok) használhatnának; ’s trágyával, melly 
nélkül a’ gazdának veszte előbbutóbb elkerülhetlen, 
’s mind e’ mellett az országnak ezen két részét ha
talmas folyók csatolják ö s sz e .—-Tegyük folyóinkat 
hajózhatókká, készítsünk utakat: ’s kereskedésünk 
földmivelésünknek, valamint egyéb érdekűiknek 
javára bizonyosan gyarapodni fog.

P é n z  é s  Hi t e l .  Valljon mikép gyarapodhat
nék ez hazánkban, mig az előre bocsátott körülmé
nyek nem változnak ? ’s addig, ki földmivelés által tö
rekszik jövedelem után, óvja magát, hogy nagyobb 
jószágot ne v eg y en , mint a’ mellynek fundus in- 
stuctusára bizton reméllhet megállható kamatért e- 
legendő tőkét. — Régi szokásaink szünetlenül arra 
ingerelnek, hogy terjedt földi-birtokban keressük a’ 
gazdagságot, pedig a’ földtől ezentúl csak a’ legna
gyobb biztosságot igen csekély jövedelemmel re-
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mellbe tjük, az aránylag nagyobb jövedelem a’ pénz’, 
hitel’ és ipar’ szüleménye.

Miután eddig gazdasági létünk’ elemeiről szó- 
loltunk, következő kevés észrevételeink jelen gaz
dasági álláspontunkat’s lehetséges haladásunkat köz
vetlenebben ’s részletesben fogják érinteni.

F ö l d  m í v e l é s  s z o r o s  é r t e l e m b e n .  
Földünk’ általányos képe szom orú, mert a’ fentebb 
érintett körülmények miatt igen tetem es részben  
miveletlen a’ legelő. Ki közülünk valaha csak felső- 
Ausztriából, Morvából, vagy Csehországból tért 
haza : ezen benyomást bizonyosan igen élénken 
tapasztalta. Én hazánkban évenkint egy  hetven 
mérföldnyi hosszú utat szoktam tenni, mellyen alig 
olvashatok kocsimból husszonnégy jól elrendezett 
major-udvart; ollyat pedig, melly szembetűnő mű
veltség által vonhatná az utazó’ figyelmét magára, 
egyet sem . —• A’ szántóvető ember’ értelm essége  
leginkább azon forgóban (turnus, rotatio) tűnik-ki, 
mellyben földeit használja , ’s melly számtalan m ó
dosításiban , a’ gazdának, a’ helybeli legnagyobb 
haszon felőli eszm éjéhez szokott simúlni. ISalunk 
ezen forgatás’ elveit m ég kevesen fogták fel, miért 
is az úgynevezett hármas forgótóli (Dreifelder- 
Wirthschaft) eltérés a’ gazdák’ többsége által ve
szélyes újításnak tartatik, ’s azon kevés helyeken, 
hol kiváltképen az egyedüli gabonatermés kapált 
vagy pedig takarmány-növényekkel vegyíttetett, 
nagyobb részben vagy T haer’ forgói szo ro s, 
de a’ helybeli körülményekkel összeütköző ulánozá- 
sára, vagy lényegesen  hibás sajátságra találni. Igen  
kételkedem , bogy húsz gazda legyen hazánkban , 
ki a’ vetett legelőket fölvette légyen művelési rend
szerébe. Igaz, hogy déli száraz vidékinken nem  
lehet az angol receptet változtatás nélkül használni, 
de ha az elv e ’ körülményekhez alkalmaztatik, töb
bé kevésbé népíelenséggel küzdő terjedt gazdasá
gainknak helyesebb rendszert nem tudok ajánlani. 
A’ veres és fejér lóhere csak hegyeink közt adna 
igazi term ést; a’ gazdag síknak leghasznosb takar
m ány-növénye a’ Lucerna, mint amott a’ lóhere 
aránylag nagyon csekély mértékben termeszteíik. 
—r A’ burgonya mintegy húsz év óta terjed, de 
m ég mai napig sem annyira, mint érdemlené. A’ 
tengeri, egyes vidékeket kivevén, átalában hasznosb 
növényünk a’ burgonyánál is , ’s nagy mértékben 
m iveltetik; de m ég sokkal nagyobb figyelmet ér- 
demlene. Denglázi YVittman Antal úr a’ főher- 
czegi bélj7ei uradalomban jeles példát adott, milly 
haszonnal termeszthetik e ’ növényt nagy men
nyiségekben terjedelmes jószágok is, ’s hogy nem  
mindig az a’ legjobb, mi épen ma érkezett külföld
ről. A’ tengeri, magva által, igenigen sok ember
nek ’s marhának táplálékot ad, szára által igen sok 
és  jó száraz takarmányt ’s ez által trágyát; ez ad
ja a’ leg jobb ’s legtöbb zöld takarmányt, mint kapált 
vetem ény’ h elyettese, az ugarnak, "’s a’ törésre 
több időt enged, mint a’ burgonya vagy répa’beta
karítása. — Dohányunk sok ’s jó , de valóban min
den csuda nélkül legalább tízszer több és sokkal 
jobb lehetne. Azt hiszszük, hogy eleget teltünk 
magunkért ’s másokért, ha a’ földet a’ szegény  
miveletlen kertésznek mivelésre kiadjuk, ’s azu
tán a’ dohánytermés* kialkudt részét szorgalmasan

beszedjük; ’s valljuk-meg, a’ földbirtokosnak mind 
a’ mellett szép haszna marad, — a’ kertészek sze
gények. — Az olajmagok’ term esztése alig lesz  
ugyan jövendőre olly jutalmas, mint eddig volt. 
Értem, tíz esztendő közt eg y e t, mellyben bőven, 
egyet ped ig, mellyben több mint félig kifizette az 
azt termesztő föld’ örök árát; — de addig, míg 
hazánkban a’ föld olly buja marad, mint jelenleg, 
’s népesedése nem szaporodik, melly egy  rész
ről a’ gabona’ becsét nevelné, más részről a’ 
repczeterm esztés által sok helyzetben hasonlítólag 
(comparativ) eszközlött munka-kimélést fölösleggé  
tenné: addig előbb kell porosz, szász , és több 
más ország’ olajtermesztőinek munkájokkal felhagy
ni, mielőtt az a’ magyar földmivesnek m egszűn
hetnék aránylag jóval nagyobb hasznot hajtani a 
gabona-term esztésnél; föltevén, hogy a’ vámok netr 
változnak, ’s hogy ezen term esztésnél kiki takar
mánybeli szü k ségét, fö’dje’ m in ő ség ét’s a’t. e lég 
gé  megfontolja. — A’ burgundiai répa csak most 
kezd divatba jőni, ’s bár a’ czukorgyártásra néz
ve a’ jövendőt legszebb reménynyeí kecsegteti, 
hacsak marha-tenyésztésre termeszíetnék is illen
dő m ennyiségben, már jelenleg igen bő hasznot 
hajthatna az országnak. — A’ len , kender, komló 
’s több kereskedési növény sokkal kisebb mennyi
ségben term esztetik, mint gabonával hasonlított 
ára érdemlené. — A’ magyar földmivelőnek szor
galma a’növények közt főleg ’s valóban eddig csak
nem kirekesztőleg a’ gabonára vnla fordítva, m i, 
csekély ára mellett, az ipar-szellem’ kifejlődésé
nek már magában is nem kedvező bizonysága; 
de m ég  ezen gabonatermesztés’ részletei is igen 
távol maradnak a’ tökélytől. A’ mag kevert, nem  
eléggé  választott, ’s mint maga a’ föld, teli gyom 
mal ; a’ takarítás’ módja pedig az ország’ nagy, 
részében miveltségi álláspontunknak aligha nem  
legkomolyabb jelensége. Azt h iszem , (nem aka
rok a’ takarítás’ többi, majdnem m ég károsb mó
don végzett részletiről szóloni) hogy egyedül a’ 
magnak a’ szalmától elválasztása által az ország 
legalább tizet veszt száztól a’ búzatermesztésnek  
tiszta hasznából. Midőn egykor egyik markomban 
angol tiszta búzaszem et, másikban a’ nálunk jó 
nak nevezett magyart tartottam, kimondhallan ’s 
majd elcsiiggedésig szomorú érzés lepett-meg. 
Hlyen érzésekkel küzdhetnek hazánkfiai, kiknek al
kalmuk van az angol utakat, hidakat ’s a ’t. a’ mid
inkkel összehasonlítani. Mennyi rejtett erőt leh es
sen sok helyen a’ fokonkinti ’s megfontolt szán
tás-mélyítés által kifejtésre hozni, mennyire álta
lában ez utón a’ földet javítni, arról köztünk ke
vésnek van képzelete. Alföldön pazérlásnak tart
ják, ha a’ repczének, vagy tiszta búzának e g y 
szerűéi többször szánt a’ gazda. A’ burgonya’ és 
tengeri’ kapálása, néhány je les uradalmon és kö- 
zéprendü birtokos’ jószágán kívül, m ég mindenütt 
kézzel végeztetik, világos tanúbizonyságai, milly 
lassan terjed a’ legszembeszökőbb gazdasági ja
vítás.— Az ország’ nagy részében alig ismerik a’ 
boronának valódi hasznát, ’s rendesen csak kél 
nem ét: az úgy nevezett fogas-boronát, ’s azon 
szerencsétlen eszközt, mellyet tövisboronának hí_ 
nak, ’s mellyet hívebben tövis-seprőnek vagym á
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zolónak kellene nevezni. —• Mit mondjak a’ rétek
ü l?  — igen csekély kivétellel ügy vannak, mint 
a’ jó term észet’ kezéből jöttek. Az öntözésnek 
csak egy  fényes példáját tudom: Denglázi Witt- 
mann úr által az óvári uradalomban híressé tett 
Marienau-t, melly a’ múlt száraz esztendőkben a- 
dott dús jövedelmeivel e lég  serkentő; nem két
lem , hogy e ’ részben mások is tettek valamit, 
csakhogy bizonyosan igen kevesen, mert gyakori 
és  hosszas utazásaimban egy  két lecsapolásra, né
hány töltésre, de említést érdemlő öntözésre se 
hol sem  találtam. — Bort sokat termesztünk. Bár 
kevesebb volna, de olly jó , mint földünk ’s ég 
hajlatunk en g ed i; mind csak m eg nem ihatjuk a’ 
rosszát, kivált miután haladó mivellségünk a’ többi
közt mértékletesekké is te s z e n ; ......... sok helyen a’
bortermesztés, mint p. o. az alföldi síkon, nem egyéb, 
mint igen czéliránytálán erőpazérlás. — Az erdőszet’ 
legnagyobb foka nálunk az önkint növ ő fáknak m egőr
zésében  ’s vágásokra-osztásában áll, legalább igen  
ritka leszen ez álíalányositéiettől a’kivételi; de jelesen  
Denglázi Wittmann urnák terjedt ültetéseit főher- 
czeg  Károly cs. kir. fensége’ uradalmaiban nem  
hagyhatom említés nélkül; kietlen puszták vidám 
kellemes külsőt öltöztek, nincs többé ok a’ nagy
becsű szalmát tüzelésre pazérlani, helyben nagy 
részben az épitőfa; a’ vetések ’s legelő állatok a’ 
nap’ heve ’s a’ szörnyű szelek ellen védve. E’ 
példát Alföld általában, de mindenek előtt a’ ho
mok-puszták számíthatlan nyereséggel követhet
nék. Mennyivel könnyebbítetnék többi közt illy ül
tetések által többféle tekintetben az emberek’ le
telepítése , inennyire a’ gazdasági épületek’ felál
lítása ? Nádorunk főherczeg József cs. k. fensége  
is igen jeles faültetések ’s erdészeti rendszer ál
tal mutatott ez iparágazatban hazánkfiainak utat. 
V égre az alföldi puszták’ közepette, valódi öröm
m el nyugszik a’ vándor’ szem e a’ m ezőhegyesi 
ültetéseken, mellyeket szorgalom , tudomány ’s 
ízlés alkotott.

(Vége következik.)

A’ V Á X D O IP T I T K A I .
(Folytatás.)

Harkány, julius’ 17kén 1837. Ide óhajtalak 
kedves Gizelám! téged ; — ide, hol e ’ hegyek’ kris
tályforrásait élvezem . O! ama’ mély síkon, mint 
sírban, lappangva hervadoz az é let, ’s kevés a’ 
tá rg y , melly lelkünket olt fölemelné. — Zombort 
később ism értetem -m eg veled. Úgy is néhány 
hétig mulatandok m ég ott. Most kisérjen angyal- 
lelked engem  Baranya’ szelíd halmai közé. A’ 
világ’ első pár-embere , elveszett Édenét bizton 
föllelné itt.

Gondjaimat Zomboron hagyva, egy  éjjeli vi
har után indulék-ki innen, a’ korány’ első súgári- 
val. Kátyúk ’s vízmosások közt haladónk előre,

! a’ balra-eső bezdányi szép erdők m elleit; ’s egy  
pár óra’ múltán, a’ görbe utczákra oszló Bezdány 
magyarmező - várason röppenénk v ég ig , honnan 

I Baranya’ közelebbi alacsony hegyeire meglepő 
kilátás bájolja-el azt, kit először vezetett e ’ vidék
re sorsa. Majd eg y  balrafekvő csinos kálvária 

»gyönyörűé haladásunkat; míg később egy  magas

latra rakott tüdőgyilkos kövezeten , melly szinte 
a’ Dunáig nyúlt, elmúlt boldog napjait is feledni 
kénytelen az ember. Gyönyörű erdők közölt vitt 
az ut ezután, ’s nem sokára a’ dunai révre bu- 
kánk. A’ Duna egy  kis tengeralakot mutatott. Ki
halt ágain is tompa zúgással hömpölygeté hul- 
lámit; és városok ’s falvak, mint szigetek, pillo-
gának-ki tajtékzó tűkre közűi..............  Átfutám itt
gondolatimban hazánk’ ugardús pusztáit, neme 
sülő nyájait ’s erdőgazdag vadonait, ’s honom- 
gőzösein büszkén látám azokat a’ biztos medrű Du-’ 
nán föl- ’s alálebegni; láttam a’ külvilág-részek’ 
gályájinak lobogójit tarkálni azon, ’s boldog jövőt 
igérék — de csak így — honomnak; ’s midőn képze
lődésem azon hiedelem’ fokán állana: hogy ezek  
nélkül nincs boldogság, nincs üdv, Dunánk’ szőke 
tükrén érzém lebegni magam’.

Hidd-el Gizelám! szebb perczei közé tarto
zik éltemnek a’ kompon elandalított érzelem . A* 
pécsváradi távolhegyek’azúr-színe ’sMohács’ gyász- 
viránya jobbrul, balra szőke Dunánk’ csillámló lük
r e , hátul a’ partkoszorúzó erdőség’ zöldelő lomb
jai, elől alacsony hegyoldalra könyöklő Batina hely
ség e  , a’ mosolygó szőlőoldalok, ’s nevető szilvá
sok, ’s az áldott h eg y i-lég ’ boldogító é lvezete , 
vágyódást költének lelkemben : tulrepülni ama’ ham
vas halmokon, hol egy  év’ leélt gyönyöre, fölér a’ 
lelketlen lapály’ eg y  évszázadával. És ha m ég té
ged gondollak ide kedves! akkor lelkem azt, mit 
élet adhat, kimeríté. Batina, Baranyamegye’ szé
lén fekszik, magyar-rácz-német lakosival, ’s magas 
hegyoldalban sötétlő egyházával. Földesura Károly 
főherczeg. Mesterkéletlen őszinteséggel fogada itt 
bennünket a’ magyar vendégfogadós, ’s pompátlan 
kinálgatásai után, kitiinőleg fejér villányiát ajánlá. 
Mi bornemissza torontáliak, csak ujságvágyból fo- 
gadók-el ajánlatát, ’s a’ honi szilárd-üvegű pom
pás palaczkban, az uradalom’ pöcséte alatt, igen
igen jutányos áron, olly nedvét vettük Villánynak, 
melly honunkra külföldön is díszt áraszthatna ’s 
csökkent hite unket néminemükép gyarapítaná.

Szívünk beljebb vágyott a’ regényes vidékre, 
’s Baílnát odahagyók. Égy mély ut kígyódzék 
most fö l, magas agyagfalak közt a* hegyecskén  
keresztül, mellynek tetejéről az alant elnyúló la
pály, tündér alakban nyí’i-meg szemeinknek. Majd 
a’ bácskai ’s baranyai búja hantokon ingó kalászok’ 
sárga szőnyege, majd a’ csavargó Duna’ tompa 
morajjal hempelygő habjai, tisztás ’s kákafödte 
mocsárai, majd a’ távolfényben itt-ott ragyogó eg y 
házak’ kérésziéi ’s gombjai, ’s a’ történetdús ba
ranyai halmok, völgyek, festő szépségét tarták- 
föl érzékeny lelkeink előtt, innen ösvényünk m ég  
regényesb lön. Kerékkötve hagyók-el a’ magas
latot; ’s jobbra szomorú fű z-’s jegenye-sorok mel
lett, a’ hegyoldalon vivő útnak balra tartánk, ’s 
Károly főherczeg’ birtokába a’ g. e. h. szerbek’ 
lakába Bodolára jutánk, eg y  csinos hídon keresz
tül. A’ hegyekről lerohanó árvizek ellen, az or- 
szágut ovásaúl, czélszerű csatornák m ellett, ké
sőbb jobbra fordúlt egy  szép hídra pályánk, melly 
melleit balról egy  4 kerekű derék vízimalom, mii
lyent mi alföldiek csak ritkán láthatunk, lepett-meg; 
’s a’ patakcsa’ lassú zuhogásiban éleiem ’ képét
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elevenen láttam képzelődésim előtt. Vajha ide va
rázsolhattalak volna édes Gizelám ! Mint villám röp
pent gondolatomon végig  e ’ pillanatban koszorú
sunk’ imez aranydala:

„Ah mint e’ hab olly sietve!
Tűnnek éltem’ napjai;

’S mint a’ rózsák, úgy hervadnak
Szép korom’ virágai.

Szabad é kérdeznem itt, honom’ szép leá
nyai ! él e m ég e ’ dicső dal magyar-szűz-ajakon ? 
Ne csodáld e’kérdést szép lélek! ’s jusson eszed 
be az áldott vidék, hol bölcsőd ingadozott, ’s hol 
a’ T e m e s , Maros és Tisza közt a’ magyar csa
logány’ bájdala m ég akkor szünt-m eg, midőn A- 
racs’, Csanád’, ’s E gres’ fénylő tornyai ’s tündér 
ligetei a’ végpusztulás’ gyászsírjába dőltek.

íg y  tűnődve értünk Kisfaludra, eg y  ráczné- 
met helységbe; ’s elhagyók Baranya’ mosolygó 
halmait, ’s a’ síkon jobbrul a’ lugas-övedzte or- 
száguttal díszes Lak, balról, Bán helységek közt, 
nem m essze Baranya vártól, a’ németajkú Iván fa
luba jutánk, azon tusakodva minmagunkkal, hogy  
a’ különben ipardús Baranyában, az iváni szép ha
tárban, miért szenvedik-meg ama’ sok bokrot, melly 
itt a’ tért búján födi, ’s a’ legelőt ’s kaszálókat 
károsan futja-be ? Ivánban több cserepes ház fogá- 
föl figyelm em ’ , ’s az Baranyának kivált német- 
falvaiban nem ritkaság. Hazám, hazám! meddig 
pörzsöli m ég békés tanyáidat a’ lelketlen czinko- 
sok’ vadkeze ? Mikor fognak már a’ példák a’ va
gyonosbak’ , az elöljárók’ födelein feltűnni, avagy 
csak annyira is sikerülni, mint Torontóiban Elle- 
m éren, hol a’ választott bíró, házát cseréppel föd
ni okvetlen köteles ? — Egy szép lugas előtt ál
lónk , melly Kis-Lipovicze, ’s tovább Lapancs né
met helységekig nyúlt, mellyek főhg Károlyt ural
ják. Megfordúit innen pályánk; ’s jobbra a’ h e
gyek’ lába alatt a’ villányi toronyra mutatott a’né
met kocsis, ’s annak aranygerézdű szőlőjire; míg 
előttünk a’ nagy-harsányi sziklahegy, mellynek 
tetején eg y  régi véromladék pihen, czukorsüveg- 
alakban tündérkedék. Szívem dobognikezde. Hah! 
e’ völgy a z : hol hazánkra legtöbb vészt koholtak. 
Itt fogantaték Mária királynénk’ gyászfogságának ter
ve ; ittfajzott-el a’ magyarszív, hogy Hunyadi Lász
lónkat vérhalomba csukja; itt sohajtozékZsigmond, 
királyi-pálczáját börtönnel váltva-föl. Huh! itt a’ 
Garák laktak. Hajts földi! kiélték, látni akarom mi- 
nélelébb őseink’ e ’ sasfészkeit; ’s elértük a’ szírt* 
h eg y et, mellynek végén a’ ref. magyar lakosú 
Nagy-Harsány helység fekszik.

Ne feledj jó angyal engem , addig i s , míg e’ 
kalandimból kifejlődhetem. K egyesen pillantson 
rád az Ég. Bárány Ágoston.

(Foly tatjuk.)

WASHINGTON’ PANORÁMÁJA.

Az éjszakamerikai egyesült statusok’ főváro
sa a’ tengertől mintegy 30 mföldnyire fekszik — egy. 
Potowmac’ ága képezte, fokon. „Columbiai kerü
let“ név alatt egy  ötödfél mföldnyi vidék is ösz- 
sze van azzal kapcsolva, m elly , •— hogy biztosí- 
tassék a’ főtartomány-osztály’ tökéletes független
ség e  , — közvetlenül a’ congressus alá rendelte
tett. Ellenkezett volna az amerikai nemzeti cha- 
rakterrel, ha a’ kormány’ egykori központi - szé 
kének eredeti terve szokott mérték szerint készí
tetett volna. E g y , majd két mföldnyi hosszú ’s f  
mföldnél szélesb parallelogramm tetszetes szabá
lyossággal osztatott-fel utczákra, nyilványos térek- 
re vagy sétasorokra, ’s legkomolyabb készületek  
történtek a’ földbül olly várost varázslani-elő, melly- 
hez képest Londonnak csak falunak kellene lenni. 
Szóval: p a p i r o s o n  pompásabbat mitsem lehete 
gondolni e ’ javaslott W a s h i n g t o n n á l .  W as
hington’ alapítatása óta néhány év múlt el, ’s csak
ugyan nevezetes várossá alakult; de mostani al 
katában nehéz valamit találni azon rendszerből, 
melly a’ papiroson az embert elbájolá. A’helyett 
t. i. hogy ezen óriási munka középponton kezde
tett volna, jónak találták mind négy végén elkez
deni azt egyszerre ’s külről befelé építgetni. E- 
zért feküsznek a’ házak, mint sehol e ’ világon, 
hárman- vagy négyenkint elszórva ’s magányo
san kényelmetlen csoportokban. Tizenkét kémény 
mór eg y  elkülönözött városnegyed, ’s 25 már ma
gában egy  város. Néha sajnálatra buzdúl az utas, 
ha eg y  egészen  magánálló házacskát lát valamelly 
széles téren; mert e ’ bék és, csinosan ékesített 
hajlék korán-elaggott leónykint örökké látszik 
érezni a’ hátravonuló házastalan élet’ rémitő szen
vedéseit. Illy sebeket csak idő hegeszt-bé. (St't- 
tengull. d. Nat.). Jpolytúji.

REJ T E T T S Z Ó.

1 — 5. Idő előtt sírba idéz;
3 2 1. Borzad tőle, a’ ki rá néz.

4 5 4 3- Hazánkban egy hires város j 
1 1 3 . Teszi kalmár és csapiáros.

4 5 2 3- Ellenség! sokan vannak ;
3 4 5- Kezdete a’ kelő napnak.

Spetyko Gáspár.
A’ 78dik számú rejtettszó: P a r i p a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .



T Á R S A L K O D Ó.
§0 «zum P e s t ,  October’ 7. 1837.

NÉHÁNY TEKINTET MAGYARORSZÁG’ 
FÖLDMIVEL ÉSÉRE.

(Vége.)i

Á l l a t t e n y é s z t é s .  Ma már fölösleg volna 
okokkal támogatni azon tettleges ’s minden értel
m es gazda által e lég g é  tapasztalt valóságot, hogy 
úgy e g y e s , mint összes érdekink’ józan felfogása, 
a’ gabonaterm esztést, mennyiben tulajdon szük
ségünkön túlmegyen , az állattenyésztésnek aláren
deli. Ezen pálya minden egyes gazda elő tt, (bár 
vagyonbeli tehetősége nem tartozik a’fényesek kö
zé) mint az általányos értelm ességé, végnélküli, 
’s felsőbb fokait olly keveset érdekelhetik a’vámok’ 
és  utak’ terh e i, mint magát a’ szabad gondolatot. 
Legnagyobb akadály ink, azon általányosakon kívül, 
inellyeket értekezésünk’ első részében érintettünk, ’s 
mellyek közül különösen a’ népesség és m űveltség’ 
aránya ezen iparbeli ágat is teljes eg ész  súlyával 
nyomja , földmivelési hiányinkban fekszenek. Innen 
egyszer k evés, másszor igen is bő eledel, és cse
kély választhatás az igen erős és igen kevés táplála- 
tu , a’ száraz ’s nedves eledel k ö zt; ezen okból pe
dig az évenkint több mint eg y  millió pengő forint
nyi pusztítást okozó vérnyavalya és  sok egyéb be
teg ség ! — Nyájaink’ nagysága pedig lehetlenné 
teszi azon kicsiny részletességekre terjedő ápolga- 
tást, melly nélkül a’ tenyésztésnek külföldi sikere 
elérhetlen, hacsak gyári felügyelést, elosztási rend
szert, pontosságot ’s a’ t . , nem hozunk gazdasági 
vállalatinkba, melly ugyan a’nagy tenyésztőknek si
kerét m ég a’ kisebbekénél is magasbra emelné, de 
annyira világos nézeteket kíván, hogy nyilván a’ 
legközelebb külföldön is csak igen gyéren találha
tók. Eddig a’ tenyésztői pályán Magyarországban 
Ítéletem szerint az elhunyt nemeslelkü Hunyady 
József gróf és vele jószágainak igazgatója Ka- 
pocsányi Appel Károly ur tettek legtöbbet; az 
ürményi uradalomban származott aráb vérü lovak 
külföldi uralkodók’ istállóiban diszlenek, é s  számos 
magyar gazda nem esítette’s nemesíti jelenleg is Hu
nyady grófok’ uradalmain nevelt lovak, juhok ’s 
szarvasmarha által tulajdon lovait, nyájait. Öröm
mel tekint a’ hazafi Fechtig báró úr’ lengyeltóti ló- 
tenyésztésére. Őszinte hálával említendő M ezőhe
gyes és  Bábolna k. ménesintézetek’ nagyszerű ’s 
jótékony befolyása. Holicsot, midőn juhászatai legvi
rágzóbbak voltak, inkább használta Ausztria, Mor
va és Szilézia, mint minmagunk. — A’ lóversenyt 
magaül is több évig nem egyébnek, mint játéknak 
tekintettem; de jelenleg nemcsak elméleti okokkal, 
hanem tettleg is m eg vagyok győzetve, hogy az 
nem esítőleg hatalmasul hat a’ lovak’ ’s ez által bi
zonyosan a’ többi állatok’tenyésztésire is. Ki m eg
tanult szép ’s jó almát term eszteni, az könnyen el
találja a’ körtvélyfa’ ültetését is. Széchenyi István 
gróf urat a’ haza legjelesb lótenyésztőji közé számít
ja. Károly főherczeg cs. k. fensége’ uradalmaiban 
a’ birkatenyésztés jeles ponton áll, ’s e ’részben az

ország’ nádora József főherczeg cs. k. fen sége’ 
uradalmaiban is az utóbbi időkben igen nagyelőlé- 
pések tétettek. Eszterházy Pál herczegnek nem 
csak törzsök juhnyájai érdemlik a’ tenyésztő’ figyel
mét ,̂ hanem ö ssz e s , majd hihetetlenül nagy juh- 
álladalmának jó minősége. D égi Festetics úr áll
hatatos és  ész  szerinti juh-nem esítése jótékonyan 
hat vidékére és teljes elism erést érdemel. De mind
ezek azokkal együtt, kiket itt névszerint nem em 
lítettem , eg y  4000 n égyszeg  mérföldre terjedő 
országban, akár m ennyiségre akár minőségre 
nézve megnyugtató tökélyt mutatnak é ? — V éle
ményem szerint ugyan nem egyebet, hanem hogy  
megismertük az utat, melly m ég nyitva vagyon e- 
lőttünk: neki is iramodtunk m ór; most csak ha
ladjunk , haladjunk! —

E g y v e 1 g  e s e k. A’ gazdasággal összekötött 
gyárok közül a’ pálinka-főzés nálunk aligha nem e- 
lőbb kezdett emelkedni, mint Lengyelországban, 
Hunyady grófok’ uradalmaiban legalább már régen  
használnak e ’ végre gőzöseket; de az utóbbi idő
ben a’ lengyelek igen megelőztek. Nem is csuda ; 
a’ burgonyát ’s gabonát népességűk’ ’s úrbéri viszo
nyaik’ tekintetéből nagyon olcsón termesztik, fájok 
b őség es, ’s közel szomszédai a’ poroszoknak, kik 
ezen ipar’ nemét legnagyobb fokra emelték. Serfő
zésünk alig érdemel említést, kivévén Budapesten, 
mióta a’ monopólium m egszűnt, és főleg Tüköri 
urnák czélszerű ’s példás vállalata miatt. — Az e- 
czet - készítés’ javítása m ég sürgetőbb szüksége vol
na az országnak; szeszes itala elég  van, ’s ez a’ 
gabonával együtt igen olcsó ; az eczet mind e’ m el
lett drágább, mintsem vele a’ jobbágyság élhet
n e , inellynek egészség i körülményei, kivált az 
ország’ déli és délkeleti részeiben, igen kívánatosak
ká teszik a’ növényi savanyokat. —• A’ czukorgyár- 
lás nálunk is divatba kezd jőni. Lacsny Miklós ur 
e’ részben sokat áldozott: mondják, hogy gyára je 
lenleg elég  sikerrel dolgozik. Odescalchi herczeg  
egy  ügyes franczia Dombasle, a’ hires Roville’ e* 
gyik növendéke által, mint hallottam, e lég  haszon
nal gyártat. — Azon törekvések, hogy kiki m egta
nulja a’ maga házi szükségét honn ellátni, any- 
nyiban nekem is hasznosoknak látszanak, hogy az 
általányos isméreteket ’s fogékonyságot azon ipar
ágra nézve terjesztik, ’s ez által a’ nagy gyárok’ 
felállítását elősegélik; hogy pedig ezek , kivált szűk 
pénzbeli körülményeinkben felállhassanak, igen o- 
hajtom, sikerüljenek olly egyesületek és szerződé
sek , mellyek szerint a’ földbirtokos a’ répát adja ’s 
érette annak term esztési hasznát részint készpénz
ben , részint állati eledelben veszi a’ gyártótól; a’ 
gyártásra szükséges tetem es pénzzel, ism érvek
kel és többféle, a’ többi közt kereskedői felügye- 
léssel más járul a’ vállalathoz ’s ez utóbbié a’gyár
tásnak szorosb értelmű nyeresége. Ezen viszonyok
nál a’ répa’ árának meghatározása a’ fődolog; a’ föld- 
mivelőnek term észetesen többet kell nyerni, mint
ha a’ répát közvetlen eniésztetnó m eg állatai általa
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de ne kívánjon ő annyit, hogy a’ gyártónak’ meré- 
nye ’s a’ többi teljes mértékben ne julalmaztassék. 
—- Olajgyártóink legalább 6 5  -val kevesebb olajt 
sajtolnak magvainkból; mint a’ külföldiek ’s a’ ren
detlen , czélelleni kezelés miatt többnyire több-ke 
vesebb salakkal vegyűltet, mellynek becse arány
lag sokkal kevesebb; ebbeni előmenetünknyerőle
g es  (activ) kereskedésünk’ m érlegét bizonyosan i- 
gén emelné. Angol-amerikai malmok, vagy is in
kább lisztgyárokról némi tapasztalásbul szólok. A’ 
liszt’ alsóbb osztályai a’ köznépnek jobb eledelt ad
nak, mint az eddig általok használt liszt-és korpa 
vegyidet, vagy czélszerüen fordíttathatnakpálinka- 
főzésre ; a’ legalsóbbak a’ korpával a’ valódi te
nyésztőnek állatai’ számára megbecsülhetlen táplá
lékot nyújtanak , jobbat, mint akármelly más takar
mány’ surrogatuma; magas osztályai pedig, ha a’ 
készítés h elyes, meggyőzik a’ vámokat és távol
ságokat. Én nem tudok jelenleg Magyarország
nak valami gyártási ágazatot ajánlani, melly kül- 
’s belföldi kereskedésére, népesülésére és népe’ 
általányos jobb létére hatalmasb befolyást ígérne. 
Csak arra merem hazámfiáit kérni, hogy nagyon 
kis vállalatokkal ne tegyenek haszontalan próbá
kat ; így a’ költség nyomja-el őket; nagyobbakba 
pedig egy  helyen, mint legfölebb 8  pár őrlőkő
re (mintegy 32 lóerőre) kezdetben ne bocsátkoz
zanak; már négy pár kő is igen tetem es válla
lat; a’ vállalkozóknak a’ gyártási ’s kereskedési fel- 
ügyeléshez , melly kivált eleintén tetem es nehéz
ségekkel fog küzdeni, szokni kell ú g y , mint a’ 
népnek a’ gyártott liszt’ v é te léh ez , ’s az ebből 
következő nemcsak kereskedési, de egyeseknek  
házi gazdaságuk’ rendszerének változtatásához is. 
Most e ’ tárgy Széchenyi István gróf úr’ kezeiben  
v a n ; jobbakba nem jöhetett. Add jó Isten reá 
legjobb áldásodat!

Ezek azok, tisztelt Olvasó, miket Magyaror
szág’ általányos gazdasági helyzetéről időm’ rövid
ség e  mellett ’s tapasztalásom és tudományom’ szűk 
korláti közt mondani tudtam. — A’ gazdasági lé
tünkre lényegesen  befolyó viszonyoknál aránylag 
hosszasabban tartózkodtam, mert ezen viszonyoknak 
tökéletesb felfogása sok haszontalan panaszt ’s ér
demtelen vádat enyészthet-el, sok helytelen vál
lalatot’s túlságos merényt akadályoztathat, kitüntet
né végre az utat, mellyen törvényalkotóink és tör
vényhatóságink gazdasági állapotunkat leginkább 
emelhetik. Jövendő iparbeli haladásunk, nem két
lem , sok tekintetben gyorsabb lesz az eddiginél; 
a’ gazdaságra nézve azon je les férfiakon kívül, 
kiket említeni szerencsém  vala, ezen haladás’ zá
logai az óvári szakadatlanul igen jeles és a’ keszt
helyi Festetics László gróf úr’ nagyemlékű atyjá
tól alapított gazdaságra oktató intézetek; Eötvös 
Ignácz báró és főtárnok-mester úr ő excell. igen  
czélszerü , több ágbeli nagy gazdasági vállalati, 
mellyek a’ többi közt szembetűnő erőkimélés ’s 
tökéletes számadási alapítás által észszerinti igaz
gatást bizonyítanak; Andrásy György gróf urnák 
példás vállalatai rég isméretesek ’s intézetei’ u- 
jabb em elkedésére nézve vas - hámoraira, juhá- 
szataira , pálinkaházaira mutatok ; Brunswick gróf 
úr Martonvásárja m ég akkor gyermeki agyamba

a’ műveltségnek első eltörölhetlen képét nyomta, 
’s ma sincs okom akkori elragadtatásomat helyte
lennek tartani; Békés vmegyében boldogúlt Tes- 
sedik úrnak em berszerető, önségnélküli buzgalma, 
luczerna es gyümölcstermesztésre bírta a’ népet, 
és most az elsőnek magva Bécsig sőt m ég távo
labb vitetik, és sok ezerrel jutalmazza évenként 
a’ szorgalmas népet; Somogy vm egye több igen  
jeles birtokostól élesztve rövid idő óta annyira ha
ladt , hogy már legtöbb m egyének példaúl szol
gálhat, a’ többi közt juhnemesítő egyesületet ala
pított, lóversenyt tart, parasztcsikókat jutalmaz; 
azon vidék’ példás gazdái közül csak Czindery 
L ászló’s Csapó Dániel urakat akarom nevezni, kik
nek a’ haza főleg őszinte hálával tartozik. Legyen  
m ég szabad említenem teljes reményt nyújtó gaz
dasági egyesületünket, ’s végre annak elnökét 
Károlyi Lajos gróf urat, kinek gazdasági vállala
tiról helyzetem  ez alkalommal, nem enged többet 
mondanom, mint, hogy azon férfiak’ választásá
ban, kikre terveinek részletesb eszközlését bizta, 
kellett csalódnia, ha azon nagyszerű áldozatok ha
tás és siker nélkül maradnának, mellyeket hazá
jának cselekvőleg nyújtott. — T ót-M egyer, junius 
19kén 1837. K lauzál Imre,

A ’ V Á N D O R ’ T I T K A I .

(Folytatás.)

G i z e l á h o z .  Pécsett, julius’ I9kén, 1837.

A’ nap áldozni készült, midőn N. Harsányt 
elhagyók. Ragyogva játszottak szunnyadó sugárai 
a’ siklósi vár’ kormos báslyáj n , melly a’ várossal 
együtt, a’ szép völgy közepéről feldomborúlt szik
lahalmon nyugszik. Jobbrul kies szőlők mellett, 
jó csinált utón haladónk; balról, csinos magyar 
faluk, ’s tornyok pi!logának-ki szép ligetek ’s er
dők közül; és szemközt állt a’ több em eletű, cse
réppel födött, ’s ujonan épült négyszögletű sikló
si vár, hajdan a’ Gara-család’, utóbb mások’, most 
Batthyániak’ birtoka, hamvas régi bástyájival, co- 
lossalis kapujival, a’ Garák’ ’s a ’t. családi czíme- 
reivel ’s erkélyivei, mint koronása a’ völgynek ’s 
a’ sziklahalomnak, mellynek csúcsán büszkélkedik. 
Ki építtető ezt? az őszkor’ homályinak mély titka 
ez. A’ Garák már csak kijavíttaták. Körülte a’ csi
nos városka terűl-el, a’ Ferencziek kolostorával, 
ezek a’ refor, ’s g. n. e. templomával, a’ nagy 
vendégfogadó’ udvarán álló törökm ecsetlel, a’ fe 
rencziek’ temploma mellett fölbugyogó kénköves 
forrással, márvány- ’s kőbányájival; ’s az eg ész  , 
regényes színével bájolja-el a’ vándort.

Szeretném , ha szívembe pillantottál volna Gi- 
zelám! Voltak perczek ötlelim’ világában: hol ma
gamat élni tudni is kín volt. Voltak pillanatok : hol a’ 
gondolatok tengerében lesüllyedt lelkem ; áléit hal- 
doklott egy  gyászérzet’ örvényében ; honnan csak a’ 
távolbul mosolygó remény üdíte-föl, ’s az emlék: 
hogy az élet’ Iegbecsesb záloga te vagy. Főnököm a’ 
várba síete-föl. A’ vári tiszttartó’ szíves leány
kája hozá-elé a’ kulcsokat, ’s fölnyítá a’ szegleten  
feküvő, ’s hajdan 80 lábnyi hosszú , keskeny nap
pali börtönt, mellyben Zsigmond királyunk 1402- 
dik évben, lakolt kemény szívéért ’s botlásiért,
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Cara Miklós’ gondjai alatt. Innen Zsigmond’ éjje
li fogházába v e z e te , nem m essze amattól, hol 
márványba v ésv e , az olaszkandalló fölött, követ
kező írást találék :  „ m i s i t  d e y  s  m i s e r i c o r d i a m  s v 

a m  SY R E R  M E ,  E T  E R I P Y I T  M E D E  M E D I O  C A T .  V L .  

L E O N Y  M. ----- D O R M I V I  C O N T V R B A T V S .

Majd a’ grófok’- a’ mostani birtokosak’,- ősi- 
leg  bútorozott szobájiban vezetett szerte. Ott lát
tam a’ derék’ család’ eg y  két elődét; láttam az 
egyszerűen is csinos várkápolnát, ’s annak oltárán 
a’ Mária’ k ép ét, melly jeles mozaikmű. Most az 
erkélyekre léptünk. A’ nap’ búcsúzó aranyfényé
ben , bájalakban tündérkedék e ’ meredekről a’ vi
dék’ csatornázott gazdag határival, a’ közellevő 
hegyek alatt díszlő mária-gyűdi kolostor’ hófejér 
kettős tornyával, más felől a’ völgy’ közepén, Har
kánynak füstölgő áldott érczforrásival, ’s érzékeny 
sz ív em , mint süllyedező hajó, hullámok közt, ver- 
gődék a’ magaslaton ; ’s andalodásim’ szép pompá
ját, ’s édes csalódásimat, a’ lepihent napsugárok 

; után előszökkent barna árnyékok, mintegy kárö- 
| röramel palásíolák-be.

A’ siklósi vár a’ völgy’ királynéja. Büszkén 
k ie s , ’s mondhatni regényes lakot nyújthat ez u- 
rainak, ’s kinek kebele megnyílik m ég a’ szép  

. term észet’ kellemei előtt, az év’ mosolygó taYra- 
szait, ’s a’ langy szellőkkel játszó illatos árnyak’ 
húséit, kényelemmel élvezheti itt; ’s nem keres 
zajgó várost ’s külhont: hogy szíve’ fulánkjait m eg
tompíthassa , azon fulánkokat t. i., mellyek őt talán 

: botlásaira emlékeztetik. A’ kelő hold’ ezüst képe 
most tünt-föl a’ láthatáron, világot lövelve-alá a’ 

i nagyharsányi h egység ’ titokdús völgyeib e; kocsi
sunk harsány ostorcsattogási közt, értünk-ki a’ 

, pompás országúira, mellyen szinte egy  óranegyed 
alatt, a’ harkányi nagy vendégfogadó előtt állónk.

Harkányt, édes Gizelám! ellepé most a’ für
dővendég. Csak eg y  szobára, egy  szúnyogtábor 

I által elfoglalt zugolyra szorított a’ zöld-sapkás né- 
I met ,  ’s két nyoszolya majd a’ levegőt is ké- 
L pes \Tolt kiriaszlani abból. Pinczért kiálték. Szin- 
| te egym ást súrolá e ’ helyett a’ m écscsel m os

dótállal ágyneművel sürgölődő nőcseléd; ’s egy  
I pillanat alatt ostromzárban állott a’ piczi tanya. Meg- 
I engedj éd esem ! ha itt kivallom az igazat. Or

vosfürdőben több férficselédet óhajtanék; mert ne 
[ vedd rósz néven tőlem : mi betegek sokszor bo- 
 ̂ rús szeszélyeket hozunk ide, és szigorú szökésink 

I által a’ gyöngéd nőnem büntelen is sérül; mihez 
| eg y  pinczér teljesen hozzá szokván, szem e több- 
I nyíre nem lát, ’s füle nem hall.

E gy rettentő éj után, szúnyogcsípte dagadt 
I; képpel, lábbal, kézzel, hagyám oda e ’ szúnycg- 
I' barlangot, ’s fürdeni menék. Bokros gőz voná-be 
Ij ez áldott víz’ környékét, a’ korány’ első sugári- 
I i nál 16 fürdőszoba ajánlkozók látogatójinak , hová 
I három, 1 h id eg , ’s 2 m eleg forrásból csöveken 
h ereszteiik a’ maiasztos víz. E’ kénköves források, 
’ 1823ban a’ iecsapoló árkok’ ásatása közben födöz- 
(tettek-föl. Alkotó részeit bécsi orvos dr. Lossan 
tj\izsgálati után: a) S z á l l ó k o n y a k :  kénvizanyag- 
I szesz ; b) á l l ó k :  kettős szénsavanym ész; sósa- 
Ej yany. Széksó. — Sósavany-mész. Kovaföld.

Megvizsgáló azt 1828ban prof. Schuster is 
kevés különbségű sikerrel. E’ jótékony források, 
csúzban, köszvényben, altesti betegségekben , i- 
deg- ’s m egrögzött szemnyavalyában, bőrbeteg
ségb en , nehéz hallásban, vizelleti bajokban, gyön- 
g eség b en , reszketésben , tagmerültségben, béna
ságban , korszaki főfájásban , gyomor - görcsben , 
köldökcsömörben, vizelleti erőtetésben , torokbe
tegségekben , fejér-folyásban, a’ kényeső’ m érges 
behatása’ köY’etkezményei ellen , csonttörések, se 
bek, daganatok, ’s korszaki fájdalmakban ’s t. e ’f. 
már számtalan betegnek nyújtanak enyhülést; ’s 
óhajtható: hogy ezen uj gyógyh ely , hova hama- 
rébb elhíresedvem ég czélszerübb kényelem m el’s 
alkalmazással láttatnék-el, ’s a’ szenvedő emberi
sé g ’ kínjainak, boldogító révpartjáúl szolgálna. Az 
em eletes nagy épületben 3£ szoba áll, az érke
zők’ részére , ’s tágas árnyékos ligetes kert v é 
szi-körűi a’ gyógyulás’ im e’ templomát. Kerekded 
csinos tánczterem pillog-ki az árnyak’ húséi kö
z űi , nem m essze a’ fürdőhöz; ’s a’ nyugati ré
szen áll a’ vendéglő, külön épületben: hol az e- 
g észségesek  ’s gyógyulok, ’s azok közt magam  
is ,  jó hangászat m ellett, feledém egyidőre az é- 
let’ terheit,

Harkányt 66 csinos házban refor. magyarok 
lakják. Maga a’ helység tágas völgyben fekszik, 
tornyos egyházával; ’s keleti részén bugyognak- 
föl amaz életlehelő források, mellyek üdveit, mint 
csak néhol ismérteket, többnyire feledjük, mert 
a’ küléghajlat kényelemmel, tisztasággal kínál, ’s 
a’ mit érte kíván, emberi bánás ’s jutányos ár; 
honunk virító ölében ellenben, kevés kivétellel, 
itt ott, szennyre, veszélyre bukkanunk; fenyílőhá- 
zakhoz hasonlítanak többnyire illy mulató ’s g y ó g y 
helyeink , ’s midőn végre az álnok Vízméri, sap
kát emelintve koczogtat-be a’bucsuórában,poloska 
és scorpio-lakta szűk ketreczedbe, m ég olly jó 
summát ró rád, azért: hogy pogány kínokat tú
réi : hogy kiállott szenvedésidnek viszhangjai szin
te újra megjajdulnak telkedben. — Isten veled  
Harkány! váljék áldássá minden csöpp vized — így  
sohajtozám az elválás’ pillanatában. •— Vajha sze
líd e g e d , a’ szenvedő’ lelki kínjait is enyhítené! 
’s távozánk; de minden ostorcsatlanás sebet vá
gott e ’ sziVen, mert mi csak haladónk, ’s te sze
líd angyal! az alatt mindig messzebb maradsz tő
lem. Istenhozzád a’ viszontlátásig.

Bárány Ágoston,
(Folytatjuk.')

J E G Y Z E T E K

A> ZSIDÓK’ ÁLLAPOTJÁRÓL A’ KÖZÉPKORBAN.

IVdik Károly császár’ idejében, 1347dik év 
körűi, majd az egész  föld’ szinén dühödve pusz
tító gugamirígy uralkodván, a’ kétségbeeséssel 
küzdő szíveket, hirtelen, a’ zsidók ellen irány
zott vakdühöngés szállotta - m eg , azt hívén, hogy 
a’ zsidók a’ kutakat, folyókat m egm érgezték , s 
az öldöklő nyavalya innét származott! Ennélfog- 
vást a’ pórság Németország több városiban, a

I



320

Rajna ’s Duna’ m ellékén, ’s egészen  a’ keleti 
tengerig , a’ szerencsétlenek ellen fordult, ’s ir* 
tóztatólag sok ezer férfit, asszonyt, gyermeket 
kínzásokkal leölt. Lakjaik felgyújtanak. Sőt a’ két
ségbeesett zsidók végre magok gyujták - fel azo
kat ; a’ lángok közzé hányták gyermekeiket, magok 
pedig gyilkokba ’s fegyverekbe bocsátkoztak. Hasz
talan fenyegetőztek a’ kormányhatóság ’s törvény
székek. Az ádáz dühöngök fene vadak gyanánt nem  
ismértek sem  törvényt, sem  jogot. Illy iszonyu- 
ságokat nemzett némelly külön gonosztettnek, vagy 
valamelly, keresztyénséget illető dolog’ m egszent- 
ségtelenítésének rájok vetett gyanúja. Rájok fog
ták, hogy gyerm eket öltek, feszítettek, a’ szent 
kenyeret m egfertőztették, ’s ez volt a’ legközön
ségesebb  ’s mindenkor legirtóztatóbb következésű  
vád. Ollykor maga a’ felsőség adott jelt az üldö
z é s r e , legalább tűrte azt, ’s egyházi, világi tör
vények pártolák a’ roszbánást. A’ spanyol földön, 
valamint egyéb keresztyén tartományokban, sok
szor nyilatkozott e ’ különös ’s mindenütt idegen  
nem zet ellen a’ nép’ gyűlölete terhes panaszokban, 
erőszakos tettekben. Végre 1492. májusa’ 13kán, 
megjelent az ellen a’ különben szelíd Izabellától né- 
mellyek’izgatásából kiadott veszélyes rendelet,melly 
Talavera’ munkájának állíttatik ugyan, de a’ királyné’ 
akkori gyontatóatyjának, a’ híres ’s más több te
kintetben nagy embernek Ximenes Ferencznek ké
sőbb toledói érsek’ ’s cardinálnak nem kevés be- 
folytából származott. A’ rendelet illy tartalmú volt: 
Castiliát minden zsidónak el kell hagyni fél év 
alatt, vagy halállal ’s javai elvesztésével bünhö. 
dik. iJirtokaikat eladhatják, de csak árúban, vagy  
váltóban, nem pedig pénzben vihetik-el. A’ ke
resztyéneknek, szám üzési büntetés alatt, m eg va- 
la tiltva zsidónak kenyeret vagy vizet adni. E* 
törvény Arragoniában is kihirdettetett. Száz het
ven ezer család hagyá-el az országot ’s költözött 
Portugáliába, vagy a’ tengeren által Mauritániá
ba. — Közös vala irántok a’ gyü lö lség , m egve
té s , rosszulbánás. Ha a’ Jézus’ szenvedése’ törté
netei által megszentelt napokon valamellyik közűlök 
házon kívül tartózkodott v. forgott, azt szabadonjmeg- 
rohanták. Házaikba erősen bezárkózva kelle resz
ketve az illy rájok nézve veszélyes napokat tölteni- 
ök. Tanúvallomásaikat keresztyén ellen nem foga- 
dák-el; keményen m eg vala tiltva keresztyén szolgá
lókat tartani, és mintha hasonló utálat volna zsidó
val vagy oktalan állattal közösűlni, m egégetteték  
az olly nő, ki zsidót kegyébe fogadott, ’s ez is v e le ;

mint szinte a’ zsidó nő is azon keresztyénnel, ki
vel szerelm esen ölelkezett. E gy kerék által, mellyet 
mellűken kell vala hordozniok, vagy más illy gya
lázatos jelek által kelle a’ zsidóknak magukat kije
lelniük, hogy másoktól megism értethessenek. Ha 
mint gonosztevők felakasztattak, történt az két eb 
között. János angol király a’ XlIIdik század’ e le 
jén Nábist Spárta’ hajdani zsarnokát követve, kí
vánt egy  zsidótól minden törvényes alap nélkül 
tíz ezer markát, ’s ez vonogatván m agát, paran
csolta naponként eg y eg y  fogát kihúzatni. Hét fo
gát veszté a’ zsidó, ekkor fizetett. —  Venczel csá
szár a’ XlVdik század’ végén a’ zsidóknak a’ ke
resztyéneken való minden adóssági keresetüket el- 
törlöttnek nyilványította, ha ezek abból nek i; t. i. 
a’ császárnak, száztól tizenötöt fizetnek. Általában 
a’ zsidók császári kamara-szolgák voltak ’s a’ c se 
kély ótalmat, mellyet a’ birodalomtól nyertek, nagy 
pénzzel fizették. Azonban a’ zsidók minden nyo
mulás’ daczára is majd mindenütt irígylett gazdag
ságra emelkedtek. Okozta ezt kereskedési mun
kássá gjok. Azonban a’ zsidók’ kezében volt a 
kereskedés és minden pénz. A’ kereskedés e- 
gyesekre nézve annál n yereségesb , mennél ke
vesebb a’ részvevő. H am isság, uzsoráskodás, va- 
gyonvágy’ ’s egyéb alávaló m esterségei is nevel
hették azt. Mert a’ pénz szűk lévén , a’ nem es 
érez’ hijánya, ’s az arany’ ’s ezüst’ nagy részé
nek ruhákra, eszközökre fordíttatása ’s a’kereske
dés’ szűk köre miatt, az uzsoráskodás annyival in
kább növekedett, minthogy a’ kamatvétel tiltatott; 
ennélfogvást a’ kamatláb száztól húszra, sőt har- 
minezra is emelkedett, ’s a’ tizenötödik század’ vé
gén m ég negyvenen is állott. V ili Károly a’ ge- 
nuaiaknak 42vel is fizetett, 100 ezer aranytól 14 
ezeret négy hónapra. De az igazság’ törvénye kö
zönséges leg y en , vagy semmitve van az; és  a’ 
társas kötelességekre csak az lehet szorítva, ki 
társaság’ tagjának ismértetik. A’zsidók, kiknek nem
hogy polgári, de emberi jogokban közösülés is 
alig engedteték : sanyargatóik iránt az olly köte- 
leztetések alul magokat feloldozottaknak hihették —  
bár rosszúl. Mert általányosan elvetetté lesz a z , 
kivel mint elvetettel bánnak.

Sipos József Békésben.

R E J T E T T S Z Ó .

S z ín já tsz ó k  adják. K ép h ez  k e ll  , e l s e je  n é lk ü l.

M ásod ik at h a g y v á n : n ő ’ n e v e  n em  m agyaru l.

B ó g á r  J á n o s .

A ’ 79d ik  szám ú  r e j te tt s z ó :  M é r e g .

—  Nyomtatja R eim  el.Szerkeszti í l e l m e c z v .



TÁRSALK O DÓ .
81 SKám P e s t ,  O c t o b e r ’ 11. 1837.

— — — ■ i ■ ' ■  — — — ■ *»— M■— «— »— « M l — —

V Á L A S Z
a’ m a g y a r  a k a d é m i a  d r á m a b i r á l ó  k ü l d ö t t s é g e  

h e l y b é l i  t a g j a i n a k  f ö l s z ó l i t á s á r a .  *)

Mielőtt alulírottak a’ drámabiróság ellenfölszó- 
litására válaszolnánk: szabadjon azon hang iránti 
megütközésünket kijelenteni, mellyen ellenfölszó- 
lítását hozzánk intézé.

Mikor fogunk valljon odajutni, hogy ne csak 
szóval ’s irományainkkal mutassuk a’ kölcsönös be
csülést és méltányosságot, hanem cselekedeteink
kel is bizonyítsuk azt? -— Fájdalommal tapasztal
juk, hogy ezen óhajtás m ég mindeddig csak álom. 
E’ keserű tapasztalásnál fogva kérdezzük a’ drá- 
mabiróság tagjaitól: miért tartanak minket vála
szukra méltatlanoknak? A’ drámabiróság legfölebb 
jogatlanoknak (de nem méltatlanoknak!!) mondha
tott volna bennünket válaszában. Mi azonban nem 
ismerhetjük e l ,  hogy jogatlanok volnánk a’ dráma
biróság cselekvényeit, mint nyilványos intézet vá
lasztmányáét kérdés alá venni, ’s irántuk fölvilá- 
gositást kérni. Ezt azonban jelenleg m égsem  cse- 
lekedtük ; mert a’ választ nem minmagunknak kér
tük, hanem a’ közönségnek, kinek a’ drámabiró
ság számolni köteles.

Mi azt szeretjük hinni, hogy a’ drámabiró
ság tagjai, baráti a’ nyilványosságnak. A’ nyilvá- 
nyosság, véleményünk szerint, abban áll, hogy 
minden, kit valamelly ügy közvetve , vagy közvet
lenül illet, mindannyiszor fölszólalhasson, valahány
szor ezt üdvösnek látja, ’s valahányszor fölszóla- 
lásának okát tudja adni. Ha tehát föltesszük azt, 
hogy a’ drámabiróság tagjai csakugyan barátai a’ 
nyilványosságnak; föl kell tennünk, hogy a’ nyil- 
ványosság term észetében fekvő jogot tőlünk sem  
akarhatják megtagadni. Minthogy pedig minden 
jognak kötelezettség felel m eg: ha nekünk a* nyil- 
ványosság elvénél fogva jogunk volt kérdést in
tézni a’ dráinabirósághoz, nagyon term észetes, 
hogy neki kötelezettsége volt arra felelni. Ezt 
azonban nem teljesitvén, és őszinte válasz helyett 
hozzánk ellenfölszólitást bocsátván : nem lehet cse- 
lékedetét puszta kitérésnek ’s jogellenes hallgaté- 
konyságnak nem tekintenünk.

Mivel tehát a’ drámabiróság a’ közönséget e* 
kérdéses ügyben fölvilágositni elmulasztó: köte
lességünknek tartottuk m i, nem vélemenyzavarás, 
hanem az igazság napfényre hozatala tekintetébül 
annak lehetőleg végére járni, ’s mind azt , mit 
hitelesen megtudhatánk, a’ közönség elébe tér 
jeszteni.

*) Ezen Irományt még múlt auguszt. utolján vettük a’ Tár- 
salkodóban-közlés végett. Mi megígértük, hogy azt föl
vesszük , de nem előbb, mint a’ megtámadott fél arra 
felvilágosítást adott. Ez megtörténvén, ím közöljük mind
kettőt egyszerre. A' Jelenkor e's Társalkodó

szerkesztősége.

Nyilatkoztatjuk ennélfogva, hogy „K uthen“ 
Horváth Cyrill darabja, mellyet ő az alapszabályok 
ellenére , a’ drámabiróság némelly tagjai tudomá
sa szerint is önkezűleg külde megbirálás végett, 
egyszersmind levelet is intézvén iránta egyik ki
nevezett, időközben mindazáltal lemondott birótag- 
hoz Döbrentei Gáborhoz.

így  állván a’ dolgok, nem volt e nekünk m él
tó jogunk ’s kötelességünk kérdezni a’ drámabiró- 
ságtul: Van e tudva előtte e’ hir? ’s ha ig en , — 
valljon alapos e e z , vagy csak pártoskodók fondor 
koholmánya. ’S nem volt e méltó jogunk, annak 
őszinte válaszát ezekre követelnünk?

A’ pecsétek iránti indítvány tételére pedig a’ 
titoknok dr Schedel Ferencz aláírásával költ azon 
„ e r e d e t i  é s  c s a l h a t a t l a n “ oklevél X) szol- 
gáltata okot, mellyet mi a’ m. tud. társaság tisz
telt elnökének, gr. Teleky József ő excjának elé
be terjesztettünk, ’s melly eredeti hasonmásban, 
kőre edzve, körülményes fölvilágositással a’ „Raj
zolatok“ 71ik számában szemlélhető. Költ P esten , 
nyárutó 30ikán 1837. Munkácsy János m. k. Stan- 
csics Mihály m. k. Kunoss Endre m. k. Kovácsó- 
czy Mihály m. k. Frankenburg Adolf m. k.

X ) E z e n  ere d e t i o k le v é l k ö v e tk e z ő  ta r ta lm ú : *)
M a g y a r  tudós  t á r s a s á g .  — I. A z  1 8 3 6 / 7 re  s z ó ló  

drám ai ju ta lom ra  m a r tiu s’ 2 4 k e ig , m int határnapig, k ö v e tk e z ő  
cz ím ű  é s  je lm on d atu  13 szo m o rú já ték  é r k e z e tt :

1 . A ’ c s e l  á l d o z a t j a ,  5 fe lv . —  A ’ ki annyit t e s z ,  
m ennyit ten n i k é p e s ,  m e g v e té s t  nem  é r d e m e l. —

2*

2 - 8* É l e t  é s  á b r á n d ,  4  fe lv . —  E rnst is t  das L e 
b e n ,  h e iter  is t  d ie K u n st. —

8- 4* P i r o s  h a l o m ,  4  fe lv . —  K e d v e lte sd  a z  e r é n y t ;
g y ű lö lte sd  a’ b ű n ök ’ árját 1 B ö l c s ,  k i tan ítva  m u 
la t ,  b ö lc s ,  k i m ulatva  ta n ít. —

4. 5* A ’ m ű v é s z ’ á l m a ,  5 fe lv . —  P á ly a b ér t  csak  é r 
d em ért. —

5 . 6 ’ K u t h e n ,  5 fe lv . —  J ó t  g y a k o r o lj , ig a za t  für-
k é s z s z  é s  s z é p e k e t  a lk o ss . —

6- 7* A z  á r u l ó  g y ű r ű ,  5 fe lv . —  D u ra tentam ina
prim a sp e s  boni s u c c e s s u s  em o llit .

7 .  8* Z a l e u k u s ,  5 . fe lv . —  N em  é g ö v  ’s  eg y éb  o -
k o k ,  fe je d e lm ek  te s z ik  e r k ö lc s ö se k k é  b o ld o g a k k á  
’s  d icső k k é  a ’ n em ze tek e t. V o lta ire , C atliarina c z á i  - 
n éh o z .

8 . 9 * A z a t y á t I a n , 5  fe lv . —  S z e b b  jö v e n d ő t  a ’ h a 
zán ak  1 r ó s z  drám áji m ár va lán ak .

9 . 1 0 * K r i v á n ( ^ ) ,  4  fe lv . —  T e n  g e  cliu d ák , kdo lakom  -
no dom ácj S is k i  (s)  zanedba, O b h rizoch  a na c iz jch , 
H agn e s i  d rsn e Z u b i. —

l O f A z  u t o l s ó  m a g y a r  k h á n ,  5 fe lv . —  B arba-  
ru s a z , k in ek  a’ k ö z jó  n em  ö rü lteti s z ív é t  é s  k i 
te h e ts é g é t  n em  szán ja  fe l annak ü g y ére . V irág .

*_) A ’ * jellel megjegyzettck e’s ( )  között levők ki vágynak tö
rölve , « ’ f-tel jeleltek pedig corrigálva az eredeti levélkén,
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Ü 7 A’ P e r é n y i e k ,  4 felv. — Was hilft alles An
künsteln des Fremden? Die Kunst kann nicht ohne 
Natur bestehen, und der Mensch hat seinen mensch
lichen Mitbrüdern nichts anderes zu geben, als 
sich selbst. A. W . Schlegel.

12- 1 3 ‘ P r i m a v e r a ,  3 felv. — Ich bin das Licht! Die
W elt liegt in Nächten! Ich bin die Freiheit! Sie 
ist voll von Knechten! Ich bin die Liebe! Sie ist 
hassetrunken! Ich bin die Wahrheit! Sie in Trug 
versunken!

13* 14' P á r v i a d a l ,  5 felv. — Semminek okát nem tud
juk ; mert az igazság a’ mélységben fekszik. Pyrrho.

Az ezekhez tartozó jelmondatos levélkék, az acade- 
miának ’s Jankowich Miklós tiszt, tagnak, mint mai elnöki 

lepecsételve
helyettesnek pecsétéivel f  a’ levéltárba tétettek ; a’ kéziratok 
pedig, a’ Vlld. nagygyűlés által e’ végre megbízott öt tagnak 
megvizsgálásul (vegeit) kiadatni rendeltettek. Mellyiké leszen 
a’ 100 arany jutalom, ha arra érdemesnek találtatni fog , ’s

másod
a’ netalán kiadandó , /  harmad karbeli tiszteletdíj; a’ legkö
zelebbi VIII nagygyűlés (állal) fogja elhatározni.

II. Az I 838ban kiadandó 100 arany drámái jutalomért 
egyedül vígjátékok vi(V)hatnak. Az ebbeli, idegen kézzel, 
olvashatókig (e )  ’s csinosan írt, lapozott, kötött, (e )  ’s 
szokott mód szerint, a’ szerző’ nevét rejtő jelmondatos level- 

beküldhetésének
k é v e l e llá to tt  k é z ir a to k fíiö Y )  az acad em ia ’ t itok n ok áh oz  ( he-  
küldhcle'sehek) határnapja m a rtiu s’ 2 4 d. 1 8 3 8 - —  P e s te n  a ’ ni. 
t. tá r sa s á g ’ k is  g y ű lé s é b ő l ,.  m art. 2 9 d. 1 8 3 7 * D . (Schedel Fe
rencs. titoknok.) D. Schedel Ferencz,

titoknak.

FELVILÁGOSÍTÁS
a ’ d r á m a - k ü l d ö t t s é g ’ ü g y é b e n .

(A* Figyelmesükül.)

A’ milly nagy zajjal ’s fontoskodással szólal
tak fel (több igazságbarát) a’ drámabiróság’ m eg- 
támadói, déli rtapfényü oklevelekkel fenyegetőzve, 
épen olly szegény és üres válaszok, mellyben bi
zonyítványaikkal elő állanak, ’s a’ figyelm es olva
só által fogja látni, milly gyermeki ü g y etlen ség ’s 
egyszersm ind rósz akaratú gáncsoskodás kivánta- 
tott ahhoz, hogy valaki illy megtámadást tenni ké
pes légyen.

Ugyan is mivel vádolják a’ felszólalók a’ drá- 
mabiróságot ?

I. Hogy Kuthen czimü jutalom-dráma a’ szer
ző Harválh Czirillnek saját keze Írása, ’s hogy 
ezt a’ drámai küldöttség’ több tagjai ismerik.

II. Hogy a’ drámai küldöttség egyik tagja, Döb- 
rentei, Kuthen iránt a’ szerzővel levelezett.

III. Hogy a’ titoknok, midőn a’ julalomdrámá- 
kat a’ határnapon felíratta, eg y  helyet üresen ha
g y o tt, mivel oda időn túl ’s így törvénytelenül, 
eg y  m ég be nem érkezett drámát akart besik
kasztani.

?S mit bizonyítottak m eg délinapfényü okle
velekkel a’ válaszban ? Semmit.

Mi az első pontot illeti, honnan tudják a’ fel
szólalók, hogy a’ drámai küldöttség’ n érn e  Ily  
tagjai (a’ tagok Bajza, Fáy, K ölcsey, Schedius,

Vörösmarty) Horváth Czirillnek Kuthen’ szerzőjé
nek keze’ Írását ismerték? Hát ha mind e ’ mai na
pig egyik sem  ismeri? Hol itt a’ déli napnál vilá
gosabb oklevél? De ha ismerték volna is Kuthen’ 
szerzőjének keze’ Írását, Kuthen — a’ mi igen ne
v ezete s , ’s most már nem titok — nincs Horváth 
Czirill’ kezével írva, miről minden, ki az írást is
meri , m eggyőződhetik, ha a’ kérdéses kéziratot 
az akadémia’ titoknokánál megtekinteni nem res- 
teli. —

A’ második pont, hogy Döbrentei Horváth Czi- 
rillel a’ kérdéses Kuthen iránt levelezett, nem a’ 
drámai küldöttséget, hanem Döbrenteit illetné, 
mert ezen vád akkor támasztatott, midőn már Döb
rentei nem volt a’ küldöttség’ tagja, ’s így a’ vád 
csak őt, de a’ küldöttséget többet nem érheti. ’S 
itt is hol az oklevél? hol a’ bizonyitmány? E gy  
betű sincs több a’ puszta állításnál.

De a’ harmadik pontnál végre jön a’ déli nap
fényű oklevél, a’ drámai küldöttség ellen talán ? 
Nem ; a’ titoknok ellen.

Ezen vádat elhárítani tehát a’ titoknok’ dolga. 
Mind e ’ mellett méltó az oklevelet közelebbről m eg
tekinteni.

Bebizonyodik e ezen oklevélből, hogy a’ titok
nok az üresen hagyott második helyre időn túl ’s 
így határozat’ ellenére egy  kéziratot becsúsztatott? 
Nem ; mert nyomtatásban ugyanazon lajstrom je 
lent m e g , melly az oklevélben.

Bebizonyodik-e hogy a’ titoknok az érintett 
becsusztatást szándéklotta? —- N em , mert ezt az 
oklevélből senki józanon nem következtetheti.

Az eg ész  hires oklevélből semmi sem  sül ki 
egyéb, mint, hogy az üresen hagyott 2ik helylyel 
a’ titoknoknak valami szándéka lehetett, jó-e vágj 
rósz? itt már két felé mehetnek a’ vélemények. 
De a’ ki lát, az át fogja látni, hogy ha a’ titok
nok csak dugárkodni, kéziratot tilosán becsasztat- 
ni akart, akkor a’ felhozott néhány sor jegyzék’ 
leírását bizonyosan nem bízta volna másra, hanem  
írta volna titokban m aga , nem ébresztette volna 
fel szoros kikérdezéssel a’ jegyzék’ leírójának fi
gyelm ét ’s lelkiösmeretét, ’s ha a’ kérdéses iromány 
ellene oklevélül szolgálhalandó volt, nem hagyta 
volna azt gondatlanúl a’ sajtó alá vándorolni.

’S mi ez az eg ész  oklevél? eg y  a’ typogra- 
phiából elcsent iromány, mellyet senki sem őri
zett, melly senki előtt nem titkoltatott, melly sen 
ki előtt, a’ felszólalókat k ivéve, különös fontos
ságúnak nem tetszhetett. És m ég is ez minden, 
mi az i g a z s á g ’ b a r á t i t ó l  Í g é r t ,  d é l i  nap-  
f é n y ű  o k l e v e l e k  k ö z ü l  n a p f é n y r e  j ö h e 
t e t t .  —

Ebből látni, mennyire kell azon íróinknak hin
ni , kik a’ vészharangot már régen kongatják, kik 
egyébiránt, minden haragot letennének, ha a’ vi
lág irántok eg y  kissé több figyelem m el volna. — 

A ' d r á m a k ü ld ö tts é g ’ n é  m elly  ta g ja i .

F E L V I L Á G O S Í T Á S
a z  !837diki j u t a l o m d r á  i á k ’ h i v a t a l o s  j e l e n t é s e ’ 

t á r g y á b a n .

F. évi februarius’ 20-d. délutáni 4 órakor tör
tént , hogy az academia’ kis gyűlésébe m envén,
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hivatalszobám’ asztalán eg y  hozzám czimzett nya* 
llábot lelnék, Róthkrepf Gábor úrtól küldetve, mint 
a’ szolga jelenté. Feltörém a’ csom ót, benne egy  
jjeligével ellátott, szomorujátékot találtam, az aca
demia’ idei jutalmára szólót; signáltam azt, a’ vé
telkönyvbe 50-d. folyó szám alatt beirtani, ’s a’ 
kéziratot magát is „2-d sz.“ jegy  gyei láttam e l,  
mert a’ darab febr. 20. m á s o d i k  pályadráma volt. 
Mellette egy , szinte h o  z z ám  czimzett levél; mel
ly et feltörvén, nem kis megütközésemre benne a’ 
szerző nevét ’s lakását mutató czédulát nyiltan talál
tam. *) Első volt tehát, hogy a’ dolgot, úgy a’ mint tör
tén t’s itt elbeszéltem , az 5 órakor kezdődött ülésben 
elmondjam, ’s utasítást kérjek: mi tevő legyek e’ 
kézirattal. Kijelentéin, hogy a’ szerző’ neve e g é 
szen  ismeretlen előttem, h ogyő  olly távol vidékén 
lakik hazánknak, honnan neki a’ kitűzött határidőig 
bajos leszen darabjáról újra rendelkezni, ’s igy ré
szemről ajánlám, pecsételtetnék le a’ jeligés levél 
az ülés’ színe előtt a’ szokott mód szerint (a’ társa
ság’ és elnök’ pecsétéivel), ’s igy tudassék be a’bí
rálat alá menendő pályamunkák közé. Azonban a’ 
gyűlés olly kényes tárgyban, millyen a’pályamun
kák’ k eze lése , a’ legszigorúbb rendet kívánván tar
tani, oda utasíta , küldeném vissza a’ kéziratot azon 
úton, mellyen vevém , a’ szerzőnek, ’s tudósítanám 
őt a’dolog felől, azon felszólítással, küldené be új
ra és más kézzel leírva, új czimmel és jeligével 

. darabját, különben az bírálat alá el nem fogadtalik. 
Jelen voltak ez ülésben: Jankovich Miklós helyet
tes elnök; Bajza, Balogh Pál, Bugát, Czuczor, 

rD öbrentei, Gebhard, Kállay, Luczenbacher, Per- 
g e r , Sztrokay, Szilasy, Vörösmarty rendes tagok, 
’s Tóth Lőrincz 1. t. Küldőm tehát a’ kéziratot Rólh- 
krepf úrhoz , levelem et p ed ig , hogy idő ne vesz- 
szen , postára tétettem.

Itt vala martius’ 25-dike. Elmenék a’ hivatalba 
re g g e l, látni,mik érkeztek24dikén, mellynap szem- 
gyuladásom’ állapotja a’ házból kimenetelt tiltotta va- 

I la. Olt leiéin Malics Imre tud. társasági correctort, 
ki nekem eg y  pár szomorujátékot, melly az előtt 
való nap érkezett, ada által (számukra nem em lé
kezem , mert a’ 24-dikén érkeztek közt egy  vagy 
kettő szállásomra hozatott, ’s mind ezek természet 
szerint e g y  n a p i  signaturát kapván, nem tudha
tom már m ost, mellyiket vevém  ott v. itt). Noha 

í talán csak reggeli 8 óra lehetett, m égis ismétlem  
I a’ kérdést „mind tegnap jött- e ?“ Ezekkel p ed ig , 

a’ függőben maradt 2d. számút m ég folyvást ide
i. tudván, a’ 14 szám betölt. Ülése a’ társaságnak a’ 
I szokott hétfői napon, martius’ 29-d., volt. Ledictál- 
I tam tehát, ülés előtt, Maticsnak, a’ bemutatandó 
[• darabokról szó ló , de szokás szerint előbb a z  ü l é s 

b e n  f e l o l v a s a n d ó  hivatalos jelentést, s nem  
ti tudhatván , a’ históriai igazság’ kedvéért megkiván-
P ja - e a’ társaság marasztalni sorában a’visszaküldött

darabot is , és sorsáról a’ jelentés végéhez néhány 
I í szót csatoltalni, vagy nem : a’ 2d. helyet, mellyet a’ 
; kérdéses darab sor szerint elfoglalt, üresen hagya- 
I tám. Jelen voltak az ülésben ismét Jankowich Mik-

I *) Szabály szerint a’ szerző’ nevét rejtő levélke’ borítékán 
a’ jelmondatnak kell állani és semmi egyébnojs, Sche
de l Ferencs.

lós’ helyettes elnöksége alatt: Fáy András t. t ,  
Bajza, Balogh Pál, Bugát, Czuczor, Döbrentei, 
G yőry, Kállay, Szilasy, Sztrokay és Vörösmarty 
r. tagok. Előterjesztém kérdésemet. A’ társaság a- 
zonban nem kívánt többé e ’ darabra tekintettel len
ni, ’s igy a’ számok azonnal kiigazitattak úgy, hogy  
minden kézirat egygyel kisebb számot kapna : ek
kor felolvastatott a’ kérdéses jelentés, ’s helyben 
hagyatván pesti lapjainkban megjelent.

A’ 13 munka pedig vizsgálat alá ment.
Vevém azután április’ 22kén a’ 2-d. számú da

rab’ szerzőjének április’ 17d. költ levelét (melly a’ 
vételkönyvben 223 sz. alatt fordul e lé ) , mellyben 
Írja: „Darabomat már le is küldetve martius’ 19-di- 
kén vettem , de újonnan fel nem küldöttem, mivel 
a’ kitett határidőre fel se érhetett volna.“ —

Arra, hogy olvasóim’ türedelmét illy unal
mas elbeszéléssel fáraszszam, azon — nem mond
hatom vád, hanem •—• rágalom ’s ráfogás kény
szerű é , melly a’ Rajzolatok’ 71 és Hírnök 20dik 
számaiban olvasható. Nem tartottam volna mél
tónak akár a’ rágalmat, akár az azt szerző czim- 
boraságot, hogy magam’ ellenök védjem; mert 
véd eléggé characterem, melly mind privát, mind 
nyilvános viszonyaimban tisztán á ll; ’s véd azon or
szágos testületnek ellőttem mindenek fölött becses  
bizodalma, m ellynek, hogy gyenge ereimet szen
telhetem , kevés örömeimnek egyiklegfőbbike; ha 
épen a’ társaság iránti viszonyom nem parancsolná, 
hogy a’ dolgaink’menetelével ismeretlenek’ felvilá
gosítása végett felszólaljak.

Kettőt m ég azon czikkelyről, melly engem  
érdekel.

E l ő s z ö r ,  én senki által nem hozatám elő a’ 
drámák’ kéziratait, mert azokat magam őrzöm , ’s 
pedig zár alatt; nem is kérdezőm, e g y i k  m á s i k  
nem érkezeit e a’ határnap után? mert mindenik- 
nek mikori érkeztét mutatja a’ signatura ’s vétel
könyv , mellybe minden küldemény azonnal beira- 
lik. Mikép történt pedig, hogy néhány, 24-dikén 
érkezettet 25-dikén reggelvevék, elmondtam. Má
s o d s z o r ,  hogy az előlülő nméltos. gróf Teleki 
József úr’ ő exja az academia nagyülésében kijelen
tette, mikép az aláirt öt vádlónak, némileg őt illető 
ezen előadása: „azon oklevél, mellyet MI, né* 
m e l l y  v i s s z a é l é s e k ’ f ö l f e d e z é s é v e l  e- 
g y ü t t ,  a’ m. tud. tár. tisztelt elnökének . . . . elibe 
TERJESZTETTÜNK“ alaptalan; mert az aláirt 
vádlók, Kunosst kivéve, nála ez ügyben soha sem  
jelentek m eg; és s e m m i f é l e  v i s s z a é l é s e 
k e t  előtte föl nem fedeztek, különben ő exja el 
nem mulasztotta volna azok m egszüntetésére a’ 
szükséges eszközökhez nyúlni ’s a ’t.

D . SchedeX Ferencz, 
m. t. társasági titoknok.

FIGYELEMRE MÉLTÓ TANÁCSADÁS AZ IDEI SZÜRE
TELÉSRE NÉZVE.

Legkellemesb , legvidámabb , és legáldástel- 
jesb évszaknak tartjuk Magyarhonunkban az őszt. 
Azonban az idén kevésbé vidámok a’ borosgazdák, 
mert a’ hegyek és halmok áldása most sem igéi* 
mint a’ múlt esztendőben gazdag aratást.
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A’ szőlők kisarjazta, virágzata ’s érlődése, 
oily sok levegő-változásnak voltak kitétetve, hogy  
reményünk újra megcsalatott, ’s fáradozásunk gyü- 
mölcstelenül virágzik. Valóban megújított érzékeny 
csapás sok magyar szőlőmüvesre n ézv e , kiknek 
gyakran csak a’ szőlő adja m eg élelmüket. Mivel a’ 
septemberi nedves és hideg idő nem érlelhette m eg  
a’fürtöket, sőt már October első napjaiban megcsap
ta azokat az őszi h ideg, mi kivált a’ lapályokon 
szembetűnő kárt okozott, következésképen alig vár
hatni, hogy teljesen m egérhessenek, nem lesznek 
helyen kívül néhány jó szándék szülte szavak, a’kö
zeledő szüret alkalmával használandók.

H a, mint az idén Magyarország több vidéke
in , a’ vörös fürtök tökéletesen m eg nem érhetnek, 
következésképen igen kevés színanyagot fejtenek 
ki, tanácsosabb a’ vörös szőlőből fehér bort készíteni, 
íg y  többet nyer az ember, a’ fehér bor mint közönsé
gesebb ital városokban inkább kerestetvén. Az illyen 
bor vörösre hajló színe (kástélyossága) forrás által 
megváltozik, ’s az is, mi m ég megmarad belőle, le
húzáskor eg y  kis kénkő által elhárittatik. Az idei 
szüretkor minden szőlőt a’ vöröset és fehéret, faros
télyokon, a’ fürtökrül le kellene szedni, mert a- 
zokkal összevegyülten m ég fanyarabb és savanyúbb 
lenne a’ bor, mint az éretlenség miatt különben is 
leend. A’ leszem ezés nem kerül annyi fáradságba 
mint talán ném elyek hiszik, és vékony léczekbűl 
összerakott farostély nem fog költséges lenni. Az 
idei szüretkor, kevésbé lévén m egérve a’ szőlő, 
minden esetre a’ lehetőségig siettetni kell a’forrást, 
mivel több esztendei tapasztalásbul húzott alaptör
vények szerint, a’ lassú forrás annál fanyarabb bort 
készít, minél kisebb mennyiségben volt czukora- 
nyag a’ mustban.

Ha tehát szüretkor is tartósan hideg idő lenne, 
a’ présházakat különösen éjszakára be kell zárni, 
a’ kádakat és forrhordókatpokróczokkal, szalmával, 
vagy náddal befedni, és  ha mindemellett is két nap 
alatt a’ forrás nem kezdődnék e l ,  forró mustot kell 
a’ kádakba és forrhordókba önteni.

Mihelyt a’ zúgóforrás megszűnt ,minda’vörös 
mind a’ fehér bort le kell vonni, ’s az utóbbit m ég  
egyszer februáriusban, mi által a’ fanyar savanyú 
íz nagyon csökken. Ha valaki errül m eg akar győ
ződni, hagyjon m eg több fehér boros hordók között 
egyet vagy kettőt, tavaszig levonatlan, ’s többé 
nem fog kételkedni. A’ második levonási fáradság 
a’ jutalmasabb ár által fog kipótoltatni.

Ennyit röviden több oldali megfontolásra; töb
bet ezen fontos tárgyiul az én m a g y a r o r s z á g i  
s z ő l ő m i v e l é s r ü l  ’s b o r k é s z i t é  s r ü l i  folyó
iratom 3ik kötetében, mire már azon folyóirat Zik 
kötetében 1 — 41 1, többféleképen czéloztam.

Scham* Ftrencz.

M U L A T T A T Ó  K.

A z i v ó - p á r .  P* városában eg y  férj nőjét, 
— ki maga sem volt bornemissza, — komolyan 
inté, hogy ne igyék annyit, ne kedvelje oily igen  
a’ saeszes italokat. A’ nő megsértettnek érzé ma

gát, ’s önvédelmére monda férjének: „hisz töb
bet iszol te.“ Hosszas szóvita után sem tudtak 
m egegyezni abban: mellyikök iszik többet; —* vég 
re abban állapodtak-meg, hogy az árendás zsidó
val külön jegyeztessék-föl, így ki fog sülni, mel- 
lyik iszik többet. Megnyugodtak mindketten, az
ekként történendő próbatételen___Elkezdék uj év’
első napján, •— a’ következő év’ első napján szá- 
molandók, — a’ bort ’s pálinkát külön hordatni; 
’s kényelmesen iddogáltak. — Beállott az újév, ’s 
így a’ számolás napja is , — ’s a’ férj mondá ne
jének: „számoltál e már lelkem?“ -— „Számoltam  
biz én már kincsem — viszonzá a’ n ő , — hát te 
tubám, számoltál é már?“ — „Én i s ,“ lön a’ férj’ 
válasza. — Már most azon vetélkedtek, mellyikök 
nyilványitsa először tartozását; — a’ férj azt aka- 
rá, hogy először neje mondja-meg, hány forint
tal tartozik az árendásnak; — de a’ nő mondván: 
„kalapé az elsőség“ férjét kiváná hallani e lő szö r; 
ki is nyugott lélekkel jelenté-k i, hogy 60 v. ez, 
forintra üt tartozása, ürömkaczajra fakadva mond 
a’ n ő : „enyim is épen annyi, lelkem ! és így mi 
egyformán iszunk.“ Nagy m egelégedés lön a’ pár 
között, ’s annak öröm - ünnepére, hogy egyaránt 
ittak, eg y  pár iteze bort vitettek haza, hogy uj 
évben uj lelkesedést nyerjenek elkezdett munká- 
jok folytatására. K . T.

E l t a l á l t  t e x t u s .  Midőn Sobieszky János, 
a’ hős lengyel király, a’ törökök által ostromlott 
B écs városát szerencsésen megszabadította, ’s az 
ütközet utáni napon (sept. 13. 1683.) a’ székesegy
házban ünnepélyes hálamise tartatott: Aviano Márk 
bécsi püspök ezen textusból János 1. 6. prédiká
landó, imezt olvasá-fel: „Vala eg y  ember , Isten
től küldetve, kinek neve János vala.“ — És min
denek’ szem ei reá fordulának, B écs’ megmentő- 
jé r e , az előbbeni nap’ hősére.

„Képzelje barátom! minap Vácznál több em 
ber rákászott, ’s egyik közülök em berkezet hu- 
zott-ki a’ lyukból“ •— szólt eg y  dévaj az ismére 
tes rákásztréfát ismételve. — ,,A’ kéz felelt amaz
—  bizonyosan azok’ egyikeé volt, kik pünköstkor 
Budán befúltak, ’s a’ Duna Váczig hozta/*

„Jó prókátor volt T* úr, isten nyugoszsza“ 
•—• szólt S— hez R*. „M ég jobb volt a’ fe lesége
— felelt ez — mert mint hallom, ez készítette
neki a’ leghiresb d e c o c t u m o k a t  (documentu- 
mokat).“ L. A ,

R E J T E T T S Z Ó .

1 —  7*

2  3  4*

2 3  4  5 6-
1 2  3- 

1 2  3  4-

Egy  magyar k irály’ testvérét 
I t t  szo rítá  Z ápolya,

Mint ez közttük  a ’ trón fölött 
T o ll helyett karddal folya. 

L áthatsz  hamvadt tűzhelyeknél. 
Keserűbb minden m éregnél. 
Gyümölcs é d e s , úgy jobb ő ,  

Ha földön ’s nem fán term ő.

Vinexe Ignárx-
A’ SQdik számú re jte ttszó : D r á m a .

Szerkeszti R e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i me l .
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N E V E L É S ’ Ü G Y É B E N .

Többet olvastam már a’ Nevelésről részint 
könyvekben, részint darabos közlésekben. Külö
nösen fölébreszték figyelmem’ az 1835ik évi Tár
salkodó’ 59 ’s 60 szám ai, hol „az Orgonáról ’s 
Orgonázásról Hazánkban“ áll eg y  értekezés, melly- 
ben a’ tanitók” s tulajdonkép a’ falus iskolamesterek’ 
keserítő állapota szívérdeklően adatik-elő. Továbbá 
figyelmeztetett ugyanazon évi Társalkodó’ 79 szá
mában foglalt Értekezés, ezenczím  alatt: „ N é p 
n e v e l é s ü n k ’ ü g y é b e n “ , hol a’ tanítók’ fogyat- 
kozásiról, ’s azon szokásról van sz ó : mikép a’ 
közpolgári szülék gyermekeiket az év’ nagyobb 
részében házi dolgokra fordítván, iskolába csak 
akkor küldik, midőn már a’ komorabb ő sz i, vagy 
hideg téli idők beállnak. Errenézve a’ t. érteke
ző azon javaslatát ajánlja , hogy a’ tt. m egyék ven
nék szivökre, ’s körükben a’ népnevelést olly hat
hatósan sürgetnék, hogy minden gyerm ek, hét
éves korától tizenkét éves koráig, legalább octob. 
elejétől következő junius’ elejeig pontosan járjon 
iskolába. A’ t. értekező végre óhajtja, hogy a’ 
közigazgatás’ egyik ága neveléssel foglalatoskod
jék. Ez legrövidebb kivonata az említett érteke
zéseknek ; ’s mivel az utóbbi értekező felszólítja 
a’ K özön séget, hogy más is ezen tárgyról véle- 
kedésit nyilványítná, ennélfogva kívántam én is 
némelly észrevételim et közölni; de csupán a’ 
f a l u s i  t a n i t ó k r ó 1 (mesterekről) ’s ugyan a’ fa
lusi Nevelésről értekezvén.

Azon hijányokat, sőt valóságos hibákat, mel- 
lyek mind az egyik , mind a’ másik körül megvan
nak , sok tudós érinté m ár, ’s néha mind a’ taní
tókat mind a’ nevelést jól megrótták; ■—- ’s teljes 
igazsággal! —■ A’ falusi ifjú tanítók... először má- 

s sod-tanitókká (prom esterekké, vagy praeceptorok- 
ká) lesznek, ugyanolly embereknél, kik szinte illy- 
sorsuak voltak azelőtt. Ezen kis állapotokért sok
szor körüljárnak több vidéket’s h elyet, többször 
időközben odább küldetnek, vagy magok változtat- 
gatják jelen helyzetöket; ’s így a’ gyakori változás, 
hely ’s szem élyek’ hiányosságait, néha erkölcste- 
lenségit is beszíva , végre magok is tanító - m es
terekké leszn ek ; a’ lakosak’ szorultabb sorsa miatt 
a’ falusi jegyzői kötelességet is ők viszik, e ’ m el
lett harangozok ’s az egyházi hivatalnak is tagjai; 
ide járul, hogy házasokká, atyákká is lesznek. En
nyi ’s több más viszonynak ’s kötelességnek van
nak tehát a’ falusi tanitók alávetve ’s a’ t.

De fölteszem , hogy mind azon különféle kö
telességre , legalább a’ tanításra, jól el vannak 
készülve ; fölteszem azt is, hogy ők a’ jó nevelés’, 
vallás’ , erkölcs’ ’s elm etehelségek’ drága ajándé- 
kival bírnak — mit némellyektől megtagadni nem  
is lehet de midőn látják, hogy csekély-al- 
kotású lakokba -— hol gyakran, ’s számtalan he
lyen a’ kisded tanítványokkal ők, családjok, ’s há
ziállataik is eg y  rekeszben tartózkodnak — kell be-

búniok, csekély bérbe szerződni, ’s ezt is apró 
részekben,’s a’ iegroszabb nemű termesztvények- 
ből kell összeszedegetni, — akkor bizonyára a’ leg 
jobb kedv is szomorúsággá, az öröm keserűséggé  
változik, a’ legszebb elm etehetségek ’s tulajdonok is 
ellankadnak, a’ szorgalom megtikkad, az inger elbá
gyad , és — a’ mi legsajnosabb! -— szenved a’ fő 
tárgy; ha pedig ennek pontosan elégtétetik, szen
ved az életm ód, fogyatkoznak az életszükségek’ 
legközelebbi eszközei, mellyeknek pedig legelső  
helyen léteiét emberiségünkből ki nem tagadhat
juk. Illy helyzetekben, olly különböző sorsú ’s termé
szetű emberekkel viszonyban állni, annyi bajjal 
küzködni, ezek mellett azon szomorú jövendőre 
való tekintetben — mellyel a’ 60ik sz. Társalkodó
ban foglalt Értekezés h elyesen , de sajnálkozásra- 
méllólag előszámlál, —• sorvadozni; m ég is czélt 
érni ’s az em beriségben a’ legfensőbbet — a’ jó 
N evelést, — eszközleni, előttem majd teljes le- 
hetlenség.

Miből áll a’ falusi nevelés most ? Erről is már töb
ben megtették észrevételiket; e lég  sajnosán kellett 
már olvasni, de m ég sajnosabban tapasztalni, hogy 
némelly falusi iskolákban nemcsak más szükséges 
tárgyakat, de m ég értelmesen olvasni sem  tanulhat-ni- 
m e g , annál kevésbbé írni; nem is lehet ez más
kép; — mert mit várhatni ott, hol a’ gyermekek 
csak egykét téli hónapban járnak iskolába, akkor 
is sok azért, mert honn a’ fűtött szobák’ nyitoga- 
tása, ’s az ajtó-csikorgatás a’ szüléknek alkalmat
lan? tavasz’ keltével már kimaradnak, ’s vagy a’ 
szüléktől alkalmaztatnak, vagy az utczákon fülsért
ve csevegnek ’s csinytalankodnak ; ’s habár a’ jövő 
téli napokra ismét beküldetnének is , de illy meg- 
szakasztott tanítás és tanulás mi sikert szerez ? — 
azután egyik ma, másik holnap, harmadik egy  hó
nap múlva, egyik félig elszaggatott könyvvel, má
sik idomtalan betűkkel mázolt lapoczkával vagy é- 
pen üres kézzel lép az iskolába; a’ mit előbb ta
nult, egészen  elfelejtve. Azonban, hogy m ég is ü- 
resen ne menjen, azaz: hogy törökbuza-kenyeréveí, 
vagy izetlen kolompérjával megtöltött iszákja m el
lett az iskolába-járás m ég terh és kin is legyen, 
— egy  vagy két jó darab fát kell neki czipelni, ’s  
féligfáradtan ér az iskolába ; itt már várakozik rá 
a’ hideg szoba, vagy az összehasadozott ’s félig  
dőlt kályhának fojtó füstje, ’s most nem tudja 
szegén y: a’ füst’ fojtogatásitól köhécseljen-é? a’ 
hidegség miatt dideregjen-é ? vagy leczkéjéhez 
fogjon ? ’s a’ t. ’s a’ t.

Nem lehet arról panaszkodni, mintha a’ kor
mány, felügyelési jógánál fogvást, a’ tudományok’ 
fő igazgatása által számtalan szép ’s jó rendszabást 
nem ten n e, mellyek kiterjednek a’ falusi iskolákra 
’s iskolamesterekre is. — Az egyházi fő hivatalok 
hathatósan sürgetik a’ népnevelést, az esperességek  
a’ legközelebbi felvigyázók, a’ helybeli lelkipászto
rok az igazgatók ; szóval: mind a’ felügyelői ’s fel
vigyázói személyek jól el vannak rendelve , mind

í
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a’ tudományokra számtalan a’ rendszabás. . . .  —
de a’ hiány ’s fogyatkozás a’ tanítóknak mind...........
mind . . . .  helyzetében van, következőleg a’ nevelés
ben is; azért a’ legkegyesb rendelések ’s legbuzgóbb  
ügyekezetek is m ég eddig lassú léptekkel sike
rültek. ’s a’t, ’s a’ t.

(Vége következik.)

A’ NAGYSZEBENI ELSÓ HAJFODRÁSZ.

1762ben a’ huberstburgi békekötés véget ve
tett a’ 7 éves porosz háborúnak. Mária 1 erézia’ 
rendjével díszesitve, főnöki m egelegúlés’jelét m g  - 
val hozva, tért-meg a’ hadból A. ezredes, több üt
közetben nyert sebei miatt a’ katona-életre alkal
matlan; pótlék nyugalomdijjal szép vagyonát élvez
ni települt-meg a’ birodalmi fővárosban, nőjét m ég  
háború előtt elvesztő , de három angyali szépsér 
gü leányt nemzett v e le ,’s ezek fúszerezék az agg- 
sággal- járó komoly életet. A’ szép leányok nem szű
kölködnek tömjénezőkben, a’ gazdagok pedig ké
rőkben ; a’ két idősb csakhamar sorsához - illőleg 
férchez is ment, csak az ifjabbik, ki egyszersadnd  
legszebb volt •— látszotta’ házasság’ rózsalánczait 
valódi lánczoknak vélve kikerülni. Ha egy  fürge 16 
éves hölgy a’ féríinem iránt idegen; ne essünk min- 
gyárt kétségbe; ez csak ideig-óraig tartó baj ; m en
nél feszültebb, annál szenvedélyesb szerető válha- 
tik belőle , melly minden ellene irányzott férfi-me- 
rény állal gyalulódva tágul, ’s az ostromok által 
gyengült s z í v  néha az okosságot mellőzve enged a’ 
felhevülés’ pillanatinak; szerelem  - elleni szilárdsá
got rejtő hölgyünknek is eljött férjfigyülölési határ
pontja ’s a’ t.

A’ templomban kékszemek véletlen találkoznak 
eg y  ifjú’ epedő tekintetével: ennek pillanatai olly 
igézők, olly sokat jelentők valának, ’s a’szerelemtől 
idegenkedő leánynak olly csudásan hátának érzékire, 
mint eddig egy  ifjúé sem. A. L. élénkebb szorgalom
mal járá e ’ naptól fogva az egyházat, korábban jelent- 
m eg mint mások, ’s szinte a’ sekrestyéssel hagyá 
azt e l , az isinéretlen ifjút mindig helyén találva. 
— Két szerelm esnek előleges értekezésre nem  
mindig szükséges a’ szó , a’ kölcsönös szem beszéd  
is e lég  néha; az ifjak örök hűséget ’s szeretetet 
esküitek egym ásnak, a’ nélkül hogycsak egyetlen
eg y  szóhangot váltottak volna........ W . (az isméretlen
ifjú)magát elhatárzólag,részére hódítjaa’kisasszony5 
komornáját, eg y  csinos-alakú, de annál forróbb ér
zelmeket fejező levélkét juttat a’ kedveshez, melly 
nem maradt felelet nélkül; de ennyi a’szeretetben  
m ég nem kielégítő ; a’ hideg holt betűk eg y  föladá
sig  égő ifjúra’s egy  szerelm es beteg leányra nézve 
foganatlan gyógyszer ; ellenben a’szem élyes talál
kozást legyőzhetlen akadályok gátiák; ezek mellő-
zésire pedig szükséges volt a’ jó tanács........... Sok
terv készült a’ szeretet által az együtt-találkozás’ 
létesítésére, de miket a’ komoly okosság; mindig; 
félrevetett.

Végre W . e g y . . .  czéljához segítő m ester
ségre szánja magát, hajfodrászatot tanul ’s ez 
által mint dámafejeket ékesítő a’ kedveshez fér
kezni magát eltökéli. Alig folyt le a’ tanulásban 
két hét, ’s már türhetőleg utánzá mesterét a’sze
relem hős. Ez idótiil fogva L. kisasszony is na

ponkint zsémbeskedni kezdvén eddigi vén burnótos- 
orrú hojfodrászára, azt elutasítja , ’s más újabb di
vatszerintit k erestet; ’s nem kétkedhetni, hogy a’ 
megbízott komorna, az uj ’s most Berlinből érke
zett hajfodrászt választó, ki testestüllelkestül nem  
m ás, mint az imádott W . volt, kit is a’ kisasszony 
atyja’ közbejárultaval megfogad.

Naponkint eljárt foglalatosságában az uj mester, 
’s a’ megvakitott apa maga sem győzte e lég g é  
dicsérni a’ mindig pontosan megjelenő m ű vészt; 
kiből mindazáltal az első napokban , midőn az é g e 
tő vas helyett hajtűt vesz - e lő , a’ hajporos ládikát 
ollóval \áltja-fel, ezen fonákságokból a’habozó sz e 
rető t, vagy reszkető, ügyetlen fogásiról a’ kontár 
nem berlini mestert ki nem ism érni, arra csak a’ 
nagy világban olly kevés jártasságú em ber k elle , 
mint az ezredes ur ; de nein ült ő mindig leányá
nál , ’s illyenkor a’ szép szőke fürtök papírtekercsek
ben maradván, fejfájást színlelt a’kis csalárd, hogy  
ebédre ne m ehessen. —

Az ifjak’ szenvedélye legfensőbb fokra hágott: 
rövid de nem mindig élvezhető találkozás, melly 
olly nagy munkába került, ’s bár kezdetben ’s foly
tában olly sok kedves órát szü lt, már most csak 
boldogtalanságjok’ tanúja v o lt, az ifjak vágypontul 
az örök egyesülést tüzték-ki. Már hallók, hogy ezt 
ilíedelem’ útján tenni lehellen volt, . . . .  az ifjak p e
dig megválni nem akartak. Ezer szeren cse , hogy  
a’ szerepjátszás minden gyanútól ment maradt ed- 
dig , ’s igy nem volt egyéb hátra, mint m egszök
ni, ’s bár az atyát gyermeki gyöngédséggel szerető  
L . . .  ban ennek első elgondolása nem kis háborodást 
szült, m ég is nem sok erőletés kelle a’ tanács- 
elfogadasra. A’ nélkül, hogy telepedésük’ helyét 
kijelölték volna, Bécsből elillantak , szekérre ültek, 
a’ bátorságban utazható magyar hon fe lé , m ég  
pedig legnagyobb seb esség g e l, ’s távol a’ fő or
szágúitól, Pestnek eg y  külvárosában megszállva 
várták a’ dolgok’ kifejlését, ’s W . egy  megbízott 
barátjának tudósítását Bécsből. Az öreg ezredes 
későn sejté leánya’ elutaztát; azonnal a’ komornát vet
te-elő, kire rá ijesztvén ez mindent ki vallott, de az 
ifjúnak valódi körülményiről maga sem  sokat tudván, 
a’ megbosszantott apa valóban leánya’ rablójának a’ 
berlini csinos hajfodrászt vélte; azonnal panaszt tőn 
császárnéjánál, ki az ezredest je les hadi érdem i
ért becsülvén, minden rendelést m egtett a’ fiatalok’ 
kézhöz kerítésére; csakhamar két csapat B. -hu
szárok is küldettek kinyomozásukra; más felől Ber
linbe , ’s más birodalmi fővárosokba hirnökök. Az 
ifjak azonban, kiket mindenütt föllelhetni véltek , 
csak a’ magyar honban nem, tudósitatva mindenről 
jó barátjok által, Pesten elrejtve várták az első zi
vatar’ eloszoltát. A’ közel Magyarországban sem  
reméllve biztos révet , Erdélyben NagySzeben-
be telepedtek............E lég élelemforrásul szolgáltak
előlegesen  a’ L. által hozott ékszerek, ’s az ifjúnak 
nem épen teljes de m ég sem  üres erszénye. Ez 
sem  tarta sokáig; — azalatt első szerelmök’ záloga 
is világra jött. Jónak látták most a’ megszomoritolt 
ezredest állapotokról értesíteni, ’s bocsánatáért ’s 
atyai áldásáért könyörögni, a’ midőn jó barátjok an
nak jobb világra-költöztét irja-meg.Földhez-sujtó’s lé
lekrázó tudósítás volt ez, és nem kis befolyással bírt
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a* ifjú W -nére, ki atyját elszökött leányára szórt átkai 
közt kimultnak, magát gazdag örökébül kitagadott
nak képzelve, boldogságátkezdetbenmegfojtva, egy  
megátkozott gyászos életet, egy  vakszerelem’ lán- 
czaival fűzött koldusbotot látott maga előtt. Ezt némi
leg  könnyiték az őt mindig szerető férj’vigasztalásai; 
enyhilé az idő ; az élet’ szükségein is pótolt a’ kontár 
m esterség. Erdélyben a’ hajfodrászat utánzókra ta
lált; Szeben akkorsem szűkölködött nyalka ’s a la  
porosz-Fridrik czopfot kedvelő ifjakban, ’s piperét 
űző Irányokban; a’ fodrászat csakhamar azoknál is 
elkerülhetlen divatszerré lett, kik azt az üstökös 
nem zetiséggel ellentétben vélték. Az itt nem hallott 
m esterség szükséges roszszá vált a’ nagyoknál, ’s 
W . hasznos polgára lett az uj honnak. A’nő, csilapul- 
ván lelkének viharjai, engedett a’ sor-szabtakörül
ményeknek ’s vetélkedve sietett házi gondjait férjé
vel m egosztani; varrással, h ím zéssel, leánykák’ 
nevelésével födözte a’ konyhaköltségeket, m egfe
ledkezve a’ rokon szeretetet olly mostohán bizonyí
tó testvériről ’s a’ t.

S . B. o. M .

Az F jszakameiikában, Philadelphiában kijövő P e n n 
s y l v a n i a  I n q u i r e r  a nd  d a i l y  C o u r i e r  ne
vű hírlapnak folyó évi april 5dikén költ számában 

következőt olvashatni:
SHUBRY, A.’ MAGYARORSZÁGI RABLÓ.

Német újságok következő részleteket közöl
nek Shubrjról, a’ magyarországi rablóról:

► Shubry Pécsett születék, hol atyja a’ tímár-
ságot nagy kiterjedésben folytatja. Első gyerm ek
ségétől fogva olly vakmerőséget mutatott, melly 
szüléit aggodalomba ejtette; ’s minthogy a’nem es 
gyermekekkel gyakran véres verekedésekbe ke
veredett, ez arra határozta atyját, Shubry Feren- 
cz e t, hogy őtet Ném etországba, Gothába, kül- 

I dené iskolába, hol szorgalma és tehetségei által 
magát megkülönböztette. Azonban itt sem  szűnt 

: m eg tanulólársait erőszakos tettekkel boszantani;
hanem ezek , több jeles tulajdonságiért készek 

1 valának neki mindig megengedni. Shubry költő 
vala , és bal'adokat irt, melly eket önmaga tett mu
zsikára ; ’s pajtásaival együtt azokat chorusban é- 
nekelte. Illy alkalmakkor mindig dühösségbe jött, 
ha valaki (kinek szerencsétlensége volt olly tartó- 

I mányban születni, hol a’ német nyelvet nem tisz
tán beszélik) verseit hibásan énekelte, vagy mond
ta ki. Később kénytelen yolt a’ várost elhagyni, 
azon lármáért, mellyet okozott, midőn előbb tanú- 
lótársait leitatta, ’s azután a’ gothai nummisma- 
tikai cabinet’ ostromlására égő fáklyákkal vezette.

A’ rendőrség’ tisztei által üidöztetve , a’ Lei
ne folyamba ugrott; és a’ másik partot elérvén ,

: a’ friedensteini kastélyhoz közel egy  istálóban el- 
: búit; ’s Hannoverába, Holsteinba és Lübeckbe ment, 
I honnan Svécziába, Upsalába hajózott.I

Itt a’ szép művészetek és tudományok iránti 
hajlandósága arra határozta őtet, hogy szokásait 
változtassa m e g , ’s magát a’ tudományos munká
latokban komolyan kimutassa, a’ mit 1836dik év’ 
kezdetéig folytatott i s , midőn atyja neki pénzt 
küldözni megszűnt. Most már szükséges seg e  
delem híjával leven, mind arra, hogy Svecziá- 
ban élh essen , mind arra, hogy azt elhagyhas
s a , estenkint kiment a’ városból; ’s az ország* 
utón gödröket ásott, ’s azokat száraz ággal és hó* 
val befedte. Ha valaki aztán az illy gödörbe esett, 
azt megfosztotta. Egy nap azonban a’ piaczon ke
resztül m envén , szerencsétlenségre bizonyos ha
szonbérlőnek , kit nyolcz nappal azelőtt m egfosz
tott, kutyájára bukkant. A’ kutya meglátván őt, 
reá ugrott, ’s ruháját szaggatta. Félvén, hogy nyo* 
mába akadnak, haladék nélkül m egszökött; ’s N é
metországon keresztül Magyarországba ment. Jo- 
sephstadtból levelet irt atyjához, ’s bűneit őszin
tén m egvallá, azokat a’ szükségnek tulajdonítván ; 
’s a’ nélkül, hogy engedehnet kért volna , kinyi- 
latkoztatá, hogy atyját, kire magát méltatlannak ér 
zi lenni, többé látni nem fogja.

E’ pillanattól fogva rabló sereg ’ felállításával 
foglalatoskodott; és sergének mind katonai, mind 
polgári organisatiót igyekezett adni. Hathatós é- 
kesszólása által számos tanulót, altiszteket, és  
tü zes , elvetem edett, és adósságokkal terhelt ifja
kat hódított magához. Rövid idő alatt száz ember’ 
feje volt, kik majd együtt, majd kisebb osztályok
ban a’ legvakmerőbb tetteket vitték véghez, Shubry 
mindig maga vezette őket ütközetre, meghatá
rozván előbb a’ h elyet, hol elszéledés’ esetében  
ismét találkozzanak. A’ legközelebbi junius hónap
ban komoly ütközete volt e g y  század huszárral. 
Shubry sebet kapott; ’s két huszár üldözte ő t , 
mindazáltal siker nélkül. Ugyanazon este e lég  
vakmerő volt m ég is bemenni Seyedre (Szeged), 
hol a’ huszárok szállásoltak; ’s ott enni ült a’ foga
dó’ vendégei közé, kik közit a’ beszéd term észe
tesen a’ hires rablórul folyt.

,Ismerik őt az urak?4 felszólalt hangosan.
„Nem 44 vala a’ közönséges felelet.
,De én , én ism erem .4
j,Ugyan millyen!44
,Harminczkét é v e s ; öt láb, hét hüvelyk ma

gas ; vállai e lég  erősek az urakat mind elbírni; ’s 
magatartása olly szelíd és búskomoly , hogy ke
gyeteket, asszonyaim, mind elhódítaná. Épen most 
karját felkötve hordja, de a’ másikban elég  ereje 
van ezen asztalt felborítani. B ő, bársony lovag
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felsőruhát hord, ’s fekete nadrágot és magyar 
csizmát.*

„H iszen, úgy épen ollyan, mint maga ura- 
ságod “ felkiált eg y  a’ jelenlevők közül.

,K étség kívül; mert im e , maga Shubry az , 
ki az ur’ eg észség éért iszik.* ’S miután a’ kiürí
tett poharat az asztalra nyugalmasan v isszatevé, 
eltűnt.

Más számos anekdotát is beszélnek róla, mel- 
lyek hasonlóképen nagy bátorságot ’s erős ter
m észetet mutatnak. Serge nem kiéhezett parasz
tokból, koldusokból és  közönséges tolvajokból ’s 
gazemberekből ál l , hanem ollyanokból, kiket e- 
gyedül a’ vétek , nem a’ nyomorúság sülyesztett 
el. Shubry a’ maga serege  közt kemény rendtar
tást állított fel; ’s hogy katonáinak buzgóságát gya
korolja és é leszsze , jutalmakat talált-ki azok’ szá
mára , kik legjobb zsiványok; ’s a’ testi gyakorla
tokban és fortélyokban legkitűnőbbek. Van eg y  hoz
zá méltó hadnagya is ,  Karpfen Villiam, regens- 
burgi szü le té s , ki azelőtt színész volt. Most az 
eg ész  sereg  a’ kárpátok közé Sziléziába vonta ma
gát. Vágynak mintegy ötszázan, jól felfegyver
kezve ’s kitanítva; ’s már néhány ütközetjök volt 
a’ császári seregekkel. El vágynak osztva batta- 
lionokra, mellyek közül mindeniknek minden szük
ség esse l ellátott társzekere van. A’ zsákmány az 
erdőkben van le té v e ,_ és elrejtve, mind addig, 
míg annak eladására alkalom nyílik. E gy rendes 
kincstárnok fizeti mindenkinek díját ki; ’s orvosi 
szolgálat is van a’ sebesek’ és betegek’ számára. 
Shubrynak szándéka, erejét eg y  század lovaggal 
nevelni.

E L E G Y T Á R .

Kieninger úr, előbb a’ kir. udvari dalszínház* 
tagja, ki mint jeles hangszerző 's hegedűs ismé- 
r e te s , figyelmet von magára egy  hangterjesztő 
műszer (Ton-Telegraph) föltalálása által. Ezen 7  
bécsi láb és 5 hüvelyk hosszúságú műszer, melly  
ugyanazon műszerekkel van mint a’ trombita e l
látva , ’s egy  csőhöz hasonló talpon fekszik , ké
pes a’ hangot 1 1 TV másodpercz alatt, m ég ellen- 
szél’ daczára is 2 0 0 0  bécsi ölre terjeszteni el. 
Nagy hasznú lehet ez különösen a’ széllyelszórt , 
egymástól erdő, mocsár, folyóvíz stb illyes által 
elválasztott hadcsoportok’ összegyűjtésére, köz- 
pontosítására. Igen czélszerüleg adathatik vele jel 
a’ toronybul tűzveszélykor; használhatni vasutakon 
sietős értekezésre.------- Most két rosztett miatt vá
dolják Mehemed Alit, hogy 1 8 1 6  ó a pártolja Ke- 
letafrikában a' rabszolgakereskedést, mi már Nyu-

gotafrikában eltöröltetett ’s hogy a’ mórok’ gyer
mekei’ kiherélletését, azon ocsmányságot, mit még 
a’ marokkai császár is évek óta halállal bűntettet,
ismét szokásba vesz i.------- A’ török szultán követni
szándékozik a’ keresztyén fejdelmek’ példáját ’s 
egy  uj aranypénzre képét nyomatja, ’s igy rövid 
idő alatt Mahmudaranyak is fognak folyamatban ! 
lenni. —  Paganini folyvást Parisban tartózkodik a’ 
legnagyobb elvonultságban. Mondják, több mii- ! 
lióbul álló értékét különféle pénzintézetekben tőké
sítette. A z is hallatszik, hogy feje akar lenni 
bizonyos társaságnak, melly hangászati estvélye- 
ket szándékozik tartani, ’s a’ szükséges épületel
rendelésre 3 0 0  ezer frankot forditand. —  Jelenleg  
nyolczvanhárom vasfüggőhidat számlál Franczia- 
o rszág , mi ott 1 8 2 2  előtt egészen  isméretlen  
volt. —  A’ Saint-Valery ásatáskor több mint húsz 
lábnyira a’ föld alatt erdőt, szőlőtőkéket, bika-szar- 
vascsontokat találtak, mind épségb n. —  New- 
Yorkból írják, hogy noha az egyesült statusokban 
részint panas bkodnak a’ hajadonleányok’ kevés 
számárul, mégis csak magában Newyorkban van 
7 2  ezer ’s közöttük 4 0  ezer haladja a’ 1 8  évet.

Nem  rég egy  zsidó jelent meg a’ londoni 
lordmayor előtt, ’s az egyik helybeli börtön’ felvi
gyázóját vádiá , miszerint az a’ bebörtönzött z s i
dókat erővel kényszeríti az angol egyház szertar
tása szerinti istentiszteletben részesülni. A’ fölvi
gyázó mindazáltal azzal menté magát, hogy ha ő 
a’ zsidót nem kényszeritné, a’ többi fogoly is zsi
dónak mondaná m agát, mert mindnyájan kedvet
lenül teljesítik vasárnapi kötelességüket.

M E S E .

A z ö r e g  f e c s k e ,  é s  f ia.  Összegyűlvén  
a’ fecskék, elvándorlásuk iránt tanácsot tártának.— 
A’ gyűlésbe egyik az ő m ég gyönge fiát, ki fé sz 
két csak akkor hagyá-el, hogy tanulna valamit, j 
magával elvitte. — Halván e z , az olt támadt tü
zes beszédeket, kedve jött neki is a’ szólásra. De 
atyja meginté őt, mondván: „Fiam! gyönge, járat
lan ’s tapasztalatlan vagy te m ég erre. Majd ha j 
annyi földet bejársz, mint m i, akkor szólhatsz.“ 
— T a n ú s á g :  Nem hasonlóul inthetnék e ma né- I 
melly öregeink is fiaikat, hogy járatlan ’s tapasz
talatlan eszükkel olly fönhéjázva, mint szoktak, m ég  
beszélni ne bátorkodjanak ?

R E J T K T T S Z Ő

Vont elsőin éjjel vigyáz; mindenkor egészem.
Hol jó rend van , utóm nem hever ott az utón.

Sz. !g. Zala v—lói.
A’ Sióik számú rejtettszó: E p e r j e s

Szerkeszti H e 1 m e c z y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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TÁRSALK O DÓ
P e s t ,  O c t o b e r ’ 18.

A» TOLNAI KÉPEZÓ-INTÉZET» MEGNYIT TATÁSA.

1836 évi martziusT 5én támadt Tolnai gr. Fe- 
stetits Leo és  Szentkirályi Móricz urak’ lelkesítő 
vezér-zászlójok alatt a’ K i s d e d - o v ó  i n t é z e t e 
k e t  M a g y a r o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  E g y e 
s ü l e t .  Czélját nevezete e léggé jelenti, eszközei
vé pedig te tte : a) az alkalmas védnevelők’ képezé- 
s é t ; b) az idővel keletkező kisdedovó-intézetek’ s e 
gítését olly módon, hogy mind a’ kisdedovó növen
dékeknek, mindaz újonnan állítatandó intézeteknek 
az előleges költségek’ visszafizetési terhe alatt, 
mindazállal kamatnélkül, kölcsönöztessenek.

Az első-rendű eszköz már éleibe lépett , a’ 
kisded-óvókat képező Intézet megnyittatott, ott, hol 
a’ zsenge vállalatra az Egyesület lelkes elnökétől 
ingyen kapott alkalmas helyet ’s épületeket, t. i. 
Tolnán. — Az Egyesület megbízottja tek. Szent- 
királyi Móricz ur a’ tolnai képző intézetre ajánlott 
helyet ’s épületet átveendő m egérkezett foly. Octo
ber Okán, hol másnap az Intézet’ megnyitása járásbeli 
fősz.biró B erecz Mihály, ’s esküit Parragh Jó
zse f urak, nemkülönben a’ helybeli városi elöljá
róság’ ’s előkelők’ jelenlétében illy renddel történt 
m eg: Mindenek előtt felolvastatott mélt. gróf Tolnai 
Festetics Leo urnák adománylevele, melly ekép szól: 
,,A’ kisdedovó intézeteknek mind az em beriségre 
általánfogva, mind pedig magyar hazánk’ jelen kö
rülményei közt a’ nem zetesedésre nézve, kiszámit- 
hatlan hasznairól m eg lévén győződve, miután P es
ten 1836. évi martziusőén egyesület alakult, inelly- 
nek ezé Íja a z , hogy a’ kisdedovó intézeteket Ma
gyarországban terjeszsze, ezen czélnak elérésére  
pedig leghalhatósb eszköznek találtatott egy  véd- 
nevelőketképező-intézel’ felállítását eszközölni, ma
gam is mint ember ’s hazafi ezen kettős vonattatá
somnál fogva e’ czélra eszközöket szolgáltatni kíván
ván , ugyanazon észtben Bellaczi birtokomban ezen  
intézet’ felállítására helyet ajánlottam, ’s a’ szük
ség es épületeket m egtéletn i, továbbá az intézet 
igazgatójának fizetéséből évenkint 240 pengő frt 
megállapítani, az ugyanazon észtben költ és t. n. 
Tolna vm egye’ közgyűlésének be is adott ajánlóle
velemnél fogva felfogadtam.

Miután azonban az E gyesü let úgy találta, hogy 
a’ védtanítókat képező intézetet Tolna mvárosában 
felállítani sok tekintetből czélirányosb leend : ennél- 
fogvást fenemlitett ajánlólevelemet ezennel vssza-

\ o má n ,  az ott meghatározottak helyett magamai 
a felállítandó példány-intézet’ javára az érdeklett 
egyesületnek e ’ következőkben kötelezem-le : tör) 
Azon fundusomat, mellyel Tolna mezővarosában 
egyfelől (jőtz Fridrik Ts Hága Miklós, másfelől Stand 
I erencz és Szóró Domokos’ szomszédságában bí
rok , az Egyesület’ használatára, —- mindazállal az 
egyenes tulajdonosi jogot magamnak fentartván, 
— a’ rajta levő, általam az Egyesület’ czéljára kü
lönösen alkalmaztatott mindennemű épülettel együtt 
örök időkre ol!y módon adom által, hogy a’ meddig 
a’ képezőintézet ezenépüíetben maradni fog, azok
nak birtokában az egyesület mindenkor háborítat
lan megmaradjon; ha pedig idővel a’ képző-intézet 
az Egyesület* végzéséből máshová tétetnék által, 
akkor ezen épületek ’s fundus köz m egegyezéssel 
el is adathassanak, az árukból bejövendő summa 
azonban egyedül más czélirányos fundus és épüle
tek’ vásárlására fordítathassék. Mindezek iránt csu
pán csak az egyesületi közgyűlés tehetvén hatá
rozást. 2) Az Intézet* igazgatójának fizetéséből e- 
lőbbeni ajánlásom szerint 210 p. forintot évenkint 
ezennel is megalapítok, olly hozzáadással, bogy ha 
vagy magam vagy örököseim ezen summát eszten- 
dőnkinl fizetni néminemű alkalmatlansággal járónak 
találnám vagy találnák, annak tőkéjét, u. m. 4000 
p. forintot tartozzam vagy tartozzanak az Egyesület’ 
pénztárába lefizetni. 3) Reményiem, hogy örököse
im is velem  hasonérzésből ezen adományomat ’s 
alapítványomat, melly egyenesen az em beriség’ ’s 
haza’ javára tétetett, szentül megtartandják, vala
mint őket ezen adományomnak ’s alapítványomnak 
megtartására ezennel le is kötelezem. —• 4) Mind
azállal, ha előre nem látható körülmények miatt azou 
eg y esü le t, mellyet fentebb emliték, m egszűnne, 
akkor azon tulajdonosi jogomnál fogva, mellyet ma
gamnak fentartottam, tolnai fundusomat a’ rajta le 
vő épületekkel együtt, vagy pedig, ha eladatott volna, 
annak árát magamnak ’s maradékimnak visszatéri- 
tetni, nem különben, ha hogy az igazgató’ fizetésé
be esztendőnkint kiszolgáltatandó alapítványomnak 
tőkéje időközben letétetnék, ezen tőkének visszaada- 
tásális inegkivánom. „Ellenben én Szentkirályi Mó
ricz, mint a’ kidedovó-intézeteknek Magyarország
ban terjesztésére fenálló E gyesület’ alelnöke, ezen  
ajánlást ’s adományt az Egyesület’ nevében köszö
nettel elfogadván a’ 4k. pontban kitett föltételek’tel
jesítésére magamat ’s általam az Egyesületet lekö'
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telezem . Költ Tolnán 1837. észt. oct. 7én, Tolnai gr. 
F estetics Leo m.k. Szentkirályi Móricz m.k.“

Az adománylevélnek egyik mása a’ törvényes 
bizonyságnak mint tek. ns Tolna várm egye’ Karai
nak’s Rendéinek beadatandó, másika pedig az eg y e ' 
sűleti levéltárnak adaték-által. — Ezt követé az a- 
dománytevő Gróf’ lelkes b eszéd e , mellyben örö
mét jelenté a’ nemzetisedésnek ’s hazának szolgál- 
hatásán, ’s amaz ohajtatát, vajha minden egyes polgár 
maga körében, illőleg eg ész  erejét a’ szellemi ’s 
anyagi közjóiét’ eszközlésére fordítsa. — Továb
bá az ujdan felállított képező — és mellé kapcsolt 
példány-ovóintézet, mellyben a’ növendék védtani- 
tók tettleges oktatást veendenek, eg y  helybeli al- 
választoltságnak, gazdasági ’s nevelési osztályára 
bizalék, melly választotlságnak különösen szivére 
köttetik a’ lelkes, szorgalmas ’s buzgó felvigyázás ; 
szeresse a’ kisdedeket, szeresse  a’ dolgot m agát, 
mert valamint szeretet nélkül a’ szeretet’ magva 
m egfúl: úgy ellenben az is bizonyos, hogy ha egy  
részrül a’ helybeli választmány’ buzgóságának fogja 
a’ haza köszönhetni a’ képező intézet’ szerencsés  
sikerét, ’s minden gyümölcseinek édes tökéletes
ségre való érését: más részről, mit ugyan re
ményleni sem szabad , elfajulása’ esetében a’ fele
let’ terhe is a’ haza előtt a’ közvetlen felvigyázókra 
fog háromlani.

’S így íme a’ haza’ hasznára az Egyesület e- 
lég  akadályokon áttörve megnyitotta a’ képező-in- 
tézetet, mellyben jelenleg három védnövendék ké- 
peztetik , állítandó kisdedovó - intézetekben siker
rel munkálkodható oktatóvá. L egyen szabad re
m ényleni, hogy ezek’ száma a’ majdan mutatkozó 
kivánatokhoz ’s az E gyesület’ pénztárához képest 
időnkint szaporodni fog. Ohajtanivaló nincs egyéb, 
minthogy az Egyesületben aláíró hazafiaknak szá
ma minélinkább szaporodjék, ’s igy biztosiltassék 
azon boldogító remény, hogy hazánkban a’ kisded
ovó intézetek, mellyekben jám borság, szeiídség, 
erényesség, közbizodalom, munkásság, rend-’s tisz
taság-szeretet táplálja a’ gyenge sziveket, ’s a’für- 
ge kis népből egy  rendes, szorgalm as, erényes ’s 
egyetértő boldog népet képez, terjedjenek, gyara
podjanak; mellyekben olly polgárok növekedjenek, 
kik saját rendeltetési ’s munkálkodási körükből sem  
haszonlesés, sem más nyugtalanok’ izgatása, sem  
elcsü gged és, sem el nem érhető óhajtalak’ csik- 
landó ösztönei által ki ne ragadtassanak; kik egyes  
czélokra, a’ közjónak, közboldogságnak általányos 
czéljára egyesülőkre, minélnagyobb szorgalommal 
’s lélekisméretességgelmunkálkodjanak;kiket a’ köz
szeretetnek kapcsa szorítson erős egészszé  ; kik az

erkölcs és vallás’ bátorító palládiuma alatt a’ földi-lét’ 
bajait erősen — a’ jövendőnek megnyugtató rem é
nyeitől áthatva — tűrni, jobb oldalát pedig mér- 
séklett józansággal éldelni tudják. Tolnán October 
8án 1837. Wargha István

tolnai kepzú'-inlexet’ igazgatója.

N E V E L É S ’ Ü G Y É B E N .
(Vége.)

ítéletem  szerint az iskolaházakat olly kitűnő 
alakba kellene helyezn i, hogy azok már külső te
kintetükre is ingerlenék mind a’ szüléket, mind a’ 
gyerm ekeket; a’ tanítói díjt olly becses értékben 
kellene kimérni, melly e lég  inditóokokat ’s in
gert adna a’ leglanultabb embernek is, az e ’ czél- 
ra szükséges fogások’ ’s tulajdonok’ m egszerzésé
re ; ki kétségkívül nem csupán szükségi szorú’t- 
ságb ól, hanem a’ hivatalnak jól ellátott állásiból,
’s a’ czél’ méltóságából indítatnék az ide kivánta- 
tó tökélyek’ m egszerzésére; ’s ez nagy ok ’s al
kalom volna arra i s , hogy számos ifjú , kik most 
a’ keveset is elégnek tartják, nagyobb lelki ki- 
miveltetésre gerjedne, ’s m ég a’ tudományosak’ 
számát is a’ hazában szaporítaná. Az illyen taní
tói ’s iskolai rendes helyzetből az is szárm aznék, 
hogy sokan — falukon lakván, gyermekeiket el- j 
sőbb a’ jól elrendelt falusi iskolákba, ’s a’ tanult 
’s hivatalra érdemesített tanítók alá adnák; mert 
tudnák, hogy ott is már sok jót ’s szépet tanul
hattak; ebből pedig az következnék, hogy a’ sze- 
rencsésb-sorsú gyermekek a’ közpolgári gyerm e
kekkel érzelm ekben, emberisméretben hasonló fo
gásokat nyernének, az em beriség ’s felebaráti sze
retet’ utján egym áshoz közelebb jönnének.

Miből ismét a’ társas-életnek több boldogító 
malasztja fakadna; midőn most számtalan szüle a' 
falusi iskolák ’s tanítók’ alacsonyságától visszaijed
ve, vagy házinevelést állitnak, m egelégedvén sok
szor m ég szerencsétlenebb helyezetú, tudományú 
’s erkölcsű emberekkel, mint minők a’ szegény fa
lusi m esterek; vagy sokszor a’ faluktól csak név
re különböző városkákban, távul a’ szülei felvigyázás- 
tól, nevelik magzalikat. ’s a ’t.

A’ nem zetek’ legfőbb szerencséje ’s boldog
sága a’ lelki m iveltség lévén , ez pedig a’ jó ne
velés által szerezlethetvén-m eg, ugyanennek kell 
is a’ legelső ’s legfőbb nemzeti ügyekezetnek len
ni; és ha a’ sors vagy szerencse néhány száz 
ezer több vagy kevesebb polgárt nagyobb tehet
séggel megáldott, több millió valami titkos vágyást 
érez keblében, m ellyel, úgy tetszik, amazokhoz 
szerelnének közelíteni. Ezen titkos érzelmeket ki-



331

fakasztani, rejtezkedő vágyásokat kielégiteni csak 
a’ nevelés ’s oktatás tudná, ’s a’ t.

Megismerné valóban a’ neveltebb falusi ész  
i s , bogy a’ törvényeknek tisztább ’s szentebb ok- 
bul ’s czélból kell hódolni, mellyeknek most igen  
gyakran csak rémülésből ’s félelemből engedelm es
kedik. ’s a’ t. —

Sok elmaradna azon észrevételek’ tárgyaiból 
is, mellyeket a’ 83ik számú Társalkodó „Töredék 
a’ kisdedek’ neveléséről“ czim alatt alaposan fel
hord. Mert a’ melly csinytalanságokat a’ kisded honn 
szüléitől látott, ’s a’ család körül felszedett, azok- 
bul a’ jó falusi iskolában sokat elhagyna; ’s lát
ván , hogy ott a’ gyerm ekek’ többsége ollyakat é- 
pen nem cselekszik, mikben ő szüléi’ lakjában fer
dén gyakoroltatott, ellenkező példák ’s cselekede
tek’ látására^— néha oktatás’s intés által is — gyen
g e  elméje súrlódásba jönne, ’s maga kezdené 
m egism erni, hogy nem mind jó ’s igaz az, a’mit 
honn látott, ’s a’ t.

El lévén rendezve a’ falusi iskolák, el eg y 
szersmind látva a’ falusi tanítók— ide értvén azt is , 
hogy a’ többi függelék- ’s valóban akadék-hivata- 
lok a’ tanítóitól el vannak szakasztva —■ méltán is 
lehet azon pontosságot, ’s a’ kötelességeknek, 
mellyek a’ tanítással ’s neveléssel összekötvék, 
ama’ szoros teljesítését várni, miilyen csak meg- 
kivánlathalik a’ falusi iskolákban ’s tanítókban, de 
mire most nagyobbrészint hasztalan számítunk. 
Most már illő ’s érdem es volna minden esztendő
ben legalább csak egyszer is próbát tartani, ’s a ’t. 
— Illy próbák tétetvén, mind a’ gyermekek na
gyobb tűzre lobbannának, mind a’ szülék föléb 
redeznének, ’s nagyobk ösztönt’s szorgalmat nyer
nének gyermekeiknek iskolába-küldésére. ’s a’ t.

Ezek valóban többet használnak •— legalább 
Ítéletem ’s vélekedésem szerint; —• m ég arra is , 
hogy egész  esztendő által számos tonitványnyal 
ékeskednének a’ falusi iskolák, avagy bizonyos is
kolai időt lehetne azokban is tartani,—■ mint min
den más számtalan rendelés, mellyek, ha most leg 
kegyesebb szívből, leglelkesebb indulatból tétet
nek i s , de, mivel a’ fő dolognál ’s annak leikénél 
van a’ hijány, azért várt ’s reméUt siker nem i- 
gen látszik.

Fellengő észrevételeket e ’ tárgyban könyvek 
’s rendeletek által eleget láthatunk, de egészen  a’ 
tárgyhoz közel ereszkedni nem mindenki akar; 
pedig csak olt mutatja magát term észetesen , mit 
messziről a’ nagyitó-üveg’ csalfa segedelmivel 
láthatunk. Én tehát falusi lévén , falusi iskolákról,

falusi mesterekről, falusi érzésből szólok, ’s tőre- 
dék-eszrevételimet egyenesen a’ kútfőből merítem.

Somogyiul.

É R -M E L L É K I  E G Y H Á Z V I D É K I  P A P O K ’ O L V A S Ó 

T Á R S A S Á G A  (B ih a rb a n ) .

A’ helvécziai vallás-tételt, követő érmelléki tiszt, 
egyházi vidék’ csaknem minden papja buzdulva a’ 
bölcsnek ezen szavaitól: „Jobb a’ bölcseség a’ 
drágaköveknél, és bármi gyönyörűségek sem  ha
sonlíthatnak eh ez , péld: 8. 10“ a’ már 74 é v e s ,  
de az ipar iránt ifjú hévvel lángoló keblű, agg  
esperesüknek tiszt. C s é c s i  J á n o s  úrnak fel
szólítására, körüket több nagytekintetü világi úr 
részvényeivel diszesitvén, olvasó-társaságot ké
peztek, a’ legújabb ’s legjelesb magyar ’s né
met könyveket, ’s folyóírásokat olvasandók. — E’ 
társaság m ég 1835ik évben alakult, de eddig sza
bályzaton lévén, valódi létre csak f. évi sept. 8án 
jöhetett; a’ midőn több részvényes tag’ egygyültlé- 
tében a’ társaság jó rendje ’s virágzása’ tekinteté
ből, a’ tiszt, esperes úr mellé (ki,  eddig is felü
gyelő volt) segédül, a’ tagok közül választatva egy  
masod-előlülő, négy igazgató, egy  pénztárnok, ki
nek tiszte a’ könyveket m egszerezn i; továbbá egy  
könyvtárnok, ki a’ könyvekre vigyázván, azokat 
bizonyos meghatározott díjért a’nem részvényesek
nek is , a’ társaság’ szabályai szerint kiadhatja, m i
után már minden részvényes elolvasta; .— egy  
jeg y ző , ki a’ társaság’ alapúlása’ idejét, könyvek’ 
czim eit, részvényesek’ n ev ét, számát (mellyjelen
leg  40re van határozva) évről évre jegyzi; ’s vég 
zésbe ment, hogy ezek , évenkint egybegyűlvén, 
a’ társaság’ új könyvekkel ellátásáról, ’s minden e- 
lőfordulható viszonyok’ elrendezéséről tanácskozni 
kötelesek lesznek. T. Piskóltrul.

S T A T U S - P A P Í R O K  P O R O S Z O R S Z Á G B A N .

Prusszia egész 1 7 8 7 ig  minden statusadősság-
tól egészen  ment volt , ’» kincstára nevezetes 
mennyiségű készpénzzel bírt. E ’ kész-pénz m ég  
Ilik Fridrik Vilmos uralkodása alatt is huzamos 
ideig hasznos szolgálatokat t ő n , annyira, hogy 
l806b an  még csak 30  millió tallérra rúgott az 
adósság, melly idószakonkint vaia lefizetendő 9 
mi okbul papírjaikkal rendszeres ’s nevezetes 
kereskedést aem is űztek. Csak az i8 0 6 ik i  sze 
rencsétlen ’s 1 8 1 2 — 15ki szcrencsésb franczia 
háború növesztő nevezetes mennyiségre a’ po
rosz statusadósságot, mellynek rendezése után 
többféle staluspapirok keletkeztek, ’s a’ tózsér- 
világban je les kereskedési ezikket alkotónak. A z  
1820ban  febr. 17röl költ kir. rendelmény sze
rint a slatusadósságok kamatterhe» tőkéje 18 0
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millió tallérra rug, *s az évenkinti kamatuk vagy 
osztalékok azon évben 7 ,6 3 7 ,1 7 7  tallérnyiak vol
tak. Azóta azonban már a’ fogyasztó tőke több 
milliót kiíizete. Jelen leg következő statuspapirok 
vannak forgásban : a) A tulajdonkép úgynevezett 
ztatuskötelezvények, mellyek alkotják a’ statusa
dósság legnagyobb részét, ’s 1820b an  csak ka
matúi 4 ,78ü.000tallért fizettek. Állnak pedig e ’ 
statuskötelezvények 4 £  papirokbul, ’s név n é l
kül a’ bemutatóra szólnak ; minden illy kötelez
vény m ellé öt évre terjedő kamatszeleteket (Zins- 
coupons) mellékelnek. A ’ kamatfizetés féléven- 
kint történik, ’s minden nyilványos pénztárnál 
fölvehető, sőt m ég több külföldi városban is tel
jesítik azt az illető megbízottak. A ’ kormány e ’ 
kötelezvényeket mindaddig visszavásárolhatja a’ 
divatozó pénzkelet szerint, mig a’ készpénz érté
kéig nem szökken beesők, ezentúl aztán sors
húzás által történendő a’ lefizetés. M ivel e ’ kö
telezvények egy  lefizetésére, az úgynevezettju- 
talmi sorshúzást (Praemienlotterie) alkoták, részét 
tartalékul használók; a’ m ég kün levő tartozások 
belőlük, mellyért 30  milliónyi illy nemű statuskölez- 
vény, egész becsárostul porosz kelet szerint, 
eladatván, félévenkinli 1 0  sorshúzásban vala 
kijátszatandó. A’ nagy jutalomnyerhetési remény 
annyira m egkedvelteié a’ sorsjáték e ’ n em ét, 
hogy lOOrul 130ra  *s többre is szökkent az 
egyes sors becse, b) Az angol kölcsön kötelez
vényei, melly 1 8 1 8 k i aprilben ltothschilddal köt
tetek Londonban. E ’ kölcsön név szerint 5 millió 
font sterlingből áll, és száztól ötteli kamatját Lon
donban fizetteti a’ kormány angol p én zze l; vissza
fizetése 5á8 év alatt történend, a’ kötelezvények ke
letük szerinti visszavásárlása, vagy kiváltása által. 
E ’ papírok Londonban még kiadatásuk előtt 80ra  
szökkentek , holott a’ porosz kormány 1 0 0  h e
lyett csak 7 1 kapott. I8iá2ben ismét más ’s jó
zanabb elveken épült pénzügyi munkálatot vitt 
véghez Rolhschilddul Angliában, melly által tu
la jdonkép nem uj kölcsönt köte, hanem inkább 
csak n’ papírok kelele csökkenését Prussziában , 
fölhalmozás állal kerülni akarólag, két millió 
font sterlinget porosz kötelezvényekben ugyan
annyiu l szóló angol kötelezvényekért tön le , 
mellyek lassanként valónak kiváltandók. E ’ rend
szabály a’ porosz papirokat forgásba hozá az an
gol tőzsér-csarnokban , ’s a’ hazában is magasb 
keletre rugtatá. Ezekenkül m ég többféle adós
sága is van Poroszországnak; illyenek : a’ Ilitek  
kötelezvényei, mellyekért 4 fe t  fizetnek , ’s ö s 
szesen ezen adósság 9  millió tallérból áll; ide 
szán • tandók még a’ status jószágira fölvett pén
zek is. Egyébiránt több nagyobb porosz város 
magányos adóssági papírjait is ösméri a’ tőesér-

világ , valamint szinté az úgynevezett zálogleve
leket is, mellyek ia’ kormánytól is helybenhagyott 
több földbirtokos egyesület kölcsöniéseinek szü- 
le inényi; kik t. i. közös kezeskedés mellett j, 
vettek jószágaikra, ’s földbirtoki zálo^ 
egyes birtokosoknak ismét kölcsönzének. uW. 
ságok összesen mintegy 8 0  millió tallérra rúg
hatnak, ’s mivel kamatjai pontosan fizettetne 
keresve veszik 1 —  8£n yi föladással is papírja
ikat. Ide számítandók végre m ég a’ bankkötelez- 
vények is,- ámbár használhatásuk bajosabb, m i
vel birtokosaik nevére iratvák, ’s csak rendszeres 
bírói átiratás utján juthatnak mások birtokába. A ’ 
kir. bank 2 — 3£nyi kamat mellett folyvást vesz- 
föl pénzt, ’s a’ befizetett tőkét azonnal, vagy ha 
nagyobb a’ mennyiség, 1 4 — &8 napi fölmondás 
után , visszafizeti. Napoleon erőszakoskodása ide
jében mindazáltal e ’ bank fizetése is zavarba jött, 
annyira, hogy a’ régibb adósságokat m ég most 
sem képes visszafizetni, az újakat pedig csak 
legnagyobb szükség esetén fizetgeti, ’s ez okbul 
e* régi papírok kelete csak 8 £ — 84 közt ingadoz 
száz helyett ; a’ kormány azonban erősen ígéri, 
hogy minden kötelezését híven teljesitendi, mi 
annyival kivánatosb, mivel többnyire árva- *s 
letéti (deposítumi) pénzekből állnak a’ régiebb kö
telezvény ek. —

AZ ÖRÖKLÉT.
Egy bölcs’ elméjét, — igy beszéli eg y  régi 

monda —• a’ term észet’ fönségének ’s szép ség é
nek nagy gondolatja foglalá-el, ’s tanitványival a’ 
véghetetlenség ’s öröklétről beszélgetett. Ekkor 
tanítványai közül egyik kérdezé tőle: „ De ,  m es
ter, meddig tarthat valljon az öröklét?“ — A’ m es
ter válaszoló: ,,F iam ! nézzd amaz örök hóval ’s 
jég g el borított hegytetőt, melly m essze a’ felhő
kön túl emelkedik. Minden tavaszkor három madár 
j ő , ’s ezek orrukat a’ hegyhez ’s annak csúcsá
hoz csiszolják, — ’s ha majd e ’ madarak illy mó
don az egész  hegyet elkoptatták ’s a’ sik térhez 
egyenlővé tették , akkor mult-el az öröklét’ első 
percze. T e m ég fiatal v a g y , fiam! talán m egér
heted.“

A ’ S Z Á M ÍT Ó  C S U D A -  G Y E R M E K .

Vita Mangiameíe, kis számító Havreban 2 0 0  
szem ély előtt rendkívüli ügyességének több pró
báját adván, többi közt köz bámulatra c ’ kérdést: 
7 0 ,1 8 0 ,4 5 3 ,Időnek mi a’ köbgyökere? három 
perez alatt pontosan megfejté.

RBJ TETTS ZÓ.

Város ’s bánya eg ész ; kebeléből kincsekéi ásnak.
"Ságd kél széleit el — ’s kincsre nagyobbra találsz.

Vincxe Ignácx-
A’ 82<lik számú rejtettszó: Ör d ö g .

—  Nyomtatja B e i m e l .Szerkeszti H e l m  e c z y.



TÁRSALK ODÓ.
§1 «Kam P e s t ,  O c t o b e r ’ 81, 1837.

. D O N ,  M A D Á R L Á T C S Ó B E N
(Kútfő: ,,L —rf’s Europa’*).

Ifjúságom’ első évei óta fejemben különös 
zelgés rajzott; m egveték minden szállítási e sz 

közt, inillyeket e ’ földön használunk, ’s kívántam 
a’ légbe fölemelkedhetni, hogy lássam , mint e- 
nyészik-el lábaim alatt a’ föld. E gy léghajót! ki ad 
nekem léghajót! — így kiáltoztam llldik Richard- 
kint, ki országát egy  lóért akará odadni. E’ kü- 
lönczködés nagyatyámnak, egy  lábköszvényes fér
finak , befolyása alatt fejlett-ki, ki mindig dicsek- 
vék, hogy jelen volt a’ legelső légarányos próbán. 
O eg y  ősznek egész  lelkesülésével beszélte ne
kem el ez esem ény’ minden körülményit, ’s 
nem volt sem  vége sem hossza azon találmány’ di
csérésének , melly a’ légkört oczeánná, ’s az em 
bert légi-matrózzá változtatja. Sokáig maradt csi
rájában e ’ gyermeki szenvedély, ’s m egelégiiltem  
azzal, ha titkon táplálhatám azt minden olly iro
mány’ tanulásával, mellyek a’ légarány-tanról je 
lenlek m eg.

Évek mulának-el, ’s a’ különféle foglalkozás
ba annyira el valék merülve, hogy ifjúságom’ fur
csa szeszélyét végre elfojtottam. Elfeledém már 
amaz idők’ h ev ét, midőn kénytelen voltam Lon
donba utazni. Olt egészen  isméretlen valék. Egy 
reggel azt olvasom eg y  nagy ragaszlapon, hogy  
bizonyos G r e e n  úr két, általa kormányzandó lég 
hajón különféle légutat szándékozik tenni. — ,Két 
léghajó! különféle lég u t! mi az?* kérdém a’ pin- 
czértő l.— „Két léghajó, mellyeket Green úr ma 
reggel 11 órakor Vauxhall-ban felfog bocsátani.“
— Már 10 volt az óra. — ,Bérkocsit szaporán!‘ 
kiálték. Egyszerre föléledt eg ész  légarányos szen
vedélyem . — ,Hol van Vauxhall?* — ,,A’ város’ 
másik végén. Ha uraságod nem ismeri m ég Lon
dont, olt jó alkalma lesz megismerni azt.“

Én a’ citynek (belvárosnak) White-chapel felé 
eső végén laktam ; félóra alatt elhagyám a’ cityt, 
a’ londonhidat, a’ westininster.utat, a’ lambethi 
sétasort, ’s elértem Vauxhallba Annyira el voltam 
merülve , hogy London’ dicsőségeit pillanatra sem  
méltatám, sőt a’ tiz shillinget sem akartam elven
n i, mellyeket guinéemből kaptam, midőn a’ bu- 
reauszolga utánam sietve átnyújtó azokat. A’ lég 
hajós’ nagy bámultára hozzá rohantam, megszo- 
ritám kezét, ’s kiállók : Én önnel utazom; van m ég  
hely számomra? — „ Ig e n !“ felelt az mosolygva.
— De milly nagyon bámult volna, ha tudja, hogy 
Londonról m ég mitsem tudtam, ’s a’ helyeit, hogy 
nevezetességeit vizsgálnám , többre becsülém fe
lülről nézni azt. Bizonyos érzés , mellyet tulajdon
kép sem  félelem nek, sem  vakmerőségnek nem 
mondhatni, megindulást szült bennem, mellynek 
nem leheték urává. Többször húztam-ki órám at; 
annyi sok em berszem , mellyek rám valának for
dítva, ném ileg megzavart. Végre néhány üdvlö- 
yés hirdető a’ fölszállást. „Akar ön most belépni ?
— kérdé a’ léghajós — most van ideje.“ <— En

mitsem felelek , hanem beléptem. Uj ’s rendkívüli 
volt az érzem ény; ’s a’ roppant m ű, melly a’ lég 
be vont, nem igen kellemes mozgásban részesí
tett. A’ sokaság’zavaros lármája elszéditelt, ’s nem  
tudom, arczom’ haloványsága volt é ,  mi Green 
úr’ szem ébe tűnt; ő forgatta zászlóját ’s mondó, 
tenném én is azt. — „Jőjön utánam, — szól a— ’s 
kötöztesse m eg magát a’ csolnakban; e ’ két szíj 
arravaló. Kik eddig velem jöttek, mindnyájan jó
nak láták ez elővigyázalot.“

,Én? — kiálték neheztelve, — én nem félek.* 
— „Azt h iszem ; de a’ légkör’ változásának követ
kezménye szokás szerint ájulás.“ E’ nyilatkozás e- 
szem re hozott ’s megkölöztetém magam’.

Most a’ légben lebegénk, ’s uj lövések, uj 
lárma hatott hozzánk. Kevés perez alatt Vauxhall’ 
legmagasb fái lábaink alatt voltak; minél tovább 
hajózánk, annál szörnyebb hirtelenséggel látszott 
örvénybe sülyedni minden. Talpaim rendkívül fáj
tak. A’ másik léghajó a’ miénktől kis távulságra 
lebegett. Most egy  erős szélrohanat T hem ze’ men
tébe hajta bennünket. Milly látvány! Az óriási vá
ros roppant földabroszkint terűlt-el szemeink előtt. 
Felkiáltásom e ’ hirtelen rálekintéskor eláruló a’ lég 
hajósnak, hogy ujoncz vagyok illy utazásban. —• 
„Hogyan? ön Londont ma látja először?“ — ,lgen, 
’s nem lehetett kedvezőbb alkalmat ’s tökéletesb 
ciceronet kapnom.* — „Jól van, — szóla •— suly- 
terhet tehát nem vetünk-ki, ’s közép magasság
ban fogunk tartózkodni; így a’ polgárisodás’ ’s 
ipar’ óriási szobra lassan kifejiik szemünk előtt.“ 

így  tovább repültünk. Blackfriardhoz közel
gőnk. Egyszerre megszűnt az erős szél ’s egy  
mföldnyire lebegtünk csaknem eg y  helyben, kö
zépszerű gyalogló felért volna velünk. így  ment 
ez Banksidélől a’ megváltó’ templomáig. — ,Milly 
csudálatos! — kiálték — minden, a’ mit látok, óriás
szerű! Itt gőzöst látok, melly magasságunkig kül
di füstgomolyát; ott egy  másikat, melly szelíden 
lejt, ’s utazókkal van megrakva. Ott alább, ama’ 
hídnál fregáták, mellyek kifeszitelt vitorlákkal utaz- 
nak-el; itt ismét a’ kereskedés zsibong nagysze
rűségében; az árboczerdő’közepén a’ vörösesere- 
pű-házak áru-kötegeket várnak a’ világ’ minden ré
szeiből. Mindenhol ipar ’s műszorgalom mutatko
zik; e ’ nagy kék ’s ragadó folyam, a’ hid’ ezen  
ivei — mellyek magasságunkból is nagyoknak lát
szanak, ’s az élet által, melly rajtok látható — a’ 
polgárisuk világ’ áruvásárát hirdetik. .— Hol van 
T ow er? hol W hitehall? hol Westminister?* — 
,, Várjon csak k issé , megindulása nem enged  
időt felelnem; ’s ön szeren csés, hogy nem erősb 
a’ szé l, különben, mialatt beszélünk, m essze vol
nánk már e ’ helytől.— A’ T ow er ott alant fekszik 
jobbra; ama nagy, négyszögű goth-em lék, lőré- 
zsekkel ellátva’s vörös zászlóval fölékesitve, egy  
m ég mindig homályos és félelmet okozó erősség, 
melly hajdankorunk’ véres vadságáról beszél az 
ivadéknak. A’ sok íiajó elrejti ön előtt a’ Tower-
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be-m enetelt; távulabb mu'atkoznak ?z. Katalin ’s 
London-hajógyárak; itt központosul eg ész  tengeri 
kereskedésünk’ hatalmas mozgalma. London ha
jógyáron túl m essze kezdték ásni a’ híres Tun- 
nelt, ama’ hidat kipótlandó földalatti utat,  mert 
amazt itt a’ magas-árboczu jármüvek miatt nem  
építhetni.“ —

„Most ön némi rendet tartson vizsgálatiban —  
szólt hozzám Green úr folytatva •— menjen sze
m ével Towertől jobbra a’ T em ze’ bal partján, melly 
ön előtt fekszik, fölfelé. A’ hármas oszlopsor a’ 
vámhivatal, mellyet kalmárviszonyaink’ szélesbülése  
szerint kelle megnagyobbítani. Továbbá ama’ nagy 
hid mellett, úgyszólván lábaink alatt van, mutat
kozik Billingsgate, hol ön nagyszámú csolnakotlát. 
Itt látja-el magát London hallal; ’s ha azon hely’ 
szyrenei ’s tritonai közt le akarna telepedni, egy  
szózavart hallana, irtóztató szitkokkal ’s gúnysza- 
vakkat rakottat, mellyet londoni polgár sem ért- 
jneg mindig. Billinsgate mögött kis piszkos ut- 
czácskák kigyódznak, mellyek kátránytól ’s rothadt 
halaktól bűzösek, ’s hol legszerencsétlenebb em 
berek laknak. Az óriási hi d, melly olly fe lsége
sen karolja-át a’ folyamot, az uj londonhíd, melly 
hosszában 928, szélességben pedig 53 lábnyi; az 
5 iv’ mindég)ike 152 lábnyi, ’s ön nem fog csu- 
dálkozhatni, ha megtudja, hogy e ’ híd egészen  
gránitból készült ’s 2 millió ft. stgbe került; kis
sé jobbra, ama’ vöröses házak köztt, egy  m erész 
oszlopot v esz -észre , mellyen egy  érczgolyó nyug
szik ; ez az E m l é k .  Poppe óriási hazugnak ne- 
vezé azt , mert az utó világnak b eszé li, hogy a’ 
katholikusok felgyújtották Londont, holott ez soha
sem  történt. Holnap reggel az oszlop’ alján olvas
hatja ön azon rágalmazó felírást, mellyet minden 
igazságszerető történetiró már rég megczáfolt. — 
Most pedig csodálja ön az új londonhid’ szabály- 
szerűségét, a’ magas mellvédfalat, a’ széles íve
ket. E’ charakter minden emlékünknél szem ébe  
fog ölleni. De takarékosan kell bánnunk a' per- 
ezekkel; a’ szé l, mellynek közelgését már érzem , 
majd elkapja léghajónkat. —• Ama’ másik híd bál
iad a’ s o u t h  w  á r k i ,  melly három nagy ivén ön
töttvasból nyugszik. A’ középső 240, más kettő 
210 lábnyi. H e n n i e  mérnök épitette, ’s a’ költ
ség  csak 400,000 fontra terjed. Távulabb sz. Pál’ 
temploma emelkedik; egy  nem es, fölséges töm eg, 
de olasz Charaktere roszul áll éjszaki term észe
tünkhöz.— M esszebb vagyunk, mintsem W estmin
ster’ tornyait ’s csudálatra méltó kőmunkáját m eg  
lehetne különböztetni; amott nyúlik az el az alsó
ház’ romjai 5s a’ felsőház m ellett, mellyet a’ tűz 
megkímélt. — Most szél keletkezik, ’s épen e ’ táj 
felé hajt bennünket. Ha igy m eg y , veszélyben  
forgandunk , hogy majd 10 mföldnyire a’ chelseai 
kórház fölött leszünk.'— Mit vizsgál ön olly figyel
m esen?“ — ,E’ szegény jobb partot, melly e g é 
szen el van födve kis, alacsony sötétes házakkal, 
mellyek olly nyomorúan ütnek-el a’ másik part’ 
pompájától.* •— „Erzsébet alatt egész  London illyen 
volt. Megkell vallani, hogy két század alatt szorgal
masok valánk. Most görög portikusaink, ’s aegyp- 
tusi oszlopsoraink vannak ; — de épen most vagyunk 
W estminster fölött “

,Micsoda ház az, melly két kupfödelével olly 
tekintetű, mintha oszlrigahéjból volna építve V •— 
„Az a’ nemzeti képtár, de niég nincs bevégezve.“ 
— ,És ama’ hosszú kocsisor, mellyet tisztán ki
vehetni gondolok?* — „Ha ön’ szem ei m egszok
ták volna illy magasról a’ letekintést, úgy nemcsak 
a’kocsikat látná, hanem a’ kis hangyák’ csapalját is, 
melly W estminsterbe megy. E’ hangyák politiku
saink , kik a’ parliamenlbe b.,Hágnák. Amaz alig 
észrevehető pirinyó, ki a’ járdán tovamászik, mint 
parányféreg egy  papiros-iv’ szélén , Russel lord, 
kitnémellyek országszabaditónak, mások elrontónak 
neveznek. A’ kis hamuhalom, m ellyel ön lát, az 
alsóház’ maradványa.“

„Most a’ regentpark, egy  roppant kert fölött, 
vagyunk, hol ön minden építési művészetet egyesül
ve találand, az angolt kivéve. Lássa ön a’ sussex- 
lér’ orosz-födeleit, a’ yorki, clarencei, cornwalli 
oszlopsorokat, mellyek Versaillesra em lékeztetnek; 
azután amaz ezernyi szalmakun)hót igénytelen eg y 
szerűségükben. E’ zűrben semmi sem hiányzik e- 
gyéb, mint Babylon’ függő-kerlei. Ama tó egy mo
csárhoz hasonlít, ’s ama’ vastag kőpudding legna
gyobb díszéül szolgál ’s colosseum-nak neveztetik. 
Ha ide bem egy az em ber, 3 ’s fél shillingért mu
tatnak neki eg y  szénkun)hót, különféle kolibrit, 
egy  padot Sz. Ilonáról, utánzóit halat, melly jé g 
hegyet ábrázol, két ereszcsatornát, mellyek zugé) 
patakhoz hasonlitnak, ’s egy  szegény sast, melly 
egyik lábával egy  kis sziklához van lánczolva’s szár
nyait olly fönségesen m ozgatja, mint azt csak az 
unalom tanácsolja. Mindezen n evezetességhez  
csatlakozik m ég a’ város’ panorámája — sz. Pál 
temploma’ kupfödeléről lerajzoltatva, melly holnap 
homályosb színben adhatja-vissza önnek mai pano
rámánkat. Az épület jobbra a’ dalszínház; ama’ 
kis fekete foltok a’ közönség, a’ fejér pont vele 
szemközt a’ haymarketi színház.“ —• ,De hajmar- 
ket előtt senkit sem látok* mondám.

,,E’ színház holt, — válaszolt Green, —'mióta a’ par
liament ügyekszik életet szerezni az angol színhá
zaknak; most a’ legrosszabb Ionhoz tartozik angol 
vígjátékot látogatni. *) — A ézze most ama’hosszú  
utczát, melly fejér házakból ál l , ’s végén oszlopot 
lát, mellyet szobor ékesít. Itt lát ön nagyszámú kis 
vörös, kék,  fejér ’s fekete pontot; ezek némbe- 
rek, kik reggeli látogatást tesznek a’ jamesi ’s hol- 
walli raktáraknak, hogy szalagokat, virágokat, főkö
tőket vásároljanak, ’s az élet’ más szükségeit. Ok 
a’félnapot illy foglalkozásnak szentelik, mi alatt a’fér
fi , mint baráti mondják, kirándult Párisba, vagy 
Schweizba ; ott pedig egy  kabrio’etlet látok, mellyet 
gyorsaságárólés színéről ismérek m eg. ig y e k e z 
zék azt szem re venni. Ott siet-el Pali-Mail’ hosszában. 
Itt ismét eg y  férj csalalik meg. Mi alatt a’ nem es 
lord két lovas hintáján a’ felsőházba m egy, egy  fia
tal liszt a’ testőrseregből reggeli látogatására robog- 
el mellette, ’s nem szomorkodik, hogy honn nem  
találhatja.“ —

,Milly ügyes szemlélő ön ! De mi az a’ Pali- 
Mail?* — „Ama’ rövid széles u t, n elly azon sza-

; *) IVeni igy lesz a’ magyarral ne nute ?
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bálytalan térre vezet.“ -— ,MelIynek végén egy  
kórház áll?* —• „Kórház? ön tréfál! az fiatal király
nénk’ laka,’s ez a’ Jamestér. Meg kell, fájdalom , 
engednem , hogy Európa’ eg y  királya sem lakik 
szomorúbban. De a’ helyett gyorsan értünk légi 
jármüvünkkel azon palota elibe, hol a’ világ’ való
di királya lakik. Ez a’ bank. Mit mond ön hozzá ? 
Külformája egy  részrül 360, más részrül 470 láb- 
nyi; 9 udvar, eg y  könyvtár, egy  könyvnyomó in
tézet, eg y  rézmetsző m űhely, számtalan szoba, 
görög ’s romai oszlop-sorok ; mit a’ hajdankori né
pek a’ hírnek ’s bajnokságnak szenteltek volna, 
azt mi az arany’ hatalmának szenteljük, itt van a’ 
nem zet’ s z iv e ; mellynek kereskedés — főütere. 
Távulabb jobbrulama’ fekete né .„yszögü pástétom: 
Mansionhouse. Még lávulabb ama’ kis fejér pcni: 
keletindiai háznak neveztetik, mellyben 24 becsüle
tes kalmár lakik, kik száz ’s néhány millió ember’ 
sorsát határozzák e l , ’s a’ mellett theét árulnak. 
— Most az E m l é k  fölött lebegünk, melly innen fe
lülről m eglehetősen hasonlít eg y  meggyujtott gyer
tyához. Úgy látszik, hajónk a’ tengerpart’ legszél
ső végéhez akar bennünket vinni, •— eg y  végte
len utczához , melly a’ városon keresztül m egy , 
itt Fleetstreetnek, alább tengerpartnak hivatik. Cha- 
ringcross-on átm egyen, Whitehall’ falai mellett el
halad, a’ westminsteri apátsághoz ér , ’s m ég itt 
sincs vége. London egyetlen város, melly illy óri
ásszerű utczákkal dicsekhetik. Forduljon p. o. jobb
ra, ’s vizsgálja ama’ széles barázdát, melly szabad 
mezőn kezdődik, ’s lassan mindkét oldalon mindig 
több több házal ’s boutique-ot mutat: ezM ilesend; 
e ’ név alatt két mföldnyire nyúlik ezen utcza, ’s 
Whitehall név alatt újólag két mföldnyire. Ezután 
ismét összeszoru l; midőn a’ city-n m egy keresztül, 
megint szélesb lesz, mint Cheapside, ’s mint keskeny 
utczácska Holborneig terjed, azután mindig nagyobb 
lesz az O xford-street széles utczaig ’s Hyde-park- 
nál elvesz a’ mezőben. Ezen utcza 9 ’s fél mérföld- 
nyi. *) A’ regenlpark , melly fölött olly könnyen 
ellebegénk, egy  ponton 2 mföldnyi szé les, ’s más
fél mfölnyi körűiétü.“ —

,A’ szél ismét a’ T ow eren túlhajtott bennünket; 
úgy látszik, mintha az oroszlánokat hallanám reke
szeikben ordítani.* — „Semmi esetre ! Nemzeti o- 
roszlánink takarékosságból eladattak ’s a’ királyi ál
latseregletben nincs már eg y éb , mint majmok ’s 
papagályok. Csudálhatmég ott sok úgynevezett tör
téneti apróságot. Milly mozgás a’ cityben! most a’ 
rév fölött lebegünk, melly jelenleg nagy pocsolya, 
hajdan pedig olly szép vala, mint kereskedésünk 
Nyugatindióban. Most a’ legszebb hajók a’ révben 
korhadnak-el, ’s rövid idő múlva a’ londoni henyék 
horoggal fognak* ott halászni.“ — ,Mit jelentenek 
a’ nagy spárgák, mellyeket ott alant látok?* — 
„ Azok igen szép lombardi nyárfák. Itt látja ön kew- 
et ’s kertéit, fiatal herczegeink’ nyári-lakát és  
richmond-hiilt, a’ citybeli polgárok’ kedvencz sétahe
lyét.“ —• ,Most vagyunk már 6 vagy 7 mföldnyi
re Londoniul?* — “Bizonyosan, ’s ha nem vigyá
zunk , fejérczékla-földre szállunk-le, mellyet a’ hi
res Cobbett müveltetelt.“

’) Magában é r t e l i k ,  b ő g j  itt an g o l  n ifö ldekrö í  van a’ s z ó .

Ekkor Green kevés homokot vetett-ki ’s la
dikunk uj m ozgást kapott. Néhány óra múlva ismét 
Vauxhall ban valónk. Fölséges puncs folyt ereinkbe, 
’s légi kirándulásunk’ végeredményéül abban e- 
gyeztünk-meg : hogy — ha a’ földi nagyok előtt cse 
kélynek látszik a’ közem beriség, a’ föld is igen ki
csinynek látszik, ha magasról vizsgáljuk.

Ipoly táji,

A’ V Á N D O R ’ T I T K A I .
IVdik L e v é l .

Pécsett július’ 22kén, 1837. — Nem csilloga 
már harmat a’ halmok’ zöldbársonyán, midőn Har
kányt hátrahagyok. Fentüzelge a’ nap, le-lecsapkodó 
lángjait csak hűs szellők enyhítvén ; ’s viszatekinték 
m ég egyszer Siklós’ barna bástyáira, az esem ény
dús völgyre, ’s nem lálék a’ büszke Garák’ dicső
ségéből mást, egy  szomorító emléken kívül, ’s igy 
élni az utókor előtt: rettentő gondolat. Gyorsan gor
ge, mint boldog lét, hintónk’ kereke, Baranyának ré
tnek liláin, föl a’ hegyek közé; ’s jobbrul szőlők, balrul 
erdőkmellett völgybe hajolt az ösvény; ’s lelkünk a’ 
regényes csoportulatok’ tömkelegében szinte eltéve
dett. Lejtők, halmok, kristály források’csörgedezé- 
sei melleit, mint tündérkertben járánk utóbb; sze
líd képekben mutatkoztak itt ott az elzárt faluk , 
pirosló templomkúpok a’ lombok’ zöldje közül; ’s 
Szalontón, Turonyon átröpülve, túlléptük a’ nagy- 
harsányi hegylánczot, ’s korlátolt szemeinknek, i- 
par-ölelte gyönyörű tér nyílt m ega’ kökériyi csárdá
nál. — Itt kezdődik a’ zsinóregyenes lejtő. H an.eg- 
lepőt, regén yest, tündérit óhajtasz Gizelám látni, 
e ’ pontrul pillanlsd-át a’ természetet. A’ diósgyőri 
úgynevezett gyönyörűség’ völgyének, a’ te egykori 
kedves lakodnak, hasonmása ez. .íobbrul csúcsosuló 
magas hegydomborúlatok, balrul a’ lecsapolt reg é
nyes széles völgy, azon völgy t. i., melly m ég magyar 
é l, történetünkben örökké jeles maradand, nem ze
tünkkel egykorú falvaival ’s városival; elől ’s tá\ul 
a’ mecseki hamvas dús bérezek; közelebb a’ ma
gaslaton zöldelő szőlős-oldalok; alább a? hegy’ de
rekán nyugvó Pécs város, hajdan a’ Calánusok’ , 
Vitézek’, Szakmáryak’, Dudicsok’ ’s több dicső nem 
ze tség ’ széke, ragyogó tornyaival, palotáival, m e
csetivei, gyönyörű panoramakint nyílt-meg szem e
inknek; ’s e ’ kies épülethalomnak csillogásit, a’dé
li napnak az erkélyek’ pompás ablakiról visszatün- 
döklő sugárai, varázs-alakban tűkrözék élőnkbe. Egy  
csinos mederbe szorított patak, m ellya’Tetye-for- 
rásból ered , csacska malmaival, csörgedez faso
rok közt a’ szép város alatt; ’s a’zsinóregyenes derék 
országút metszi azt keresztül; mellyen mi is gon- 
dolatgyorsan villanánk a’ kikövezett sikátorokon vé
g ig  az „Aranyhajó“ hotelbe.

Az ujságvágy nyugtot nem engede. Futónk 
a’ püspöki derék könyvtárba; átlevelezők ritkasága
it , oklevél- ’s képgyüjteményit; ’s itt vala szeren
csém, többek közt, Corvin Mátyás’ egykét saját alá
írását látni. Az olvasó-terem pompás, tágas, kényel
m es, teli tudnivalóval, ujságlapokkal, több nyelven ; 
’s nemcsak egy  két müveit lélekkel találkozóm ab
ban, annak je léü l: hogy Pécs nem szűkölködik e’fé-
lékben. Haj! de a’ békesség’e ’lakában rendűlt-meg
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lelkem. A’ szép műveltségű könyvtárnok eg y  zász
lónyelet hoza-elé egyik szegletből, azon jelentéssel : 
hogy az a’ mohácsi vérmező’ egyik maradványa. Nye
léből a’sárga szögek többnyire már kiszedve,’s a’ nyél 
közé szorult lobogónak ittott gyéren kinyúló selymei 
is valósíták a’ könyvtárnok’ azon állítását: hogy  
többnyire hazánk’ lelkesb leányai hordának-el abból 
némelly apróbb szálakat ’s szögeket, szent ereklye 
gyanánt. Istenem! — íg y érze lg ék — te szúette ma
radvány ! te ott valál a’ nem zet’ fényes temetőjén ; 
te láttad halni a’ nagyságot, a’ múlandó d icsőséget; 
’s te is vértanúja valál a’ nép’ bűneinek. Hát te is 
látád elborulni a’ napot egy viruló haza fölött, melly- 
nek azóta sem  villoga m ég tiszta hajnallángja. Gi- 
zelám ! Gizelám ! úgy állék e’jelenetnél, mint villám- 
sújtott ; ’s m ég is hajló valék szentül hinni: hogy épen 
e' lobogó is ott fetrenge őseink’ rángatódzó véres 
tetem ei köztt, mellyek haltak, hogy örökké élje
nek, ’s mellyek éltek, egykor boldogtalanéi ugyan, 
de talán — ah, kimondjam-é ? — állhatatosabban mint 
mi; mert a’ ki hazáért halni tud, nem lehet az 
nemtelen. Kezembe szorítám e ’ sugár’sném a fada
rabot, ábrándozásinjban élni szem lélém  e ’ lelket
len póznát; ah miért nincs szíved! sohajték en- 
magam ban, hogy éreznéd dobogni az enyém et, 
’s atyáink’ sírhalmába azon hittel szállnál-vissza: 
hogy a’ hű unoka annyi század’ eltűnte után is 
siratja a’ bűnt, de szelíden áldja az ősök’ szét- 
mállóit hamvait.

Lelkem mélyen illetődve volt. M egvallom: 
alig emlékezem , mit láttam később a’ pénzgyúj- 
teményben; ’s egyszer csak azt vevém észre, hogy a’ 
püspöki könyvnyomtató-intézetben állok. 8— 10 saj
tót bír ez ; szép betűk ajánlják az eg észe t; nem 
zeti tartalmú íratok is kerülnek-ki azokból; de úgy 
látszik, idegen nyelvűek m ég is nagyobb szám 
mal. Láttam egy  két remeknyomtatványát is Nagy 
Benjáminnak a’ könyvnyomtatónak, kit tapasztalás, 
honi literaturánkban jártasság , szerény viselet is 
jelesítnek, ’s kinek a’ szenvedő em beriség is , — 
némelly magányosan szerzett ösméretéi miatt, — 
méltó hálával tartozik. Innen a’ lyceumot, ’s an
nak egyszerűen is pompás templomát, a’ bölesel- 
kedők’, jogászok’ ’s a’ közvitatás’ teremeit tekin- 
tém-meg. Majd utóbb a’ 4 tornyú ’s 4 külön ká- 
polnájú püspöki templomot, háromezer leiket be
fogadó fölséges catacombjával, pompás oltárival, 
óriási oszlopival, fresco-föstvén^ivel, remekképei
vel , orgonájival, igenigen gazdag ’s talán a’ hon
ban legdrágább dísz-öltözeteivel szem léltem -m eg. 
E’ templomban a’ sanctuarium mellett jobbrul, P é
ter királyunk’ gyászravatalát mutatá vezetőnk; ’s 
itt az elszunyadt ősidők’ világa suhant-el lelkem  
előtt, az őszinte, az itthoni, ’s úgy érzém : egy  
mély-titkú könny rezge szemeimben. Békemalaszt 
lengje-körűl poraidat egykori királyom! az unokák’ 
szelíemdús korában vannak m ég lelkek, kik a’ sz. 
hajdani is tisztelik. — A’ püspöki templom előtt, 
csinos ligetes köz sétatér nyúlik-el, a’ régi posvá- 
nyok’ ’s kőhalmok’ helyén. Ez a’ mostani lelkes 
püspök báró Szepesy Ignácz’ m ü ve, kit a’ pécsi
ek , de a’körülbelül fekvő széles vidék is egyhang-
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gal, őrangyaluknak ’s jótevőjüknek neveznek; ’s ki 
mindenét, mit sajátja ’s püspöki jövedelm e nyújt, 
a’ közjóra áldozza-föl. Ennek köszöni a’ város is 
mostani fényét. Szelíd magyar-vendégszeretettel 
fogada bennünket a’ különben most gyön ge
egészségű  főpap ; ’s táblájánál pillantám-meg tár- 
somat, az ezüstfürtű, az élénk tekintetű Kassay 
Józsefet, nyelvünk’ lelkes, fáradhatlan búvárát. A’ 
vidor-arczú ősz, rokonérzelemmel szorítgatá-meg 
kezeim’ az elválási pillanatban, ’s érdemlett nyugal
mának borúnélküli napokat ohajték. Estlájon a’ 
város’ szép szökőkútait, palotáit, több mulató-ker
tét, ezekben a’ jó hangászkart n ézlem -m eg; ’s 
amazok közti szem em be tűnt egy  sárga, díszes, e- 
ineletes épület, illy homlokirással ,,A’ p o l g á r i  c a 
s i n o “ , melly a’ társaság’ sajátja. Majd a’ szép sty- 
lű városházon akadl-meg szem em , melly csinos 
mű ; de tornyát a’ nagy tér felé óhajtanám látni. 
Egyébiránt Pécset a’ roppant templomok, csinos 
utczák ’s gazdag boltok kitűnőleg emelik. —-

(Vége következik.)

M E S É K .

A’ s z ú n y o g ,  é s  d e n e v é r .  „Nem de én 
m egérdem lem  azon kevés vért, mellyet az em be
rekből szívok, ki ezért nekik olly kellemesen han- 
gicsálok ?“ — monda’kérkedve eg y  szúnyog a’ de
nevérhez. — „Sőt épen nem, — viszonzá ez — mert 
hangicsálásod, mint már többször észreve vem, olly 
utálatosnak tetszik nekik, hogykérdés: valljon vér- 
szivásodért vetnek é m eg inkább, vagy undok bú- 
gásodért?“ — T a n ú s á g :  Hiú kérkedő! vigyázz, ne- 
hogy jutalomra véljed méltónak azon tettedet, mel- 
lyért tán épen m egvetést érdem elsz!

A’ s ü l d i s z n ó ,  é s  e g e r e k .  Kárt tett eg y 
kor gazdájának a’ macska ; ez azért rá megboszan- 
kodván , elhatározó, hogy azt házából kiűzi. M eg
örültek ezen a’ hallgatódzó eg e r e k , ’s vigadozva 
mondák: „No tol derül már valahára nekünk is. Im- 
hol ellenségünk elűzetik. Ne búsuljunk , szabadab
bak leszünk már ezentúl, mint eddig valánk.“ —  
De nagyon megcsalalkoztak a’ nyomorultak, mert 
gazdájok azután macska helyett süldisznót vásár- 
lott, ki rajok nézve az előbbinél sokkal kegyetle
nebb leve. — T a n ú s á g :  Örülünk sokszor olly do
lognak, mellyen hogy inkább szomorkodnunk kellett 
volna , csak a’ későbbi tapasztalás bizonyitja-be.

Hidegvölgyi Jónás.

R E J T E T T S Z Ó .

Szived’ marja élőm ? ho» kedvet három ntána.
Vége szor ít, ha ülöd. Rögtön enyészik egész.

Sz. lg. Zuluiul.
A’ S3dik számú rejtettszó: S c l m c c z .

Szerkeszti H e l m e c z y ,  — Nyomtatja B e i m e l .
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A> HASITOTT-KÖRMÜ ÁLLATOK’ SÁNTASÁGÁRÓL.

A’ hasított - kör mii állatok’ veszélyes!) nyavalyáji 
közé tartozik aJ sántaság1, mellynek alá van vetve min
den két-körmii állat. E ’ súlyos baj, mellyel már rég
óta küzdenek a’ tenyésztő gazdák, kétfélére oszlik-fel: 
kórjelenségire (lues pedum symptomatica), és helyben- 
támadtra (idiopathica). Kórjelenséginek azon neme mon
datik, melly szájfájástól, kór-áttelepedés (depositio me- 
tastatica) által ered; ez leginkább a’ szarvasmarhát 
nyomja. Helybentámadtnak azt nevezzük, melly min
den előrement nyavalya nélkül a’ körmök közt támad; 
ennek alávet\ék főkép a’ juhok, kecskék és serté
sek , sőt minden hasitolt-körmű vadállat is.

Ezen tapasztalásokon alapult ajánlásomat a’ birka
tenyésztő gazdákkal kívánom legfőkép közleni, mert 
látom, hogy számtalan nyáj ebben szenved, sőt miatta 
elis aljasodik; megunja a’ gazda, megunja a’ juhász a’ 
vele-vesződést; a’ baj magára hagyatik, idő zakon- 
kint elmúlik, ismét kiújul. Tehát a’ helybenláinadtról 
szólok itt, mint egy tulajdon nyavalyájáról a’ birkának.

Ezen baj spanyol-nyavalyának is neveztetik, de 
helytelenül; mintha csak azon birkák, vagy azok' iva- 
déki szenvednének benne, mellyek Spanyolországbul 
hajtattak ; megtörtént, hogy sántán hajtattak ezek hely
re, de azt a’ hosszú út okozá; nem honi nyavalya ez 
Spanyolországban, szenvedik ezt nálunk a’ raezka fa
jok is , okozza ezt a’ különös időjárat, leginkább a’ 
száraz és tartós forró nyár, kisült kopár legelő; illycn- 
kor a’ köröm nedvet soha nem ér, összeszorittatik, 
miután a’ baj kifejlődve létre jő ; uralkodik ez nedves 
években is ott, hol a’ szárazban elterjedt s magára 
hagyatva mintegy honosait. E ’ baj' kórtüneti leírásá
val hosszas lenni nem akarok, minthogy neve azt e- 
léggé kimagyarázza; nem említem azon szerfölötli bá- 
gyadtságot, a’ szünetnélküli lázt, azon nehéz járást, 
melly illyenkor az állatot meglepi, néha elannyira, hogy 
gyakran mind a' négy lábára sántít, keveset vagy 
semmit sem eszik, naprul napra szárad, ’s végtére 
sok el is vesz.

A’ mi e’ bajnak orvoslását illeti, ezt már sokan 
sokfélekép gyakorolták, úgy annyira, hogy majd min
den majorban más gyógymódot használnak; de inilly 
gyógymód hasznáitatik ? !; az, mellyet vagy az ujonan 
fogadott birkás-gazda, vagy annak bojtárja javai; e- 
zért terjed ám oily annyira el e’ baj, ’s némelly majo
rokban úgy megöröködik, hogy azt kiirtani majd le
hetetlenség. Igaz, hogy a’ juhász’ szorgalma itt a’ fő 
gyógyszer, de nem magára hagyatva, hanem ha ő az 
elibe szabott módnak minden legkisebb czikkeit leg
pontosabban teljesíti. Volt alkalmamé’bajjal legnagyobb 
kiterjedésében küzdeni; a’ több, használt gyógymód 
közül, mellynek legnagyobb sikerét ’s valódi gyó- 
gyitó-erejét tapasztalául, kívánom ezennel ajánlani.

Higyje-el kiki biztosan, hogy ezen baj, midőn ki
fejlődött, a’ köröm közti geny ’s belső ragályos tu
lajdona által, ragályos is; ezt gátolván igen könnyű 
leend a’ gyógymód, melly illy egyszerű : a’ betegek’ 
elválasztatás;. az egészségesektől főkép megkivántatik;

ennélfogvást mihelyt egy darab a’ seregben sántít, 
szorgosan meg kell vizsgálni: valljon nem a’ ragályos 
sántaság mutatkozik é rajta ? a’ mi közönségesen egy 
kis szomorú zöld-genyetségü sebbel timik-elő; hahogy 
az illyen, rögtön azon darabot egy jól kialmozott mel
lék-helyre kell kiilönözni, ’s csak itt kell a’ sánta 
lábot orvoslás alá venni; a’ sebet, melly ekkor még 
nem hatott a’ körömközti mirigyre, szükség éles kés
sel az ott talált genytől ’s minden megromlott részecs
kétől igen jól kitisztítani, a’ sebet sós-vízzel kimos
ni , a’ tiszta sebet füstölgő fojtó-savval (acidum nitri- 
cum fumans) hékenni, melly után a’ láb néhány nap 
múlva helyreáll, ’s az állat nem sántít. Ellenben ha
hogy már a’ baj annyira terjedt, hogy a’ méreg ma
gát már a’ köröm-közti mirigyre, sőt a’ köröm alá is 
vette, illyenkor minden irgalom nélkül ismét az éles 
késsel minden megromlott részt ki kell irtani, az igen 
vérző sebet sós vízzel kimosni, ’s tiszta fojtósavval 
(acidum nitricum) békenni, ’s reá egy pár csep szar- 
vasszarv-olajt, a’ netalán ott hátramaradt méreg’ ki
irtása végett, csepegtetni. Itt már nagyobb seb támad, 
szükség tehát a’ kifaragott, kimosott s békent sebes 
lábot bekötni, az állatot jól kialmozott helyen tartani, 
hol 7—8 nap múlva kigyógyul. Ha netán a’ seb ki
újulna, a’ méregnek hiányos előszűri kiirtása miatt, a’ 
mi ugyan gondos juhász előtt ritkán történik , ismé
teltessék az előbbi orvoslásmod.

A’ betegek elkülünzött helyeiken tartassanak tö
kéletes kigyógyulásokig; ha ki bocsáttattak, az alom 
hordassék-ki azonnal, egy minden birkajárástul távoli 
mezőre, melly 8 hétig a’ szabad levegőnek ki lévén 
téve, többé nem ragad. A igyázzon kiki, nehogy csak 
csak félig- gyógyult betegét az egészséges sereg 
közé bocsássa; mert ez által magának olly tetemes 
károkat fog okozni, mint az, ki e’ nyavalyát gál czkő, 
timsó ’s dohány - hamuval akarja gyógyítani, melly 
gyógymód mellett már számos sereg jutott tönkre. 
Költ Böhönyén oct. 14én 1837.

Erős Lajos.
t. ns. Somogy vmgye állat-orvosa.

A’ GYILKOSOK’ BARLANGJA.

Lehet már 25 é v e , midőn egy  magamkoru 
fiatal barátommal egyik atyámfiához utaztam Lith- 
vániába. Ködös őszi nap leven, csak néhány mföld- 
nyire haladtunk a’ nyomorú utón, ’s bármint nóga
tok fáradt lovainkat, m ég is lehetlennek látszott 
utazásunk’ czélját e ’napon elérni. Mindig mélyebb
re szállt a’ köd; fakó holdvilág tört rajta keresztül, 
’s mint villám világilá-meg a’ vastag rongyokkint 
repkedő hópelyheket, miket erős szélrohanatok sze
meinkbe hajtanak; lágy ingoványos földön valánk, 
mellyen számtalan csapás ugyan, de jó utak nem vol
tak. Próbául csinálták e ’csapásokat, keményebb föld
re találhatás végett, melly ne nyilnék-meg agyig a’ 
kerekek alatt; de sikereden vala minden próba, ’s igy  
mi is keresztülkasul menőnk, ’s lernondánk végre 
minden próbárul; csak lovak’ösztönére hagyván a’
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jobb-ulnak választó sát.Barátom ültelé óráját. Hét vala 
’s e ’ körű'mények közt tökéletesen béeslvéledett. ,Mi
R__be ma nem érünk — szóla barátom — ha tovább
megyünk, veszélyeztetjük kezeink’- ’s lábainkat. 
Úgy gondolom szállnánk- be a’ legelső vendégfo
gadóba.4 — „Jól mondod—feleltem é n ; — de hova 
szállunk? Én ismérem e’ vidéket, órákig bolyong
hatunk m ég e ’ pusztában, a’ nélkül, hogy szeren
csések  lennénk vendégfogadóra akadni. H aazeger- 
fák’ királya nem könyörül rajtunk , ’s szellős palotá
jában szép hosszúhajú leányinai nem ad menedéket, 
úgy nem látok módot, az estét máshol, mint födet- 
len targonczánkontöllhetni,“— ,Ah! menj egerfa-ki- 
rályoddal! Nedves egerfái közit, hosszúhaju hgnői 
mellett sem  akarnék ez éjjel mulatni. De nézz amo
da! ott valódibb segély  közelit!*

Ekkor nem m essze tőlünk egy  magas sötét 
lény lépett-ki a’ fák közül ’s mellettünk akart elmen
ni ; rá kiáltánk ’s o kocsinkhoz közelgett; egy  férfi 
volt pórruhában ; mi kértük őt, mutatná-meg a’ legkö
zelebbi városkához vezető utat, ’s jó borravalót ígér
tünk neki. , Nem lehet’ volt száraz válasza. Mi ismé- 
telve kértük őt, ’s bizonyossá tevők, hogy nem lesz 
kárára. Barátom csillogó aranynyal akará előre is ju
talmazni, ,Uraim! ha mingyárt száz aranyat adnának, 
illy időben,illy zivatarban ne m mennék a’ városba visz* 
sza, honnan épen most jövök; a’ hózivatar mindig 
nagyobbodik, a’ folyam kiáradt, ’s a’ járás ez utakon 
nem bátorságos ; csak múlt héten vertek agyon eg y  
utast. Minket is bizonyosan szerencsétlenség érne. 
Én, kedves urak, inkább az javaslom, térjenek-vissza 
’s szálljanak-be itt az oldalban egy  kis pórházhoz, 
hol én is meghálni akarok. Pompás fogadtatást ott 
ugyan nem találnak, de hisz a’városkában sem  sok
kal jobb volna a z ; ’s ha azon aranynak, mellyel en- 
gém  kínáltak, csak egy  részét akarják ott megven- 
dégeltetésükért elkölteni, nem lesznek egészen  e- 
légületlenek,4

Mit teheténk illy állapotban? Tánhamarkodva 
hittünk az éji vándornak; ’s barátom, ki a’ kocsis’ 
bajos hivatalát viselte, visszatértéié a’ lovakat, a’ 
pór-ember pedig az első ülésre ugrott-fel barátom 
mellé ; én kényelmesen kinyujtóztam a’kocsi’ hátulsó 
részében , ’s néhány erős lökés után eg y  magá
nyos, hosszú ’s alacsony épülethez jutánk, melly- 
nek kis ablakain kétes fény csillámlott kifelé ’s mel- 
lyet kalauzunk óhajtott éji-szállásunkul jelelt-ki. Miu
tán kocsinkat födél alá hoztuk ’s lovainkról gondos
kodtunk, beléptünk az izzóan-m eleg szobába, melly- 
nek közepén nagy kemencze állott ’s rajta e ’ h'teP 
lakosai kinyujtózva hevertek,rendes esti társaságban. 
A’ fal’ egyik zugába dugva volt, e ’salon’ flambeauja- 
kint, egy  hosszú égő fenyűforgács, melly a’forróme
leg  tért fojtó gőzzel tölté-meg. Vezetőnk kiáltott a’ 
kemenczén heverőkhöz , hogy idegeneket hoz, kik 
itt meghálni akarnak. Ekkor a’magasságban minden 
kezdett titokteljesen mozogni; a’ gőzben fejek va
jának láthatók; egy  nagy zömök ficzkó fölkereked
vén , hátulján mászott-le a’ kemenczéről. ,Ej kedves 
szép urak—kezdé vontatva beszédét—nem könnyű 
dolog önöket kielégíteni, de tiltja lélekism éretem , 
hogy ez éjben tovább ereszszem . Illy vendegekről, 
mint ez (itt vezetőnkre mutatott) ’s amazok a’ ke
m enczén , könnyen gondoskodhatni, — de utasok .

mint önök, már ez egészen  más valami. — Hanem 
\eg y ék  a’ jóakaratot tett gyanánt!4 — Előbb egy. 
másra néztünk aggodalmasan, utóbb kalauzunkra, 
s ez, ki azt látszott hinni, hogy haszonvágyból be
szél igy a’ csapiár, felfogta a’ szót ’s monda: „Ne  
aggódjék kend; ezen urak nem fösvények, hisz 
nekem aranyat akartak adni, ha a’ varosba v eze
tem ő k e t; mennyivel örömöstebb fogják kend’ szá
molását kifizetni, ha m egteszi, a’ mi hatalmában 
áll.*4 Én már ezen előzményeket is hosszalám; bun
dámat ohajtám letenni, ’s m eleg lev esse l, bármi 
roszszal is, gyomromat megvigasztalni. Sürgettem  
tehát a’ csapiárost, tenne rendeléseket elfogadá
sunkra. — ,Nőm itt fekszik betegen a’ legjobb ágy
ban, mellyet bírok. De üljenek-Ie ezen asztalhoz, 
majd én a’ nagy kamrában szalmából készítek fek
helyet, ’s egypár bundával olly melegnek csinálom, 
mint tőlem telik. A’ kamrát fűteni nem leh et!“

Szomorú arczczal ülénk-le az asztalhoz, melly* 
hez vezetőnk már letelepült. A’ csapiár némán tett 
elünkbe három poharat, színig tölté azokat gőzölgő  
rozspálinkával, fenyűforgácsot gyujta ’s elhagyá a’ 
szobát, nekünk fekhelyet készítendő. Egyike a’ ficz- 
kóknak félig fölemelkedett a’ kem enczén, merően 
nézett-le ránk ’s fütyörészett, A’ csapiár visszatért 
a’ szobába ’s mondá, hogy, a’ mint lehetett, mindent 
rendbe hozott. Az vala most már a’ kérdés: mikép 
csillapitandjuk-le éhünket. H em éllvén, hogy ké
nyelm es vendégfogadóban hálunk-meg, uti-kony* 
háról nem gondoskodánk. Gyomrunk erősen zsém- 
belődött ’s ezen segíteni kelle. A’ csapiár eg y  ke
nyeret hozott, nagyot ’s n eh ezet, mert borsó’ ’s 
burgonya’ megem észthetlen vegyítékéből vala süt
ve ; szalonnabőrt telt h ozzá’s fűszerül töretlen w:e- 
liczkai sót hintett az asztalra. Ez ’s a’ pálinka va
la minden, mit ő adhatott ’s mi tőle kivánhatánk; ’s akár 
jó akár rósz volt, nekünk azzal megkellett elégednünk, 
Nem -em észthetésre akkor m ég nem is gondolék, 
jót szeltem  tehát a’ szalonnából, nedves sületlen 
kenyeremre tevém , csinos falatokra osztám azt, ’s 
ízletesen hevertetém az asztalra szórt sóban, hogy 
azután pompásan lenyelhessem . Egy bátor korty 
koronázta e ’ lakomát; ekkor fölkelénk ’s ágyunkba 
kivánkozánk. A’ csapiár fenyüforgácscsal előttünk 
világítva vezetett a’ hálóterembe. — Ezt nem mond
hatnám a’ mai divat’ fogalmai szerint díszesnek. A’ 
most annyira kedves bőségből, a’ k is , csinos, drá
ga ’s a’mellett —- mint veszszük — nélkülezhetlen 
dolgok’ végtelen sokaságából mitsem lehetett a’ 
teremben látni. A’ falak egészen  csupaszok való
nak. Hajdan fejérre m eszelve, most piszkosak, szür
kék, ’s a’ m ész itt-amott lehullva; egy fazsámoly ’s 
eg y  nagy nyoszolya, mellyen szalma ’s néhány 
bunda vala kiterítve: ebből állott m inden, mi első  
pillanattal szemünkbe tűnt. Futólag körülnézvén e ’ 
puszta ’s barátságtalan tért, jó éjszakát mondánk a* 
csapiárnak, hogy fáradt tagjainkat a’ bundás nyo- 
szolyán kipihentessük. »

,Hallgass csak — szólt lassudan barátom, miu
tán elhagyott bennünket a’ csapiár, — az ajtót be
kell zárnunk, mert ki tudja, min törik fejőket a’ 
suhanczok !4 -— „Itt sem retesz, sem zár,— mondám 
é n , miután megvizsgáltam az ajtót — ’s mit hasz
nál , ha bezárkóznánk is, igen könnyen megtámad.
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hatnak az ablakokon által, mellyek, mint látod, csak 
nem mind betörvék ’s az éj’ zephyreinek szabad 
be ’s kijárást engednek.“ — ,Jól értesz a’gúnyoló
dáshoz ■— szólt barátom,— nekem épen nincs kedvein 
tréfálni. N ézz id e , már ez csakugyan csinos bú
tor !‘ Ekkor eg y  fényesre köszörűit fejszét emelt- 
föl , melly a’ kamara’ egyik zugába támasztva volt. 
Engem  különös érzés szállott-meg. Eddig csaku
gyan nem gondolám, hogy kedves hazámban rab
lók’ barlangjára akadhatni, de ezen egyetlen fé
nyes fegyver ellenkezőt látszott jelenteni. Forga
tóm gondolatomban a’ vélt paraszttali találkozásun
kat; azon k észségét, mellyel korcsmába vezetett, 
’s végre magát e ’ csaplárházat, ’s azt, mit ittlé
tünk’ rövid ideje alatt láttunk ’s tapasztaltunk, ’s 
miinden egyszerre valószínűvé Ión; ’s egyéb nem  
hijányzott, csak a’ zugban álló fényes fejsze, hogy 
a’ valószínű egyszersm ind bizonyossá változzék. 
E gy ideig kérdőleg néztünk egym ásra, de egyet
lenegy  jó gondolat sem  ötlék eszünkbe. Az aj
tónak nyitva kelle maradni, az ablakok is be való
nak törve ; nem volt tehát egyéb hátra, mint szalmá
ra lefeküdnünk ; mert ha el akartunk volna indulni, 
mi gátolhatá a’ galádokat, hogy minket nyomban 
agyon verjenek? Hogy élelmükből jóltartottak» 
hogy borsószalmájokon fekhelyet engedtek, hogy 
azután álmunkban tudtunk nélkül más világra küld
jenek , ez  az érzelem ’ gyöngédsége vala, mellyért 
tulajdonkép igen lekötelezetteknek kelle magunkat 
tartanunk.

Csak az kár, hogy magam beszélem -el e ’ tör
ténetet ; mert így tudják már az Olvasók, — bár
mi rémitő lehetne is a’ következés — hogy élet
ben szabadultam-meg. Ha eg y  harmadikról beszél
ném az esem ényt, a’ feszült figyelemnek termé
szetesen  sokkal nagyobbnak kellene lenni. »Ront
hatnánk m égis valamit tervükön —  megszólalt bará
tom, ’s gondosan körülnézett, ha nem lesködik é 
valaki; a’ zugból élvévé a’ fejszét ’s hirtelen fek
helyünkhöz hozta. Itt elrejtő a’ szalma közé. — Ha 
a’ gaz csapiár jő , agyonverni bennünket, ne talál
ja legalább gyilkoló fegyverét, melly nekünk is te
het jó szolgálatot.4 — Én nem ellenzőm, mert nem  
tudtam jobbat sem  tanácsolni sem  tenni. Ruhástul 
a’ borsószalmára heveredtünk, magunkra húztuk 
a’ bundákat, fogaink erősen vaczogtak —  a’hideg 
vagy félelem  miatt é ,  most nyomozni nem aka
rom — ’s el valánk határozva szemeinket be nem  
húnyni. De mik az ember’ föltételei ? A’ zordon 
lev eg ő , a’ pálinka, az elfáradás, tán a’ félelem is, 
hatalmasan munkálkodók, ’s mielőtt eg y  óranegyed  
elmúlt, iszonyodva hallám barátomat hortyogni—- 
iszonyodva, mondom, mert féltem , hogy magam  
is úgy járok. Csöndesen nem fekhetém. Fölkel
jem ’s m ég egyszer körüljártam a’ kamarát. A’ 
íenyűforgács vörösen füstölgött, ’s közel volt a’ 
kialváshoz; szenét leütöttem ’s megvizsgáltam a’ he

gyet. Semmi gyanúst nem vehetek észre; lassan 
felnyitám a’ betett ajtót; de épen ezen  csönden 
ütközém -m eg,’s gondolám: ezen em berek, ha a- 
lunnának, hortyognának is, — ’s úgy látszott, mintha

• alvást csak szinlenének ’s visszatartóztatnák a’ lé- 
Iekzést. A’ forgácsot ismét a’ falrézsbe tevém ’s

• ablakhoz közeledtem. Felnyitottam azt; az erős szél
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arczomba csapkodta a’ hópelyheket; sötét erdő 
környezte a’ magányos házat; szélén eg y  vad sur
rant-e! , tán egyike azon számtalan farkasnak, mel- 
lyek abban tanyáznak. Ezen oldalrul lehetlen volt 
a’ m enekvés; könnyen elérhetők ugyan a’ földet, 
de azzal mit nyertünk volna ?; egy  golyó elérhe
te tt , vagy a’ ficzkók, szintolly fürgék mint m i, u- 
tánunk ugorhattak ’s elfoghattak. Eltelve illy szo- 
moritó elmélkedésekkel ledűltem barátomhoz — e- 
rősen eltökélvén magamban, hogy ébren maradok 
’s a’ legkisebb neszre, a’ szalmába rejtett fejszé
vel magamat a’ megtámadó ellen védem. Bármi 
nagy lehete is felindulásom, az elfáradás m ég na
gyobb vala; csak bajjal küzdék a’ szemeimre ne- 
hézkedő álom ellen ’s nemsokára a’ fél-öntudat’ 
azon állapotjába estem , mellyet mindenki ism ér, 
ki jelen volt eg y  divatszerű felolvasásnál valamelly 
thée-társaságban. Valamint az illedelem’ gondolata 
fölijeszt ott az elszenderülésből ’s figyelő arcz^t- 
mutatni kényszerít, úgy kényszeritett engem is 
a’ fenyegető veszélyre goiidolás, hogy éles hallá
somat m egerőtessem , szem eim et felnyissam, hogy 
a’ ködszerü gőzben, melly a’ kamrát eltölté, fel- 
födözhessem a’ netán közeledő tárgyat. De ezen  
erőködéstnem álihatám ki sokáig; erőm elhagyott 
’s elalvám. Nem sokára azonban fölébredtem e’ 
szerencsébül, mert csak álom vala, melly barátom’ 
családja’ körébe vitt, hol a’ szép virító leányoknak 
erdei éji kalandomat beszélőm ; csak álomban kép
zeltem , hogy mindent kiállottam szeren csésen ; de 
annál rémítőbb volt felébredésem , veszély köze
pette látván m ég magamat. Az ajtó megmozdult, 
lassudan csikorogva sarkain •— nem lehetett csa
lódnom, mert a’ hajnal’ homályos fénye betört már 
az ablakon — a’ nagy csaplárficzkó lábujain csú- 
szott-be ’s — képzelje az ember ijedelmemet! 
— egyenesen a’ zughoz m ent, hol a’ fejsze volt. 
K ereste mindenütt, de sehol sem  találván azt, 
morogva távozott-el. Mást hozand, gondoltam ma
gamban. Nem tagadhatom hogy borzalom futá vé
g ig  tagaimat ’s kezem barátomat illeté, hogy fel- 
ébreszsze. De ő már rég ébren vala. »Láttam ’s 
hallottam mindent-— szólt lassudan — tartom a’ fej
szét. Egyéb nincs hátra, mint kétségbeesett vé
delem! Ha rajtunk üt, én hozzá vágok, ’s min
denkihez, ki felénk közelítend, ’s rem ényiem , 
hogy bátorságunk őket tiszteletre kényszeríti irán
tunk.4

Mialatt barátom igy beszélt, a’ mellék-terem  
hangosabb lett. A’csapiár vendégivei beszélt; őkczi- 
vódni látszottak. Mi füleltünk. Nem egyeznek-m eg  
abban: mikép végezzenek-kibennünket, gondolám 
én. De a’ baj komoly volt. A’ csapiár törvényszék
kel fenyegetőzék. Ez különös volt egy  rablófőnök- ’s 
orgazdától. Most hallók, mikép vádolá vendégeit, 
hogy ellopták fejszéjét, mellyet ő multnaponmeg- 
köszörűlt ’s elkészített, hogy jókor az erdőbe m e
hessen munkájára. —  Mi nyíltabb szemekkel néztünk 
egymásra — előbb igen buta arczot mutattunk, utóbb 
nyájas mosolyra vonúla szájunk. Az éj’ borzalmai eg y 
szerre eltűntek ’s fényes napsugár lövelt a csillogó 
fényű-lombokon keresztül a’kamrába, melly nem lát
szott inár veszélyesnek. Áldottuk a’napsugárt, a kam
rát, a’becsületes favágót, a’mi csapiárunkat; s a
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tQkör fényességű fejszét kezembe fogván belép
tem barátommal a’ szobába’ ’s mentém magamat, 
hogy aludni-mentemkor vizsgálgatván a’fejszét, tör
ténetből más zugbatevém.A’ csapiár m eg volt en gesz
te lve , midőn visszakapta azt, de nem a’ vendégek; 
föléledt a’ lithvániai dacz és  pörvágy ; fulánkolák 
szóval egym ást bőszületig, mellyet eg y  palaczk pá
linkával nagy nehezen végre lecsöndesiték. Kocsink
ról a’ havat letisztíttattuk, azután befogattunk’s tisz
ta időben tovább menénk a’ simára fagyott csikor
gó havon, a’ régi fenyüerdőn keresztül, m ellyha
talmas téli pompájával tisztán ’s némán veve-körül. 
Hazám’ ezen erdőji csak éjjel hangosak, ha lakóik 
fölébrednek ’s kirándulnak, de ekkor veszélye
sek is; nappal pedig legpompásb pagonyok. Most 
nevettünk már félelmünkön, melly a’ tiszta téli nap
nál mint esztelenség jelent-m eg; ’s midőn bará
tunkhoz , az érdem es tapasztalt tiszttartóhoz ér
keztünk, az kinevetett ’s mondá : ,Nálunk utonállók 
nincsenek, kik csoportokban lesködnének az utasok 
után, mint ez  más polgárisult tájakon történik; ’s 
gyilkosok’ barlanginak, millyekről a’ ti, román-olva
sás által elferdült fejetek ábrándozik, legkisebb nyo
ma sincs kedves Lithvániánkban. Ha fejszét láttok 
bármi vad-arczú ficzkónál, azt csak azért hordja, 
hogy fát vágjon-le, ’s puskát is csak azért, hogy  
vadat lőjön vele. (L* E—a).

L igetfy  And.

A’ V Á N D O R ’ T I T K A I .
IVdik Levél .  (Vége.)

Pécsett nem ritkán zeng a’ nemzeti nyelv; de 
úgy látszik, a’ magasb társas körökben uralkodóbb 
m ég is a’ müveit német b eszéd ; ’s nemcsak a’ 
gyöngéd nőnemnél, hanem a’ féríiak közt is. És 
ezen egyetlenegy pont a z , mit Baranyában tapasz
talhatni m ég csak nem  is sejték. Ha szabad vala a’ 
pécsi szépeket kérnem , örömest m egsúgtam volna 
nekik ama’ valót: miként a’ rózsajkakon édeseb
ben hangzik a’ h o n i ; ’s úgy é G izelám ! te sem  
nehezteltél volna m eg ezért ?

Egy gyönyörű délesti órában, kirándulónk az 
ide 4 mérföldre, a’ széles völgy’ síkján eső Szi
getvárra. Csupa kéj Baranyának e ’ remekútain ha
ladni. Villámgyorsan röpítének a’ m egye’ egyik derék 
főszolgabírója’ Jeszenszky János’ délczeg ménéi a’ 
tágas sík völgyben, a’ hegyek Iába alatt, szép fa- 
luk’s regényes tájakon keresztül; ’s végre eg y  kis 
erdőn átszökkenve Som ogym egye’határira léptünk. 
„Amott balra Sz.-Király fekszik, Sz.-Gál h e ly ség g e l, 
’s amott elől sötétlik, uram , S zigetvár!“ így szólt 
a’ főbíró állal kalauzul hozzánk csatlott Pozsonyi 
Jóska, egy  potrohos ’s bámulásig beszédes hajdú, 
ki minden fűt-fál-bokrot ismért a’ vidéken, ’s nem- 
tudóimnál sohasem felelt. „Hát ez azon véróltár 
— sohajtám magamban — hol Zrínyink a’ hős, 
áldozattá lön.“ ’s a’ inagyarnémetrácz kerített város
ba , melly az Almás’ vizétől képzett szigetben fek
szik , ’s Czindery Lászlót uralja, hajtatánk. A’kath. 
templomba sieténk , látandók ama’ m eglehetős áb
rázolatot , melly a’ boltozatokon Szigetvár’ ostro
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mát tűnteti-elő. A’ különféle csoportúitok alatt, kü
lönböző helyeken em ez írások olvashatók itt: „S u 1 i- 
m a n i  Z r i n i q v e  f a t i s  s u b d i ^ a “ ; másutt „Ke* 
v i n d i c a t a f a m e j u r e v e t e r i  e x u l t a v e r a t “ 
odább „ S u b  l u n a  b i s  pi a u s í t “ ismét „ H ó d i é  
p i c t u r i s  e x o r n a t a  o v a n s  s a e c u l u m  s e r -  
vat . “ —* Innen eg y  vaskapun a’ várba m enénk, 
melly a’ város mellett sötétlik. Széles bástyafalak 
’s néhány kapu veszik-körűl e ’ maradványokat; ’s 
e ’ falakon egy  torony áll m ég ma is, hihető: m ég  
törökmű. A’ várudvaron egy törökmecsetet láték,’s 
apróbb épületeket, mellyek az uradalmi tiszt’ szá- 
lásaúl szolgálnak, ’s a’ falakban tágas és jó karban 
levő bástyaüregek nyulnak-el, mellyek ma pincze 
’s műszertár gyanánt használtatnak. A’ régi sánczok’ 
helyén egy  patak lölydogál m ost, ’s rajta ma
lomkerekek ingának. Magát a’ várat régente mély 
mocsárok keríték; ma csatornázott áldott virány 
vészi-körül. — Fojtott szívvel holygánk a’ mohos 
falakon ; ’s a’ hűs alkonyi szellőben, mintha ama’ 
nagy áldozat’ lelkét láttam volna lebegni. A’ táj’ 
csöndes volt. Tarka káprázatok villantak-el a’ lélek 
előtt; szívem ünnepet tarta e ’ nagy tem etőben, 
Zrínyi’ ’s vitéz bajtársai’ em lékére; de az ünnep 
tartós, ’s most is áll m ég e ’ kebelben a’ tiszte
let-oltár, mellyet csak a’ sír’ fagya törülhet-ki on
nan. Majd egy  kápolnához vezete ciceronénk, hol 
1566dik évben , hagyomány szerint, a’ nagy Zrínyi 
áldozék. Én könnyekkel tisztelkedém pihenő dicső 
hamvainak, ’s vérző szívvel távozónk innen.

Szigetvárt hajdan Osvald Anthemius, görög- 
országból eredeti indigena építteté. Később enyin
gi Török Bálint erősítteté-meg; ’s 1 Ferdinand úgy  
kijavíttató: hogy Stansics Márk, az ostromló törö
köt véres csapással véré innen vissza. A’ várost 
a’ plébánia’, Ferencziek’ , ’s óhitűék’ templomai ’s 
más épületek díszesílik. Visszasielénk e ’ gyász
romoktól. Némán ülénk m ég soká helyünkön. Szós 
kalauzunk, mintha okát tudná, nem zajgatá-föl lel
kes álmainkat; ’s haladónk a’ csillagzatok’ ragyogó  
lámpájánál; ’s andalodásinkat a’ homályos vidéken, 
itt-ott takaródéra megkondúít harangok szakaszták- 
félbe.

Giaelám! mi ismét Pécsett vagyunk, rövid 
időn itt hagyandók azt. Ne feledd, szelíd lélek, hű 
rokonodat, a’ m esszevándort, ki nálad nélkül bol
dogságot sen l képzel e ’ földön. Békés álmokba 
szenderítsen istened! A.

R E J T E T T S Z Ó .

Öt betű ’s két tag egész. Fő hárma gyakorta mulattat.
Hárma utói: arczod’ vonalin lesz visszataszító.
Végső ketteje jó? így vándort czélra segíti.
Fussd az egészt: lármás vendég, orvosra bzandó.

D e v e c s e r b  ő 1.
A’ 84<tik szánni rejtettszó: B u b o r é k .

Szerkeszti H e l »a e c z y. Nyomtatja B e i m e l .
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A’ KÖZÖS-BIRTOK» ÖSSZESÍTÉSI ÜGYÉBEN. 
F r á t e r  J ó z s e f  fuldbirtohcstól (Tagosztály-elleni szózat)

A’ határok’ összesítésével páros birtoki elkülön- 
zés a’ társas élet’ természetével, úgy mint az egyenes 
igazsággal is ol t , hol kivált azt kényszerítés bélyeg
zi, —• nem egyezhetik-meg. — Jól tudja azt, e’ saját 
meggyőződését nyilványitó : mi hatalmas el'entorlások- 
nak tárja-ki gyenge valóját most, — mikor a’ nagy 
Közönségnek teltig bálványolt eszméit nem épgyöke
restül egészen kiforgatni, hanem csak némi tekintet
ben ingadozók s czéltalanoknak bélyegezni merészke
dik. Ha mindazáltal illy ’s több ezzel rokon eszmét 
egyeseknek előteremteni, virágokat ’s dús reménye
ket ezek’ elfogadásával a’ gyakrabban mint nem, elá
mított Közönségnek jósolva — sikerülhet azokat elfo
gultságig ábrándokba merengtetni „szabadnak véli sa
ját eszméit is , ’s e’ tárgy iránti meggyőződését olly 
lepletlen miségében tüntetni-elő, hogy azt minden, kit 
elfogultság nem igáz“ —• egy tekintettel nemcsak fel
foghassa, sőt annak gyökeres alapossága felől meg 
is győződhessék.

Ellenkezik ugyanis a’ közös földbirtok’ tagi- 
elkülönzése először magával a’ társas élet’ természe
tével, még pedig következő okokbul: Ha legnemesb, 
’s magának az istennek képére alkotott minszemélyünket 
sem vagyunk képesek a’ társas-élet’ mind szellemi mind 
anyagi mellőzhetlen szükséginek feláldozása, ’s így 
annak lét-alapja’ megrendítése nélkül, egy csupa ön
kényünktől függő, teljesen elvonult és saját eszménk- 
szabályozta cselekvési rendszerrel fentartanunk: —• 
mennyivel kevéssbé különíthetjük földbirtokunkat önké- 
nyünk-szabta törvények alá , a’ nélkül, hogy a’ társa
sági haszonvételek’ kölcsönössége a’ közvédelem ’s 
kímélés, a’ sokkal számosb embertársinkat nyomó szük
ség ’s vagyontalanság miatt isten-rendelte üdves —  
egymáson enyhítve segítő rokon emberi kötelességünk’ 
teljesítése — ha végenyésztet nem is , legalább sajnos 
hánykodást szülnének. —- He hagyján, hogy mindezen 
a’ bölcs törvényhozás már részben segített, ’s jö
vendőben még inkább segíthet! — valljon, kérdem , 
meddig hősködhetik különzött dagályában az illynemü 
földbirtok ? hát az öröködésekből eredő újabb meg ú- 
jabb elosztások, a’ szükség-, vagy pazérláskórság- 
szülte elzálogítások, a’ tagbirtoknak a’ birtokos’ tehet- 
lenségéből önkint folyó telében, harmadában a^ gy  
bérbeni s. t. s. t. részes kiosztásai, a birói-kobzás 
hatalmas ollója, — nem juttatja-é a’ csak néhány év 
előtt elkülönzött birtokot, feldaraboltatása után, ismét
— a’ társasélet’ mellőzhetlen folyása szerint számosak’ 
kezébe? —* O ember, milly hiúk terveid! hol van 
fennyen-magasztalt müvednek amaz örök tartóssága, 
melly a’ nagy alkotónak egy gyenge fuvalata által 
az örökkévalósághoz mért néhány perez alatt, sem
mivé ne oszoljék? —

Ellenkezik, másodszor, az egyenes igazsággal;
— mert ugyan mikép férhet az meg az igazságnak 
csak színével is, hogy valaki másnak ízlésénél ’s 
kívánatinál fogva ( me l l y  é r z é k i s é g e k  ha e g y 

nek  s z a b a d o s a k ,  ú g y  m á s o k n a k  is az ö v é 
ik azok)  hogy ő nyugalommal használt, polgáriig 
jogosított tulajdon — ámbár közös határban szétszórt —  
állományátösszesittetni kénytetvén, csak ember', ’sigy  
hibázható saját megegyezését azonban kirekesztő vég
rehajtás után nyert uj esendőséggel elkobzott tulajdo
nát kipótoltatva hihesse. — „Ha p. o. néhány bajnok haj
dan hazáért’s királyért ontott vérrel eszközlötte jutalom
nál fogva, — az érdemet méltatni tudó jó fejdelem
től nyert ezer köblös határt mennyisége ’s igen kü
lönböző minősége szerint kölcsönös igazsággal ma
gok között felosztván, saját egyíiítgazdálkodási rend
szert úgy egyes mint közös haszonvételeikre nézve 
biztosítólag körükben szerkesztvén, — hazájok’ tör
vényeihez és szokásihoz hívek maradva, nyugalmas 
köz egyetértéssel használván ezek’ maradékai eldődeik’ 
érdem - koszorúzta talismánjait, — csak azért, mert 
a’ korszellem ’s ujitásvágy által elkapatva, a’ régi 
rendszert avultnak, az új időben elégtelennek, ozél- 
talannak, alkalmatlannak, sőt az óriási merészkedés
sel növekedő önszeretettel meg nem férhető társas 
egymás iránti viszonyos függés ’s érdeki kapcsolat 
’s kötelességek’ lealacsonyító jármának, az ipar’ ’s okosb 
gazdálkodási rendszer gátjának, ’s tudja jó Isten még 
minek nem, tartván ’s bérmálván egy némelly'ke az 
érintett maradékoknak eldődeik rendszerét, •—• a’ vér
rel szerzett tulajdont; — saját kényökre alkalmaztat 
ni nem irtózván a’ mindig csak igazságot ’s békét szán
dékolt országos törvényeket, — a’ sokkal számosbak’ (?) 
ellenére határzott anyagi tulajdonuktól megfosztani; 
egy eddig még nem tapasztalt ’s épen azért nem is 
olly igen bálványozható uj rendszer, ’s hiún hitegető 
osztálymonor szerint uj kaptára szabdalván az ezer 
köblös határt; nemcsak hogy végső garasukat e’ nagy- 
költségű munka végett a’ szegényebbek’ zsebéből ki
ragadni, hanem elesvén egyszerre (kivált kik már 
aggottabbak) lefolyt éltük alatt véres verítékkel javí
tott állományaiktól; — azon az éhséggel kiizködők’ 
czáfolhatlan „ j obb ma e g y  v e r é b ,  mi nt  ho l na p  
e g y  t ú z o k “ igazmondásuk szerint, — még azon 
reménytől is megfosztani, hogy hátralevő kevés éveik 
alatt —  párosulva tehetetlenség, ostromoliatva uj mes
terségek-megkívánta nagyobb költség ’s erőködés 
mellett,1—• közvédelmi hiány, egyes bosszuállásoknak 
veszedelmes kiszigeltetése örvényébe sodrani, — jo
gos igazságnak tartják. •—-

„Volenti non fit injuria“ azt mondja a’ diák. — 
Melly határban a’ köz akarat a’ tagosztályt kívánja, 
legyen-meg — ha tetszik; •— ámbár nagy pénzen 
( ki vál t  hol  a’ m i n d e n n a p i  g a r a s  i s  o l l y k o r  
h i á ny z i k )  szereztetik meg egy , az eddiginél még 
bizonytalanabb tartóssága a’ földbirtoki tulajdonnak. 
— De ott, hol ez, egyesek’ vagyonállását jogtalan 
veszedelmezteti, — hallgatni kell az ellenszegülők’ 
igazságos feljajdulásira, ’s a’ törvényt csak szava 
szerint alkalmaztatni, — melly azt mondja: hogy csak 
ott lehet összesíteni, hol semmi törvényes akadály 
nincsen ; — már pedig hol ez , az igazsággal ellen
kezik, ott a’ törvénynyel szinte ellenkezni fog; mert
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egy bölcs ’s előregondoskodó törvény mindenkor 
igazságot ’s tartós jó következést kivan a’ haza’ pol
gárira áldáskint árasztani.

Nem szükség a’ szenvedő tagot mingyárt el
vágni, ’s ennek helyét egy holt anyagból készülttel 
fölcserélni, csak azért, hogy illy kurta úton nyerhes
sen a’ szenvedő egyszerre szabadulást kínaitól; — 
van ír, vágynak még szerek, mellyek’ segítségével 
a’ fájdalmakat nemcsak enyhíthetni, de ollykor gyö
keresen is megorvosolhatni. — Ha a’ közösbe ele
gyített birtok’ használása némi kényelmetlen függés
sel, sőt gyakran kárvállással is egybe van köttetve, 
nincs é törvény, melly a’ tulajdont védje ? ’s nem 
meríthetni é ennek jóltevő forrásából hasznos intéz
kedéseket, mellyek mindezeken ha nem tökéletesen 
is (ember’ mivében illyes mi — különben sem létez
hetvén), legalább enyhitőleg hatnának az illy birtoki 
használások’ állapotjára? —  ’s nem iidvösb volna é 
a’ már meglevőt ’s tapasztaltat czélszerii igazság
gal, ha nyolcz század óta eldődink elégedve (?) él
vezhetők , — minekünk is jobbított intézkedés mellett 
még inkább ’s békékben élvezhetni, — mint egy
szerre fordított sorssal, melly, mint említéin , sem  a’ 
t á r s a s  é l e t ’ t e r m é s z e t é v e l ,  s em h o l  az  
k é n y s z e r í  t e t t ,  az e g y e n e s  i g a z s á g g a l  
me g  nem e g y e z h e t i k ,  —  fölcserélni ?

LÁTOGATÁS , BONAPARTE LATITIÁNÁL
Máj. 26kán 1834°

(E . Stuart Worthy lady után.)

Szép májusi reggel vala, midőn Lätitia’ pom
pás palotájába kocsizánk. Eltökélém magamban, hogy 
Napoleon’ anyját, mielőtt Romát elhagynám, ha csak 
lehet, személyesen meglátogatom. A’ kevélyek ’s kép
zeletszegények mondjanak, bármit akarnak, fintorgas- 
sák orrukat tetszésük szerint, én megvallom gyenge
ségemet őszintén, hat.i.ezt gyengeségnek nevezhetni, 
hogy igenigen kiváncsi valék, látni a’ világhírű asz- 
szonyt. Ha ő már magában nem volna vonzó ’s ne
vezetes tünemény, —«tehát a’ rendkívüli események, 
mellyekben részesült, a’ viszontagságok ’s szerencse
változások, melíyeket megélt és szenvedett, 's ama’ 
bámulatra késztő fejdelmi pompa, melly szemei előtt 
kifejlett, tüiulöklött ’s elhomályosult, elég rugó-ösz
tönül szolgáltak volna, részvételt ’s kíváncsiságot 
ébreszteni a’ legegykedvűbb lélekben is , ’s nem mon
da é maga Napoleon : „Mindent, a’ mi vagyok vagy 
valék, anyámnak köszönök“ ?

Nem csekély akadályok után érhetők-el czélunkat 
mert minden tudakozásunkra csak az lön a’ felelet, hogy 
L titia már évek óta ágyban fekszik,és szilárd határozata: 
senkivel sem beszélni. De állhatatosságunk végre győ
zött minden akadályon, s főleg Dudley Stuart ladynek 
a tisztes Latitia unokájának s Napoleon’ unokahugá- 
nak — ki házasság által rokonunk volt — neve által 
nyertünk bejárást a' palotába, és szerencsénk Ion Me- 
Jine Róza kisasszonynyal beszélni, ki szeretetre-mélló

módon igéré-meg, hogy Lálitiával tudatni fogja forró 
vágyunkat őt láthatni. A’ kisasszony visszatért né
hány perez múlva hozzánk ’s mondá, hogy Lätitia en
gem látni kíván, de sajnálja, hogy férjemnek, ki szin
te velem volt, látogatását el nem fogadhatja. Hala
dék nélkül mentem Róza kisasszony után a’ háló-te
rembe ’s ez bemutatott Napoleon’ anyjának*, ó  akkor 
83dik évében vala ; de illy élemiilt korban még egy 
halandó homlokon ’s arezon sem láték ennyi szellem
tisztaságot ragyogni; nagy szemének élénksége ’s 
fénye igen meglepő volt. Egy kis fejér ágyban 
feküvék ő a’ szoba’ egyik szögletében. A’ terem teli 
volt aggatva föstvényekkel, családja’ életnagysága ké
peivel, mellyek a’ falakat födék. Azon fiai, kik ural
kodói méltóságig emelkedtek, fejdelmi diszköntösik- 
ben valának ábrázolva; Napoleon, úgy tartom, azon 
diszöltözetben, mellyel koronáztatásakor viselt. Miu
tán néhány perczig együtt beszélgetőnk, mondá ne
kem a’ tisztes nő, hogy 3 év óta, mióta t. i. szobájá
ban kénytelen maradni, kilsem látott földieim közül, 
kivevén, hajói  emlékezem, Hamilton herczeget és 
Dudley Stuart lordot, a’ két angolt, kiket, mint 
utóbb megvallá, egykor igen kedvelt; egyszersmind 
fájdalmas jelentéssel ’s bocsánatért esdeklő hangon 
hozzá tévé, hogy ne csudálkozzam, ha illy ellenes han
gulattal viseltetik földieim iránt. Illy érzelmeket, mon
dám neki, helyzetében igen természeteseknek találok; 
’s mondám m é g , hogy mi sohasem mertünk volna 
terhére lenni, ha nem hiszszük, hogy Dudley Stuart 
lady véli rokonságunkkal egykis igényt tarthatunk en
gedékenységére; ’s kértem őt azután, hogy bemutat
hassam neki férjemet. Némi nehézség után elértein 
szerencsésen czélomat, ’s megnyertem férjein’ bebo- 
csátathatását. A’ bemutatási szertartás után a’ tiszte# 
nő nyájasan ’s ránknézve hizelgőleg nynjtá kezét 
mindegyikünknek, s kegyes és szives hangon mon
dá : „Eh! je vous recois coinme mes parens.“ — Kér
dő azután, midőn látta, hogy Napoleon’ képét, melly 
épen ágya fölött függött, nagy figyelemmel vizsgál
juk, ha nem csudáljuk-é ; és szemeit büszkén és szeret
ve szögezvén a' képre, mondá: „Cela ressemble 
beaucoup a 1’ Einpereur, oui, cela lui ressemble beau- 
coup!“ — ’S midőn észrevette, miily nagy részvéttel 
kisérem szavait s szemeit, kért, mennék a’ mellék
szobába, hol, mint mondá, a’ császár’ mellszobra, 
„valódi hasonmása“ van, és a’ reichstadti herczegé, 
mint gyermeké, melly hozzá igenigen hasonlít ’s ugyan
az, melly Napóleonnak küldetek Sz. Ilonába, hol utol
só betegségében ágya lábaihoz állíttatott, ’s onnan csak 
kimúlta után vitetett-el. Én késedelem nélkül enge, 
delmeskedém s nem csodálhattam eléggé a’ két mell
szobor szépségét; a’ romai kiskorú királyé angyalhoz



343

hasonlított, Napóleoné pedig1, mellynek eltalált hason
latosságán pillanatig sem lehetett kétkedni, valóban 
fölséges volt. Mi alatt én ezen válogatott mestermü
veket szemléltem és csodáltam , Lätitia , mint férjem 
beszélte azután, a’ sz. ilonai fájdalomteljes tárgyon 
mulatott, ’s többeket mondott, mikből tapasztalni lehete: 
milly keserűk valónak szív-érzelmei büszkén szeretett 
fiának ama’ szigeti fogsága alatt, és mondá, hogy fia 
áldozatul halt-meg, ’s Sir Hudson Lowe-ra nagy bo- 
szankodással terjeszkedett-ki, kit hevében „bourreau-“ 

| nak nevezett.
Midőn visszajövök a’ szobába, szenvedélylyel 

l>eszólt ő e’ tárgyról, ’s én feszült ’s fájdalmas rész
véttel lestem indulatai’ erős és szenvedélyes kiömlé- 
sit. Megvallom, hogy sokban, mit mondott, tit
kon szivemből megegyeztem. Pillanati szünet után 
ismét a’ pompás föstvényekre tért, mellyekkel tereme, 
betűszerinti értelemben, behúzva volt; ’s figyelme
met egy ágya (melly olasz szokás szerint egészen 
nyílt, menyezet ’s kárpitnélküli vala) fölött levőre forditá, 
mondván, hogy az férje’, Bonaparte Károly’ arczképe. 
Azután egyenkint emelte-ki a’ távollevők’ vagy holtak’ 
e’ néma helyetteseit ’s mindenikrűl kis érdekes rész
leteket beszélt; többi közt látható vala Josephina ’s 

t “Mária Louisa volt császárnék’ kisebb képe, és családja’ 
különféle tagának számtalan szép kisföstvényii képei; 
ezek közt egy kép, melly szép fiatal férfit ábrázolt, ki, 
ha jól emlékezem, csak nem rég holt-meg; Meline 
kisasszony újával mutatott rá, ’s mondá lassan, hogy 
az Látitia’ egyik unokájának, az egész család’ örö
me-, reménye- ’s büszkeségének képe; de, már nem 
tudom , Lätitia’ mellyik gyermekének magzata lehet. 
Miután e’ vonzó képeket figyelemmel végignéztem, 
visszatértem a’ tisztes aggnő’ ágya melletti székemre. 
Akaratom ellen keletkezett bennem az érzernény, mi- 
képen ő az álmok’ világában, vagy inkább a’ visz- 
szaemlékczés-aikotta világban kénytelen élni e’ pom
pás-fényű árnyakkal, mellyek szótlanul, de élénken 
beszéltek a’ lehanyatlott napokról.

További beszédünkből csak egy vagy két dolgot 
akarok kiemelni. Mivel elhatároztuk, hogy még az 
nap mulhatlanul elhagyjuk Romát, kénytelenek va
lónk ezen igen-igen vonzó beszélgetést megrövidíteni. 
Lätitia kegyesen ’s ránk nézve hizelgőleg marasztalt, 
mig megtudta, hogy még azon nap délután Romából 

I elindulunk. Sokat üzent általam Dudley Stuart ladynek, 
j ’s kért: mondanám-meg neki, mikép szilárdul reményű, 

1 i hogy jövő télen tőle látogatást nyerend, mihez olly 
i : módon ’s hangon , melly előttem elfelejthetlen marad 
j(olly mély ’s szomorú volt azon hatás, mellyet rám a’ 
! szók levének), ezt toldá még: ,,Je vous en prie, 

Ijdites k ma chere Christine que je suis seule ici.“

Látitia, kinek hirtelen átható szemeit akármi sem ke- 
rulheti-ki könnyen, nyomban észrevevé a’ csodálat’ 
azon jelentését, melly arczomon elvonult, ’s tartózko
dás nélkül megmagyarázta , hogy magas helyről jött 
szigorú előterjesztések’ következtében sürgette a’ pá
pa azon gyermekeinek Romából eltávozását, kik a’ 
nevezett városban még nála tartózkodtak, ’s hogy ez
által a’ legnagyobb ’s legigazabb vigasztalástól ’s sze
rencsétől fosztatott - meg, melly neki végnapjaiban 
megmaradt —  t. i. csalódja’ édes társaságától. Volt 
valami e beszédben, mi engem kimondhatatlanúl 
megindított; a’ szenvedés’édeskims érzelme össze lát
szott olvadni a’ csudateljes türelemmel, nemes ól- 
hatatossággal ’s önmegadással, ’s érzém, midőn őt 
néztem ’s hallgattam , hogy egy asszonyt Iátok ma
gam előtt, ki az élet’ mély fájdalom tanjait megtanulta,—  
egy asszonyt, ki megtanult „némán szenvedni.“ De 
hasztalanul ügyekeztem fösteni beszéde’ és módja’ ün
nepélyes szomorúságát, midőn beszédét szép nagy fe
kete szemeiben az örömtelen ’s rideg szívfájdalom’ ki
jelentésével ’s mély szenvedelmü ezen felkiáltással: 
„Et je suis seule! Je suis seule ici!“ bérekeszté. 
Minden körülmény, mellyek egyesülten oda hatónak, 
hogy legmélyebb benyomást tegyenek a’ lélekre; — 
a’ hely, hol valónk „Roma, a’ lélek’ városa“ a’ múlt’ 
és holtak* örök városa! — a’ szomorú panaszos fel
kiáltás, melly egy kinzott szenvedő kebel’ mélyéből 
látszék előtörni, legmélyebb megrázásig emelék, mit 
fülem valaha hallott; ’s a’ fájdalmas hang ’s a’ fájdal
mas beszéd, mig élek, soha sem fog emlékezetem
ben elnémulni.

A’ társalkodásnak, melly francziául kezdődött, 
folyamában észrevevéin, hogy Lätitia e’ nyelvben 
nem eléggé jártas; de még is úgy látszott, hogy a’ 
mulatozást azon akaró folytatni, jóllehet Meline kis
asszony minden perczben{olaszul tolmácsolta neki, a’ 
mit mi mondánk, ’s néha maga is ez édes nyelven 
fejezé-be mondásait. Legfőbb mértékben szíves, nyá
jas és barátságos vala Lätitia’ adieux-je hozzánk; ér
zém , hogy soha többé nem fogom látni e’ szép , je
lentőségteljes és értelmes arczot, ’s ez érzernény fájdal- 
masan-vonzó kétszeres bájt ada e’ pillanatoknak.

Napóleonnak „az emberek közt l e g n a g y o b b 
nak,  de nem legroszabbnak“ anyja nincs többé!

Ipoly táji.

f ö l v i l á g o s í t  á s

Az igazságszeret’ színe és neve alatt valami más 
indulat és szándék a’ H í r n ö k ’ 29ik számában ro- 
szalja, hogy a’ magyar tudós Társaság jutalomdijaí- 
val csak a’ magyar nyelven készített értekezéseket 
szokta megkoronázni, általa gyanúskodólag azon szűk-
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keblüségből „bőgj a’ szaz arany tán idegen ország
ba ne vándoroljon,“ midőn külországokban többféle 
holt tengő és élő nyelveken lehet a’ kitűzött díjért 
pályázni. —  Ezen gáncsra könnyű a’ felelet e’ né
hány sorban : — Azért, hogy valami a’ külországokban 
ú g y és nem i g y van ; ’s ott úgy és nem igy van 
legjobban: nem következik, hogy Magyarországban 
is , más körülmények között mint minő a’ külföldi, 
szinte úgy legyen legjobban, mint ott van, ’s ne úgy 
mint itt van. A’ példa nem ok. Azonban felejti a 
gáncsoló, hogy a’ tőle idézett tudományos társasá
gok, t. i. a’ franczia, angol, svéd, német — ’s a’ t. 
o r s z á g i ,  kizárólag c s a k  t u d o m á n y o s  társasá
gok: a’ magyarországi tudós társaság pedig e g y 
s z e r s m i n d ,  ’s különösen, m a g y a r  tudós társaság 
is , mellynek a’ tudományok’ fejtegetése mellett, fő 
czélja a’ más miveit nyelveknél hátrább-maradt ma
g y a r  n y e l v e t  mivelni. Minthogy pedig a’ nyelv 
practice csak úgy niivelődik, ha a’ tudományok’ min
den ágában minél jobb ugyan, de egyszersmind mi
nél számosb ’s k i z á r ó l a g  m a g y a r  értekezések 
jelennek-meg: látnivaló, hogy a’ magyar tudós tár
saság’ czéljának csak egyes-egyedül a’ magyar nyel
ven irt ’s beküldött könyvek ’s értekezések felelnek- 
meg. Ha tehát e’ magyar intézetnek jutalmiban olly 
kül- vagy belországi tudósak is részesülni vágynak, 
kik hazai nyelvünket nem egészen, vagy sehogy sem 
értik, azonban a’ föltett kérdésekhez igazi fontosság
gal szólhatnának : ezen forditóijvilágban, — a’ nélkül, 
hogy nyelvünket ezért egészen sajátjokká tenni kény- 
telenittetnének, — igen könnyen segíthetnek az által ma
gukon , hogy tudós értekezésiket, a’ sok hazai for
dítók, ’s azon számtalan polyglottusink közül, kik 
nagyobbrészint a’ valódi tudományok’hátrahagyásával 
idomították magokat csupa nyelvészekké, egyik ál
tal, igen olcsó áron, vagy tán csupa jó szóért, vagy 
magyar barátságból is, magyarra áttétetvén, a’ száz 
magyar aranyat egészen elsajátíthatják; ’s igy köz. 
mondás szerint: ,,a’ kecske is jól lakik, a’ káposzta 
is megmarad.“

Dr. Balogh József.

HOL TARTATTAK AZELŐTT GÖ3IÖR VÁRMEGYE’ 
KÖZGYŰLÉSEI ?

(Levéltöredék.)

Ökörhegyalja, oct. 9kén 1837. — Barátom! be
cses leveled’ soraiban minap, nem tudom, mi okbul, 
kérdést tevéi: nem tudnám-é kikutatni „hol tartattak 
ezelőtt t. Gömör vármegye’ úgynevezett közgyűlései? 
’s hol létezett a’ most-érintettem megyének hajdani

m egyeház ? ,,E’ kettős, de egyczélzatú feladat, meg
vallom előtted, nemrég nagy hévvel hányatott, ’s ez 
által több véleményre szolgáltatják alkalom. Azok’ 
bővebb előadásával jelenleg terhelni nem akarlak; 
elégedjél-meg következő rövid válaszommal: A’ leg 
régibb időket e’ pontban vastag homály födi; miért-is 
erről, mint valót, szilárdul mitsein állíthatni. Ha még
is a’ mohlepte századok’ éjjelében némileg tapogatni 
szabad, valószínűnek látszik, hogy itt települt őseink 
Sajó-Gömörön, vagy is a’ névtelen iró szerint Gn- 
murvárban , tanakodtak a’ közdolgok’ folyamárul. De 
hagyjuk-el e’ bizonytalant, tárjuk-ki inkább a’ többé 
kétségbe nem vonhatót; azt pedig csak a’ XVIdik szá
zadban hiteles kútfőknél fogva találjuk-fel. Ugyan 
is nálunk köz-tudomású dolog, hogy ekkor a’ gömö- 
ri Rendek több okra nézve Szendrőn, Borsodnak mai 
egyik mezővárosában, szoktanak egybegyülni; ké
sőbb Ro’snyó esztergami érsek’ szabadékos városa 
jeleltetett-ki a’ tartandó közgyűlések’ helyéül, hol a’ 
megyebeli levéltár-is ideigleni menedéket talált. 
Ezután Jólsva, néhai Wesselényi Ferencz K. H. Vár
álja Andrássyak’ —  Riinaszécs Széchyek’ főnöksé
gük alatt választaték illyenné. Néha, de gyérebben, 
Sajó-Gömör ’s Putnok mezővárosink is e’ végre hasz
náltattak. ’S igy világos, hogy a’ változott körül
mények’ hullámival a’ gömöri közgyűlések’ helye-is 
mintegy járványosnak tétetett, miglen az óságban 
tespedő Pelsőcz arra állandóul ki nem szemeltetett 
Történt pedig ez a’ leáldozott XVIlId. század’ má
sodik tizedében, és pedig 1716ban épülui kezdett az 
ott máig is diszlő vármegye’ háza. E’ közjóra szen
telt háznak munkája olly gyors léptekkel haladott, 
hogy három év’ lefolyta után, u. m. 1719 Sz. Iván 
hó 3dik napján ugyanannak teremében nyilványos gyű
lés kényelmesen tartathatott. Ez időtül fogva tehát, kön
nyen veheted észre, Pelsőcz leve Gömörnek minden- 
rendű lelkes tagjait pontosító hely. Hogy ugyanez továb
bá II. József’ uralkodása alatt a’ sok nemű változások’ 
örvényébe sodortatott légyen, nem szükség előtted 
mélyebben fejtegetnem. Ha végre még ezekről rész
letesebben valamit hallani akarnál, értesíts engem, ’s 
teljesítem szándékodat. Élj addig is boldogul ’s a’ t.

Hollók Imre,

R E J T B T T S Z Ó .

A zt, mi előbb hármát term e, vont vége faragja.
Olly íiu, mint az egész, búval epeszti szülét.

Sx. lg. Zaláiul.
A’ 8±dik számú rejtettszó: H u r u t.

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .



TÁRSALK ODÓ.
87 szám P e s t ,  november» 1. 1887.

A’ FÖLDMÉRÉS’ ÜGYÉBEN.

I. Soha a’ földmérés’ tárgyábani vitatásokkal érdek- 
lőbben meg nem lephették mérnökink a’ nagyérdemű 
olvasó Közönséget, mint épen a’ jelen időben, midőn 
mindenfelé surlódnak a’ földmérési eszmék, érlelődik 
a’ sokféle gondolat, készülnek az egyetértések, mel- 
lyeknek könyítésére szinte várva várja a’ mezeigazda 
az ezen tárgyban bármelly oldalról felvilágosítást ad
ható értekezéseket. — Itt a’ legsiirgősb perez, ezen 
tárgyban mennél többnek megszólalni, ’s ha idejük 
engedné, érdemes volna mennél több gazdáinknak ’s 
mérnökinknek, — mert e’ tárgyban ők adhatnak legtöbb 
utasítást, — értekezéseikkel pro et contra felállani, ’s a' 
fontos tárgyat tudományosan megvitatni, mert mások’ 
próbáján és tanácsán könnyebb akárkinek, mint saját 
kárán, tanulni ’s jeget törni. És ha ezen idő elröppen, 
meglehet, a’ legjobb értekezés is késő akkor, midőn 
már kiki magán megtanulta azt,  mit mástól szeretett 
volna megtanulni.

II. Akár mellette, akár ellene ir valaki a’ tárgy
nak : mind köszönetét érdemel; csak a’ tudományt, 
az igazságot vitassa, fürkészsze, ne pedig saját in
dividuális szeszélyének tömjénezzen. Igen fiatal író
nak kell annak lenni, ki hevében, a’ nélkül, hogy 
tudná, miből ? személyes szenvedélyből ragad tollat, 
’s kába dicsvágyában az érdemesbnek megtámadásán 
és lealázásán véli képzelt nagyságát felépítni. Az ol
vasó Közönség csak a’ józan értekezésben gyönyör
ködik ; de olly értekezésben, minővel Tóth József 
mérnök ur, Gáty urat mintegy nevetségessé tenni 
akará a’ tükörreli mérés-feltalálásért, semmi gyönyö
rűségét nem leli; mert egy az, hogy az olly szemé
lyes vitatások nem nagy közönség elibe valók, ha
nem vagy maguk közti levelezéssel, vagy iskolai tu
dós fórumon végzendők; más az, hogy a’ józan kö
zönség mingyárt egy két sorból észreveszi az érte
kezésben, hogy írója’ tollát nem igazság’ szeretete’s 
kifiirkészése, hanem saját epéje vezérletté, mert Tóth 
József ur a’ tiikörrel-mérés ellen bizonyosan nem vala 
írandó, ha ő lett volna feltalálója, — holott az illy 
találmányon nem lehet minden mérnöknek nem örül
n i, ha jót akar. — Különös philosophia lehet az, a’ 
gyermeket már születése előtt elkárkoztatni, ’s ezen kár- 
hoztatást még nyilványos lapokban közrebocsátani, 
mellyet többé vissza nem lmzhat, holott visszahúzása’ 
szükségét még életében megérheti. Ben van azon 
gyengeség az emberben, hogy a’ magánál nagyobbat 
szerelné kisebbé tenni, ’s ezen czélját gyalázás által

véli elérhetni; de e’ közgyengeségtől egy mívelt lélek, 
egy mérnök, egy philosophus tiszta ’s szűz tartoznék 
lenni, különben mivel különbözik így az alv. köz lelkek
től ? •—• Mennyi rágalmat, mocskot, alacsonyságot 
’s a’ t. szenvedett az erős, állhatatos lelkű Fulton, 
mikor gőzhajóját feltalálta! — de a’ tudomány’ szere- 
tete csüggedhetlen szilárdsággal edzette-meg magas 
lelkét. Akármit miveljen is Tóth űr beburkolt, de ki
tűnő irigységében, Gátyról soha le nem vonja a’ tü- 
körrel-mérés’ feltalálása’ dicsőségét, ’s ne is féljen Gá- 
tytól, hogy ő e’ dicsőségbeni elbizakodásból ajánl- 
gassa találmányát, — oh ügy pátenst kérne inkább 
több országban is találmányára, ’s azt igyekeznék 
titokban tartani; de mivel épen kiadni ’s közjóra szán
dékozik azt feláldozni: már ez nem külső anyagi, 
hanem belső szellemi érdem’ czíine, millyet csak a’ való
di bölcseség’s tudományok’ szeretete szülhet, — ’s mi, 
a’ helyett, hogy örvendenénk hazafi érdemének, még 
csirájában rágalmazzuk találmányát annak, kit Anglia, 
ha honfija volna, hihetőleg nagyszerű jutalommal tisz- 
telne-meg. Illy értekezések, mondom, bár a’ földmé
résről szóljanak is, az olvasó közönséget nem gyö
nyörködtetik;— másforma, ’s igen sokféle tárgy az, 
mit az olvasó közönség most a’ mérnöküktől vár.

III. Örökre emlékezetes uj törvényink szerint 
most a’ földes uraságok’ majorsági telkei elválasztat
nak az úrbéri telkektől; mert igen is, ez a’ kezdete, 
vagy föltétele, kinyitott kapuja az általányos jóllét’ 
tehetségének, melly a’ közös zűrzavarban nem is kép
zelhető. De az a’ kérdés: nem jobb volna-e most tüstint 
egyúttal magokat a’jobbágyokat is egymástól elválaszta
ni ? mert ha magok közt még ezentúl is közös legelte
tésben maradnak: úgy nem sokat nyertünk a’nagy czél- 
ra, — ők ismét közös bajban fognak ténfergeni, ’s a’ 
szorgalom továbbra is kizárva fog maradni; — pedig 
épen az a’ baja földmívelő népünk’ nagy részének, 
hogy nem szorgalmára, eszére ’s két kezére, hanem 
csak a’ földre támaszkodik.

De a’közös birtokban sohasem adhatunk a’ földmive- 
lőnekelég földet; — nem mondom egész helység’ hatá
rát, de egész vármegyét adjunk is némelly közönség- 

' nek küzbitanglására, mindig kevés lesz a’ föld, ’s nem- 
élhetésről panaszkodik; mert sok henye, hogy maga 
kényére heverhessen, s hétköznap is a’ kapufélben pi
pázva bundában kiülhessen: maga helyett a’ sok földet 
akarja dolgoztatni, úgy tartván, hogy a’ sok földön 
munka nélkül is terem annyi, mennyi a’ kévésén szor
galmát kipótolja; ’s a’ sok vézna marhát közlegelőre,
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közcsordára ’s a’t. kívánja hajtatni, hogy ott a’ marha 
neki meghízzék, ’s annak árábut a’ korcsmát meggyőz
hesse.—  A’ gazdaságnak leghölcsebh elve: az i dő t  — 
minden legkisebb időt— b ö l e s e n  h a s z n á l n i  tudni .  
A’ közbitangolási nép ez elvet még nevéről is alig ös* 
meri; előtte az idő semmi tekintetbe sem j ő , ’s a’helyet* 
hogy majorjában egy nap alatt húszszor fordulhatna ta- 
karodáskor, a’ faluba alig fordulhat kettőt a’ nagy távol
ság miatt, ’s itt minden ember mindenét összetörni, 
hogy ha tűz talál kiütni, egy gazda maga ne égjen el, 
hanem abban az egész helység részesüljön. A’ leg
szebb angolkert, mellyet nyáron legalább háromszor 
megkaszálnak, felállhatna-e , ha közlegeltetés’ járma 
alatt sínylődnék? Illy paradicsomok vesznek-el az e- 
gész haza’ területén a’ közlegeltetés miatt. Számos 
jobbágyra bármennyi föld pazéroltassék a’ közlegel
tetésben, ő mindig föld’ szűkéről fog panaszkodni, 
pedig ha meggondoljuk , hogy csak egy kis kert i s , 
mennyi ember-erőt kíván, ha igazán akarjuk azt 
használni, valóban 50 holdnyi major olly iszonyú té
rés mező egy háznépnek, hogy ez azt maga igazán 
alig győzi-m eg.

Bármint panaszkodik is némelly szegény job- 
bágy, gyakran őmaga sem tudja igazán, mi baja; 
sőt ha megmondják, el sem hiszi, hogy minden baj
egyetem ’s összeség többnyire a’ közlegeltetésben 
foglaltatik. Erről, ’s hasonló tárgyakról vitatkozzék, 
kinek kedve van és szereti hazája’ jövendőjét, népedig 
személyes gyöngeségiről biztosítsa a’ közönséget; 
— hisz azt biz’ úgy is tudjuk jól, hogy gyengeség 
elég van az emberekben. Nem isméri az még e’ vilá
got, kinek ideje jut saját szeszélyeivel bajmolódni. 
Milly gyér böleseség az objectivitást individualitássaj 
akarni ostromlani, ’s ostromát objectivunmak vélni; 
A’ közönség, a’ nagy forum, másként ítél, mint a’ 
felp e zsd ült indi viduum.

IV. Hogy a’ köz birtokon is megélhetni egy két 
századig, mig t. i. a’ nép nagyon meg nem szaporo
dik: az bizonyos; —  de hogy örök időkre a’ jóllét 
azon alapulhasson: ez homlokegyenest ellenkezik a’ 
földmivelés’ természetével; —> ellenkezik saját tetteink" 
kel is, mert lám kertünk, szérűnk, kazalunk, ládánk, 
s a t. nem közös. Nem az én individuális szeszélyem 

vagy betegségein mondja tehát, hanem a’ földmive
lés’ természete, mellyen az egész miveit világ’ pallé
rozott mezei gazdasága alapul, hogy valamint semmi 
tárgy közös birtokban üdvös nem lehet: úgy a’ mezei 
gazdálkodás köz bitorlás alatt nem egyéb képtelenség, 
nél ’s ellenmondásnál; -— mert — gazdálkodni akar
ni ’s mégis földjeit, telkeit az egész határban szétdara
bolni, ’s még a’ szétdarabolt telkecskéket is közlegelte
tés ’s kinekkinek kénye alá bocsátani, annyi, mint

egy hadívezérnek széUyelosztott, elgyengített erővel 
győzni akarni. Csudát, nagyot, felségest, örököst 
csak egyesített erő tehet, — eldarabolt bitang erő, 
’s közös bitorlás örökös sárfertőben ’s alacsonyságban 
nyomorog, ’s úgy hozzá szokik, hogy felségesről még 
eszmét sem képes képzelni, ’s ki őt felségesre akarja 
serkenteni, azt nem győzi eléggé üldözni. Más élni, 
vagy megélni, ’s más jóllétben élni ’s örökös jóllétet 
biztosítani; de a’ sárfertőhez rögzött henye népnek, 
mindegy az é let, ’s ha életről fogalma van, azt a’ 
heverésben, dobzódásban helyzi, mert jobbhoz nem 
szokott, nem szokhatott a’ közbitorlásban. A’ sas szár
nyakra kelő jóllétet csak egyedül szorgalom által ér
hetni-el, nem pedig a’ sok föld által; nemcsak en
gedélyeit hanem szorgalmát is szükség szaporítani a’ 
népnek ’s azt a’ henyeségtől dolog által megótalmaz- 
ni. Ámde a’ szorgalom’ kapuja addig nem tárul - k i» 
míg kinekkinek maga hatalmába nem adatik. Az e'_- 
különzött birtok ugyan magától nem gazdagít, de mi
dőn a’ szorgalom útját kinyitotta, a’ megrögzött visz* 
szaélések’ ’s közgonoszságok’ alkalmát egy szóval el- 
törlötte: már igenigen sokat tett a’ physikai ’s erköl
csi jobblétre.

Mosolyogtam, midőn Tóthurrendrehatározgatá, 
mellyik határba illik, és mellyikbe nem illik a’ szabá
lyozás?—.Illik oda,hol akarják,— nem illik oda, hol 
nem akarják; —  nem akarásnak nyögés a’ helye, ’s a’ 
ki mit igazán akar, nem ismér kifogást. Mert habár tíz, 
sőt egy holdja jusson is valakinek egy határból, csak 
hogy az egy tagban és sérthetetlen saját birtokában 
legyen, ’s egy urnái többet ne ismérjen : már nyitva áll 
előtte a’ határtalan szorgalomnak, szépítésnek tágos 
mezeje, ’s mivel meg van győződve, hogy földjét már 
extensive nem nagyobbithatja, melly betegségtől eddig 
fogva tartatván semmit nem tett, bezzeg elkezdi azt 
intensive nagyítani; mert ebben már senki korlátot 
népi szabhat neki, ’s évenkénti javításai, szépítései ha
tártalanul túlhaladják magát az alapföld’ árát. —- Ám lás
sa , ki tovább is közbitangolásban marad, — volenti 
non fit injuria, — séd fit miseria infinita; — majd 
később, maradéka, sőt tán még maga is megéri. 
En nem bánom, jusson az én majorom a’ határ’ leg
végső, leghomokosb részén, (az épen haszonvehetetlen 
úgy is classificálva lesz) — csakegy tagban ’s , ha 
lehet, □  legyen, és senkitől félnem ne kelljen: többi 
az én gondom.

V. A’ közbitangolds szült minden rosszat, — ez 
rontotta-meg végre úgy a’ mezei erkölcsöket is, hogy 
most már lássuk, mint hozhatjuk azokat ismét istenes 
igaz útba. De minden gonosz közt tán legkárosb szü
leménye az, hogy a’ közbitangoláshoz szokván, most 
már még. az ellene szolgáló orvosságot sem akarjuk
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bevenni. A* közösön soha .senki fát nem ültetett, 
mert más napra ki volt törve, — ’s a’puszta, sivatag 
árva kopársághoz úgy hozzá szoktunk, mintha ez 
volna az absolutum, holott miveit lélek élni sem 
kíván örökös, mindennapi egyforma kopár földön, ha 
a’ szépítés ’s naponként szebb reményre viradás tőle 
megtagadtatik. A bölcs kormánynak vagy hatvan év 
ótai sürgelésire fogott ugyan fel sok helység a’ köz- 
legelőbül egy kis epres kertet, ’s a’ nemes várme
gyék ezekbe minden tavaszszal küldözik falunkint a’ 
kiültetendő növendék eperfákat: de nézze-meg akár
ki, hol talál csak remén) Illető epres kertet is? illy én
ről közös határban ne is álmodozzunk, holott szabá
lyozott határban maga a’ temetőkert is paradicsom le
hetne, nielly most pusztult verem’s gödrökhöz hason
ló, mert közösön ki fog állandó rendet létesíteni ? Pri
vát birtokban, csupa levegőből ’s telek-kerítésből 
több hasznot vehet a’ szorgalom nyilványos, istenes 
úton, mint eddig az egész közbitangolásu határból 
félve, lopva, ’s néha tilalmas úton is vehetett. A’ 
pórnép kártételekhez szokott, ’s e’ szokás annyira 
természetté vált benne sok helyen, hogy ki őt fenyí- 
ti, azt visszaboszúlja. Borzasztó, mire ment a’ szo
kás , hová süllyesztette a’ jó erkölcsöket! úgy hogy 

» némelly közbirtokú helyen a’ gonoszságokat ’s visz- 
[: szaéléseket bíró és törvény nem gátolhatván, —  sok 

helység végre commassatióra hajlott, de nem mind tan
szeri elvekből, hanem úgyszólván kénytelenségből, 

t ■ mert tovább a’ garázdaságot ki nem állhatta. Eként 
akaratja ellen is maga a’ nép érleli a’ commassatiót, 

I ’s mit a’ józan elv elmulasztott, eszközli a’ kényte- 
lenség.

Mennyire kapzsi a’ síkföldi nép a’ gyümölcsért! 
I ’s mégis ezer meg ezer közt gy ümölcsfát hány ültet ?

| de ha akarna sem ültethet, mivel ha valakinek kert
jében gyümölcsöt tudnak, azt még zölden ellopják,

■ ’s fáját összehasogatják; sőt van élő példa, hogy egy 
í jámbor úr, régi kész gyümölcsösét tőbiil vágatta-ki, 

mert nem győzött már tovább a’ rósz néppel izetlen- 
kedni. ’.S így a’ tömérdek kopár jó föld megvan, ’s 

\ a’ renyhe nép maga fosztja-meg magát a’ gazdaság
nak azon legjelesb ágától, melly a’ levegőben úgy 
szólván ingyen terem. De ha minden ember fát ül
tethetne, ’s majorját, azaz meszgyéit, utait, sikátorit 
végig ültetné gyümölcsfákkal: úgy senki sem lopna, 
mert mindeniknek elég lenne. Csak egy sikátor két 
szélén ültess végig 50 v. 100 diófát: ez már 6 éves

I korában mind elkezd teremni, ’s már tíz éves ko- 
I  ' rában, s tovább, legalább is megterem annyi diót, 

i hogy az, még ha sertés által étetnéd is m eg, meg- 
í érne egy-egy pengő ftot, ’s így 50 v. száz diófa 

|  évenkint 50 v* száz peygő ftot adna a’ levegőből.

Add hozzá más, mindennemű gyümölcs- és tűzifádat; 
add hozzá az időt, mellyet nyersz, hogy nem kell a’ 
faluba takarítanod; add hozzá tűz és végpusztulás el
leni mentségedet; — add hozzá, hogy majorod’, tel
ked’ értéke évenkint százakkal sőt ezrekkel növeked- 
hetik, midőn a’ közbitanglásban az évenkint alább
száll : o szegény földmivelő ! magad sem tudod, milly 
rémítő tudatlanságban vakoskodol, midőn a’ közle
geltetési gazdálkodástól, mint hélíejű sárkánytól, nem 
irtózol.

VI. Ha már a jobbágyok az úrbéri telkeket el
adhatják: tudni kell mind az eladónak, mit ad-el? — 
mind a’ vevőnek, mit vesz? De ha a’ jobbágyok ma
guk közt ezután is közlegeltetésben bitorolják telkei
ket : azok ismét elkülönzött sok apró darabban, ve
tőkben ’s nyomásokban lesznek, sőt legelőbeli ré
szét senki sem tudja, melly helyen van ? Mit ad tehát 
e l? —V  bizonytalant? — ennek az ára is csak bizonyta
lan lesz. De ha az úrbéri telepek szabad majorokban (nem 
zagyvalék tanyákban, minőkkel tömve az alföld,) volná
nak négyszögben mintegy 5 0 ’s t. holdjával kivágva: o 
akkor menny iszegényebb-sorsú tanult uri-ember, gazda
tiszt , nyugalmazott tisztviselő , kitanult de már hiva
talt nem találó ifjú ’s a’ t. ’s a’ t. vehetne magának 
vagy íijának legalább egy majort, ’s dolgot adna raj
ta talán tíz annyi pórnépnek, mint kik azt most gyak
ran kornyadozva turkálják!

A’ közbitanglásban miveit lélek megtelepedni nem 
kívánkozik, ’s mennyi ezer meg ezer tanult kész gaz
daember bever inkább, ’s pénzecskéjéből vagy más 
módon éldegél inkább ; •— holott, ha pénzét egy ma- 
jorocskába tehetné, akkor kezdené még el a’ ma
gyar földmivelés arany idejét- Most ollyan időben 
élünk, mellyben jobbadán a’ gazdag pénzes úr, ’s 
a’ miveletlen dolgos nép élhet-el, ha dolgozik; a’ 
szegény sorsú tanult ember, a’ közép osztály, igen
igen csekély kilátásra számolhat. Már pedig a’ mi- 
veltséget a’ mezőföldön egyedül a’ közép - osztá
lyú tanult emberek terjeszthetnék-el mind az erköl
csökben, mind a’ földinivelésben, mind a’ literaturá 
ban, (mert a’ miveletlen szegény paraszt ugyan sem 
könyveket venni, sem kiadni nem fog soha) — ők 
nevelhetnének ’s taníttathatnának nemesebb magzato
kat, — ők adhatnának kenyeret ’s dolgot a’ mivelet
len alnépnek, ki most a’ bitanglott földön alig élhet. 
A’ tanult emberből egészen más idomú alattvaló len
ne. Illyeneknek is kellene már valahára kedvezni s 
elélhetésükre utat nyitni. De ez csak akkor nyílik 
m eg, ha az eladható urbéri telkek egy tagban sza
bad majorokra lesznek osztva, ’s bátorságuk különös 
telekőrséggel ’s törvénynyel biztosítva. Ki soha nem 
szűküli, az nem tudja,mi a’ szükség; de szívreható-

!
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lag- érzi a’ szegény tanult értelmes ember, milly drá
ga kincshez jutott, midőn földbirtokot szerezhet gyer
mekeinek ! földbirtokot, mellvnek adója olly csekély, 
’s ezen csekély adó mellett biztosabb és szilárdabb 
volna birtoka sok nemesi jószágnál. Én az úrbéri tel
ket úgy tekintem, mint olly földet, melly haszonbér
be adatik akárkinek; de a' haszonbért, minthogy ná
lunk kevés a’ pénz, nem egészen pénzben kívánja, 
hanem többféle termeszlinényt és szolgálatot is elfo
gad annak fejében. Illy csekély haszonbérért, hogy 
valaki 50 holdon meg ne élhessen, sőt gazdag 
ne lehessen: vagy részeges korhelynek ’s butának 
kell lennie, vagy közbitangolásban kell úrbéri telkét 
bírnia, mert máskép lehetetlen 50 hold földön meg 
nem gazdagodni olly embernek, ki mindig itthon la
kik , és soha külföldi városokra ’s fürdőkre nem ka
landoz. — A’ ki földjét haszonbérbe adja , megkíván
ja , hogy haszonbérlője pontos fizető legyen, és soha 
adós ne maradjon. A’ szorgalmas, józan, értelmes em
ber pedig mindig pontosabban fizethet, mint a’ henye, 
buta ’s iszákos dologkerülő. Szerfölött lélekben járó len
ne az úrbéri telkeket elkiilönzött majorokra szabályoz
ni , és szabad adásvevés által tanúit embereknek az 
illy gazdálkodáshoz utal nyitni, mert ők adnának még 
kenyeret sok heverő dolgos embernek, ’s így emelked
nék földmivelésünk.

VII. Most a’ jobbágyok külön-választatnak az u- 
raságokkali közösségtől, de maguk közt úgy szabá
lyozta lak , hogy közös marad mindenük. De azt kér
dem: hát ha egy két esztendő múlva, egy két gaz
da egészen el akarna válni a’többitől, (minthogy előbb 
utóbb úgy is lesz) mint adják-ki az ő majorját minden 
legelői illetményével együtt egy tagban? ’s ki fogja 
ezen költséget viselni ? Ez azonban majd lehetlen is 
le sz , mert vagy az egészet össze kellene ismét za
varni egyért , kettőért; vagy összezaváras nélkül 
nincsen mód őket legelőstül egy tagban kielégíteni. 
Azért legtanácsosb lenne az urasági szabályozáskor 
őket is majorokra szabályozni, ’s egymástól elkülönöz- 
ni. Lcgjobl) lett volna mingyárt az urbárium’ behoz- 
iakor őket urasági közösségtől elválasztani, be sok 
földet megmentettek volna a’ földes uraságok, nem 
említvén azon tömérdek kárt, melly azóta az erkölcsök’ 
hanyatlásában, kártételekben, becsükben ’s t. ’s a‘ föld- 
mivelés’ hátramaradtában időnkig történt. Jóllehet még 
most eleinte egy két gazda, más egyéb akadályon 
kivül is, avagy csak azon okbul sem válhatnék külön a 
többitől, mivel rendőrség és biztosság nem lévén, irigy 
társai tán csúfolnák árkait, ültetvényeit legázolnák ’s 
t. ef. így tehát egy miveit ember, vagy gazda-tiszt 
sem fogja pénzecskéjét arra koczkáztatni, hogy ma
gának egy úrbéri majort vegyen, mert a’ szorgalom’út
ját mindaddig zárva látja maga előtt, míg az elkülön- 
zölt majori birtok, s a’ becsületes szorgalmas ember, 
szóval: az egész pallérozott mezei gazdaság különös 
törvényekkel, rendőrséggel ’s minden kigondolható bá

torsággal nem biztosittatik. Eldődink egy eke-lopást 
halállal büntettek, annyira védték a’ földinivelést: nem 
újság tehát, ha mi is a’nemesbfüldmivelés’ ügyét törvé
nyekkel ápolgatjuk. Udvardy.

Heves-megyei almérnök ’s a’ m. t. t. lev. t.

GONDOLAT - PILLANGÓK.

Mi az e m b e r  g y  erm ek - kor  ában ? Föst- 
vény-vászon, mellyre szülék ’s nevelők festhetnek, a’ 
mitakarnak; — egyiv fejér-papiros, mellyre az isten’ 
tiz parancsit, vagy belzebub’ oktatásit írhatni; — lágy 
viasz, mellybe a’ világosság’ vagy sötétség’ angyalának 
képét nyomhatni; — vékony ág, mellyet szelíd, vagy 
vad gyümölcsfába olthatni. — Az ember mi más, mint 
lapda, mellyel a’ szerencse, sors és viszontagság ját
szanak ?

Mi az é l e t ?  Az élet sebes folyam, melly idő
ről időre , az öröklét’ tengerébe visszatérhetlen foly ; 
ezen elláthatlan folyamon mindenkinek van saját hiva
tási hajócskája, melly a’ szorgalmas munka’ evezőjé
vel előbbre vitetik. — Munkálkodjunk tehát, iparral e- 
vezvén, a’ kormányzást pedig istenre hagyván.

A’ gazdag emberek gyakran gyermekeiknek 
arany ’s ezüst pénzecskéket adnak kezökbe, hogy 
játszhassanak. A’ szegények pedig néha papiroshói v. 
cserépből készítenek magoknak a’ játékra pénzt. Mind
egy ! a’ gyermek végre mégis megunja a’ játékot, 
akár ezt, akár amazt, ’s alunni megy. — Hasonlók va
gyunk mi ezekhez. Az élet játék; játszók bárki mi
vel akar, egyszer csak mégis alunni megyen — ’s já
tékát másnak engedi-által.

A' v á g y .  Ha az utas mindig azon helyre vá
gyódik, hol ősi hajléka áll; ha a’ hajósember mindig 
azon révparthoz igyekszik, hol kikötni szándéka; ha 
a’ száműzött mindig honára gondolkodik , hova visz- 
szatérni reméli; ha a’ rab madár, légyen bár kalit
kája eziisből, vagdal, ’s szabadságot keres:— miért 
ne törekedjék az ember is czéljára?

M U L A T T A T Ó .

,,Hát még sem keltetek-föl? eb az inge lustái! — 
korholó legényit egy csizmadia, midőn azokkelletinél 
tovább alnnnának -—• ime ! h o l  nap u t á n harmad nap
ja lesz már, ’s még egy őtés sem történt.“

Néhány év előtt P* városban egy kéztelen ember 
lábaival mutatta mesterségeit; lábaival beretválá ma
gát, lábaival irt ’s a t. E ’ különös ember’ írását nem
rég valaki illy szókkal rnutatá barátjának: „Nézzd 
csak, ez k é z í r á s a  azon embernek, ki P* város
ban l á b á v a l  irt.“

7 dczról K . . . i.

R E J T E T T S Z Ó .

Vége kiszúrja szemed’. Hármától romlik egész lest;
Hát az egész hánynak törte örökre fejét? —•

Vajmi nemes pedig e z ; legszebb magzatja az égnek !
Ember! ez intse kezed’ ; nyelveden álljon ez őrt.

B o g á r  J á n o s .
A’ 86dik számú rejtettszó: Ma k a c s .

Szerkeszti H e l m e c z y . Nyomtatja B e i m e l .
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A’ DUNÁNTÚL FELÁLLÍTANDÓ GYAPJUVÁSÁR’ 
TÁRGYÁBAN.

Kedves Barátom! Édes érzés hatja meg a’ honfi’ 
kebelét, látván a’ hazai Törvényhatóságoknak a’ honi 
ipar ’s kereskedés’ elösegéllése iránti buzgó törekvé
süket. Állításom’ dicső példáját láthatni e’ három-ren
dű Iromány’ tartalmából, mellyeket a’ Társalkodóban 
a’ hazával közleni, érdekesnek vélem. Egyik t. Zala 
vármegye’ KK. ’s RRdeinek ns Győr városához a’ 
felállítandó gyapjuvásár’ tárgyában intézett felszólító 
levele ; másik t. Czech János úrnak szab. kir. Győr 
városa’ igen érdemes birájának, ’s buzgó hazafinak, 
a’ most érintett tárgyban együttlevő választmány’ tag
jaihoz intézett beszéde ; a’ harmadik a’ választmány i 
határozatok’ jegyzőkönyve. Érdekes mind ez nem
csak a’ tárgy’ fontosságára, de azon helyeknek, mel- 
lyekről bennük emlékezet vagyon, kereskedési szem- 
pontbóli megismértetésökre, ’s megvitatás-utáni el
sőségeik’ meghatározására nézve is. Költ Pesten nov. 
Íjén 1837. Sztrokay Antal.

#
T. Zala megye? levele a’ n*. Kőszegi Tanácshoz.

Nemes Városi Tanács! Hazánk’ sínylődő ’s ter- 
mesztményinknek bizonytalan, ’s gyakorta egy két, a’ 
vidékben tartózkodó, kereskedőnek kényétől függő á- 
ra azon szomorú helyzetbe tévé országunkat, hogy 
mind kereskedésünk’ jobblábra állithatása, mind pedig 
termesztményinknek —  leginkább pedig hazánkban jó e- 
lőmenetellel ’s már most nagyobb mennyiségben te
nyésztett gyapjú’ árának— biztosítása iránt gondoskod
nunk kell.—  Egy illy módnak gondolnék többek közt 
azt is : ha dunántúli vidékünkben (mint ez sok külső 
tartományban nagy haszonnal történik) a’ gyapjúra 
nézve bizonyos helyen ’s időben közönséges gyap- 
juvásárok köz - egyetértéssel meghatároztatnának, a’ 
hová mind a’ magányosak magok tenyésztett gyamjai
kat elszállíthatnák, mind pedig a’ kereskedők nagyobb 
számmal megjelenve tetszésük szerint a’ gyapjút első 
kézből válogatva megszerezhetnék, ’s igy azon ha
szon , mellyet a’ részes kereskedők magoknak sze
reznek , egyenesen a’ tenyésztőkre háramolhatnék. —  
Mindenek előtt tehát egy illy helynek ’s a’ vásárok’ 
tartása’ idejének köz-akarattal ’s egyetértéssel megha- 
tároztatása szükséges lévén, a’ nemes városi Taná
csot , mellyet hazánk’ virágzásba-tételére szinte töre
kedni tudunk, ezennel hivatalosan kérjük, hogy ré
szérül egy választmányt, melly a’ részünkről e’ vé
gett már kiküldött zalabéri Horváth János, pallini In- 
key János cs. aranykulcsos, Hertelendy Károly, Osz- 
terhuber József, és Hertelendy György táblabiráink- 
kal egész vidékünknek majd középpontján, s álta
lunk javaslatba tett Pápa mvárosban a’ f. e. Szent- 
mihály-hó’ lső napján összejővén, ott mind az illyes 
gyapjú-vásárok’ helye, mind kivántató egyéb hasznos 
intézkedéseknek köz egyetértéssel megállapítása felett 
tanácskozzék, kinevezni, ’s ebeli felszólításunkra tett 
határozatáról, ’s az elfogadás’ esetében a’ közös vá
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lasztmány’javaslatára későbben teendő intézkedéseiről 
bennünket tudósítani szíveskedjék ; többire maradván. 
Költ Zala-Egerszegen 1837 észt. pünköst-hó’ 29kén 
’s több utána következett napon folytatva tartatott köz
gyűlésünkből. A’ ns városi Tanácsnak kész jóaka
ró ji Z a l a  m e g y é n e k  k ö z ö n s é g e .

C z e c h  J á n o s  győri főbíró 's m. tud. akad. rendes tag’ beszed* 
(C Választmányhoz :

Tekintetes Választmány! Szabad ’s kir. Győr vá
rosa nagyon megtiszteltnek érezvén magát az által, 
hogy t. Zala vmegye’ Rendei az e’vidéken fölállittatnl 
szándéklott gyapjú-vásár iránt tartandó választmányra 
őt is meginni méltoztattak; sietett azonnal e’ fölszőlitás- 
nak megfelelni, ’s kiküldött minket, hogy nevével e’ 
tanácskozásban részt vegyünk. De szivünkre köté egy
szersmind: birnók a’ tek. Választmányt arra, hogy a’ 
tartandó vásár’ helyéül Győr városát kegyeskedjék vá
lasztani. Ezt tőlünk kitelhetőleg eszközlendő bátorko
dom legelőbb is a’ t. Választmányt azon elsőségekre 
figyelmeztetni, mellyek Győrt minden egyéb város fö
lött e’ vállalatra ajánlják ; azután pedig előterjeszten- 
dem ama’ kedvezéseket, mellyeket városunk válasz- 
tatandása’ esetére a’ gyapjukereskedésnek engedni kész. 
— Az őt kitüntető elsőségek’ legjelesbikének méltán te
kinthetni szerencsés helyzetét; fekszik t. i. a’ Bécs- 
ből Pestre vezető országút’ kellő közepén, ’s igy akár
ki is igyekezzék a’ kíildföldről e’ részen honunk' szi
vébe , nem kerülheti azt e l; mi annál nagyobb tekinte
tet érdemel, mivel a’ külhoni gyapjukereskedő vagy 
gyámok előbb, mintsem Pestre jőne, itt is körülnéz
hetné magát, valamint az onnét visszatérő még Győ
rött is állapodhatnék meg vásárlás végett; mi bizony
nyal más hely’ választatása’ esetében nem történhetnék. 
De mossa falait a’ hajózható Duna, hazánk’ ezen élet
idege is, melly már jeleideg a’gyapjúnak Pestről Győr
re szállittatására használtatik ; ’s ennek segélyével szá
mos hajóji és a’ majd európai jelentőségűvé válandó 
gőzhajózás által összeköttetésben áll az egész ország
gal, —  melly a’ szándékba vett dunaszabályozás által 
még inkább biztosíttatni fog. E’ fölött bizton reméllhe- 
tő lévén a’ Bécsből Győrig vezetendő vasútnak néhány 
év-alatti létesülése, előre látható a’ közlekedésnek is 
ez által hathatósan előmozdítandó élénkülése. Ajánlja 
továbbá Győrt mindenki előtt tudva levő virágzó álla
pot ja , a’ csinosbulás’ pályáján előhaladása, ’s mind a- 
zon egyéb tulajdonnal bírása, mikegy ollyan intézet 
sikerülésére kívántainak ; itt találhatni nagy terjedésű , 
bátorságos, ’s olcsó-bérletü raktárokat, alkalmas szál
lásokat eladók’ és vevők’ számára; itt az előlegezésre 
szükséges tőkepénzeket; biztos szekerezőket a’gyap
jú’ tovább-szállittatására, mint már most is a’ Pestről 
hajón felhozott gyapjú ezek által vitetik külföldre; itt 
a’ többi nélkülözhetlen személyi és vagyoni biztosíté
kokat és a’ királyi harminczad és postakocsi hivatalokat; 
ini bizonynyal a’pénzküldésnek könnyebbülésére ’s bizto
sítására nézve figyelmet érdemel. Végre nemlehet nem 
üdvös befolyású a’ gyapjuvásárra azou körülmény, hogy
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Gy orütt egyébkint is nevezetes országos vásárok, ki
vált lovakra és szarvas marhákra tartatnak, mik közül 
három mint épen a’ pesti vásár után eső*— t. i. a’ inag- 
dolnai, kisasszonynapi, és katalini*—'gyapj lóvásároknak 
is igen alkalmas volna; ’s hogy lakosai már most 
is nagy kiterjedésű gabona és sertés-kereskedést űznek; 
és igy alaposan föltehető, hogy a’ gyapjuvásár’ ide té
tele által a’ termesztő ’s vásárló közt könnyebbülvén 
az érintkezés, a’ műipar és kereskedési vállalatokra is 
tágasabb pálya nyiland* —  Általmegyek már most azon 
kedvezésekre, mellyeket Győr városa vásár-helyéül 
választatandása’ esetére a’ gyapjukereskedésnek engedni 
szándékozik , ’s ezek e’ következők; Adaiul a’ város 
addig is , inig czélszerűbb alkalom találkozik, legillen- 
dőbb haszonbér iránt, egy bátorságos raktárt, hajlandó tő
le kitelhető ’s a’lerakandó gyapjú’ értékéhez mérséklendő 
előlegezésekre, egyszersmind azon leend, hogy részvé
nyes társaság alakuljon, metly az az iránti kivánatokat 
kielégíthesse; ’s végtére kész nemcsak az egyébkint 
nem-mentes tenyésztőknek ’s eladóknek, hanem a’ ve
vőknek ’s az itt lerakandó ’s eladandó gyapju’teriiére 
nézve, tizenkét évre térbeli vámszabadságot engedni. 
Mind ezeknél fogva tehát újra ajánlom városunk’kérel
mét a’ t. Választmány’ kegyességébe , ’s bizton hinni 
merem, hogy a’ t. Választmány, szivén hordozván a’ 
hon’ javát ’s az azt hathatósan előmozdítandó, és csak 
illy föltételek alatt sikerülhető tervének létesitendését, 
okainkat kegyes méltánylására érdemesíteni fogja,

*
A ’ választmányi határozatok’ jegyzőkönyve:

1837ik évi sept. Íjén t. n. Veszprém vármegyei 
Pápa mvárosban t. n. Zala vmegye’ közönségének e- 
zen dunántúli vidéken bizonyos helyen megállapítan
dó , gyapjú vásárok iránti kölcsönös tanácskozást tár- 
gyazó indítványára ’s hivatalos felszólítására: ugyan 
a’ czímzett megye’ részérül kiküldött gr. Eszterházy 
Károly n. tolna-megyei főispán ur ő méltóságának, 
mint a’ megyék’ , és Sz. k. városok’ küldöttei által 
egyhangúan elválasztott Elpöknek előlülte alatt össze
gyülekezett választmányi tagok, jelesül: A’ t ö b b s z ö r  
c z í m z e f t  Z a l a  m e g y e ’ r é s z é r ü l :  Horváth Já
nos, Inkey János cs. kamrás, és táblabirák, u. m. 
Kisfaludy Sándqr, Oszterhuber József, és Hertelen- 
dy György; —■ V a s vin g y  e’ r é s z qrü 1: Békásy 
Imre alispán, Vidos József főjegyző, Kamondy Lajos, 
Gömbös János, Horváth János, Bezerédy László 
tábla- és Vidos Dániel fősz.bírák; — S o m o g y  vá r
ni e g y e’ r é s z é r ü 1: Czindery László első alispán, 
Bogyay Péter táblíp, és Csépan Antal alsz.birák; —  
G y ő r  v m e g y e ’ r é s z é r ü l :  Bezerédy Ignác^- k. 
tap. és első alispán, Feltinger István kanonok, Sib- 
rik Bálint, Boros Ferencz, Német Péter, Balogh 
Kálmán tábla-, Takács Sándor fősz.bírák, és Balogh 
Kornél tiszti főjegyző; — V e s z p r é m  v á r m e g y e ’ 
r é s z é r ü l ;  Hunkár Antal, Bekásy Ignácz, Barcza 
Adám, Bezerédy Mihály, Ányos István, és Szabad
hegyi Móricz táblabirák; — S o p r o n y  v m e g y e ’ 
r é s z é r ü l :  Chapó Mihály, és Lunkáqyi János táb
labirák; továbbá sz. s k. S o p r o n y  v á r p s a ’ r é 
s z é r ü l :  Fabricius Endre tanácsnok, és Kánia Fer
dinand népszószóló; <— Gy ő r  v á r o s a ’ r é s z  ér ül :  
Czech János biró, Steííaniis József polgármester,

Eker János népszószóló és Szabó Pál választott pol
gár ; — K ő s z e g 1 v á r o s a ’ r é s z é r ő l :  Érti János 
tanácsnok, Nagy Károly tanácsnok és kapitány; ’s 
végre S z é k  e s - F e h é r v á r  v á r o s a ’ r é s z é r ő l :  
Yass János tanácsnok, és Übl Miklós választolt pol
gár urak, tanácskozásukat elkezdvén, a’ választmány 
mélyen érezve ezen köz - érdekű Intézetnek, melly 
több törvényhatóság’ ápolása mellett az egész Hazá
nak sínylődő kereskedésére jótékony következménye
ket árasztandó leszen, fontosságát, de leginkább ált- 
hatva azon lelkesítő érzettől, mi szerint a’ Hazát ki
egészítő testületeknek, a’ megyéknek ’s velők kezetfogva 
a’ nemzeti jóllétei1 előmozdítására hazafiéi buzgóság- 
gal törekvő városi hatóságoknak szerencsésen összesített 
erkölcsi erejök ezen intézetet előidézni, ’s annak vi
rágzását folytonosan elősegítni egyedül képes, min
den egyes törvényhatóság’ érdekeit elmellőzve, ’s e- 
gyedíil a’ központosításra tekintve, ámbár n. Soprony, 
Győr és Kőszeg városoknak küldötteik által felhozott, 
’s leginkább a’ helyek’ fekvéséből kitünőleg kedvező 
tekintetek, jelesül Győr városára nézve az annak ha
tárában létező Duna vize, ’s azon sebesebb közieké*, 
dést eszközlő gőzhnjózás, továbbá a’ gyapjukereske- 
dőknek ez utón a’ Haza’ fővárosába Pestre történni 
szokott áltkeléseik , és igy a’ kereskedés’ élénkségé
nek nagyobb divatozása, áltáljában pedig a’ kereske
dőknek kényelmessége a’ levelezés’ gyorsabb folyta
tása, nent különben a’ rakhelyek’ alkalmafosabb léte, 
a’ kölcsön-adaridó sommák’ könnyebb kiteremthptése, 
?s végezetre a’ városi bíróságokban méltán helyhez- 
tethető bizodalom azt látszatnának javaslani, hogy a’ 
vásárok’ tartása’ helyéül a’ nevezett városok’ egyike, 
ftiellyek több-rendű áldozatra is nyilatkoztak, jelöl
tessék ki; azonban figyelembe vevén azt: hogy ezen 
intézetnek jótékonyságát, nem annyira a’ tehetős!), 
mint a’ kisebb birtoku gyapjutermesztőkre kiterjesz
teni szükséges, kik a’ kereskedés’ tespedő állapotá
ban ezen leginkább jutalmazó termesztmény’ elárulha- 
tására nézve tetemes akadályokkal küzdeni kénytele
nek , különösen pedig e’ körülfekvő vidékre tekint
ve , miután n. Zala vmgye | , n. Veszprém vgye fel
ső , úgy n. Vas vmgye ezzel határos szélső részé
ben termesztctni szokott gyapjumennyiség az uzsorás* 
kodó mellék- kereskedőknek közbenvetése nélkül első 
kézbűi majd alig volna eladható , ide járulván még a- 
zon környülállás, hogy Pápa mezővárosának Tanácsa, 
mind a’ szükséges ’s elegendő tágosságu raktárok’ 
építtetését az azokban teljes bátorsággal berakható gyap- 
jumennyiségnek hű gondviselését ’s kezelését, de a’ 
keblében lakozó nevezetesebb értékű kereskedők ál
tal az azzal élni kívánok’ részire adandó kölcsönt is 
megajánlotta, szavazatok’ többségével a’ vásárok’ tar
tásé helyéül főn érintett Pápa mvárosa állapíttatott meg, 
olly m egjegyzéssel: hogy a’ többször érdeklelt mvá- 
ros’ Tanácsa mélt. gr. Elnök mint illető földesur ál
tal tett ajánl is’ következésében a’ szerint, mint a’ 
környülményekhez és szükséghez képest legalkalma
sabbnak találtatni fog, szabadon választatni megenge
dett téren, mellyre nézve ő egyedül a’ tulajdoni jog’ 
tekintetéből a’ mvárosi Tanácstól évenkint csekély 
fizetést kíván, kőből cscrépsindelyre, tüz-elleni vasas 
táblákkal ellátott raktárt önnön költségein építtetni, 
felvigyázókat és szolgákat utóbb általa meghatáro
zandó mérsékelt dij mellett kirendelni, ’s ezek iránt
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felelni is köteles légyen. Továbbá a’ mvárosi Tanács 
részérül azon ajánlás tétetett: bogy kebelében lakozó 
tehetős!) polgárjai, addig i s , míg több idegen tag 
önnön érdékeik’ tekintetéből tőkéiket e’ czélra fordí
tani fogja, a’ lerakandó gyapjúra nézveszerzendő kár
mentesítésre , úgy fele árának 6 pctes kamatok mel* 
lett kölcsönképen leendő előlegezésére készek lesznek.

A’ mi ezen vásárok’ tartását illeti: előre bocsát- 
ván, hogy azok mindenkor egy hétig folytattassanak, 
az elsőnek határnapjául junius 24ik, a’második vásár’ 
időhatárául pedig September’ 24ik napjai tűzettek-ki. 
Többnyire a’ gyapjú’ kármentesítése, gondviselése ’s 
arra előlegesen adandó kölcsön’ mennyisége iránti in
tézkedések , csak magányosak’ egyezkedéseinek tár
gyai lehetvén, egyébiránt pedig a’ midőn a’ raktárok 
olkésziilnek, azoknak belső szerkeztetése, ugyan a’ 
gyapjú-kezelésért fizetendő díj iránt nyomtatványok 
által közhírré teendő szabályoknak előleges közlése 
a’ nevezett mvárosi Tanácstól elváratyán. —

Végre : Az eképen megállapított végzések min
den megyék’ és sz. kir. városok’ küldöttei Elnökeivel 
\  idős József t. n. \a s s  vmgyei fő, ’s ezen jegyző
könyv’ szerkeztetésére közakarattal megkért jegyző 
ur által közöltetni rendeltetnek, azok által megbízóik 
ebbe terjesztendők. Olvasta ’s kiadta Vidos József 
mk. a’ tek. Választmány’ Jegyzője,

A’ pesti gyapjuraktár’ és eladási viszonyaink’ ügyében 
NÉIUELLY ÁLTALÁNYOS VONÁS.

Az Alig. Zeitung 253k. sz. Pestről ezeket köz
l i : „Az idei gyapjumosás igen szépen ütött ki, ’s álta
lában a’ gyapjú’ kezelése, a’ sziléziai és morváihoz már 
nagyon közelít. Sok termesztőnek mostani jelenléte a’ 
vevésvágyat élénkítette, miután a’ szükség’ első kéz? 
tőli pótlására még soha kedvezőbb alkalom nem for- 
dult-elő. Az itteni úgy nevezett ,\Voll-entrepot‘ arány
lag keveset adott-el, s általában inkább gyapjumuta- 
tásnak , mint eladási raktárnak felel-meg. Még sokkal 
nagyobb a’ titkolódzás ’s elkülönzés’ kedvelése, sem 
hogy egy illy valóban hasznos intézet gyarapodhad- 
nék.“ —

Ezen közlés sok igazat foglal magában , de e- 
kép állítva a’ következményeknek túlságos mezőt nyit, 
’s oily irányt látszatik adni, melly véleményemmel nem 
egyezik meg. Egy régi birkatenyésztő ugyan —* kivel 
én tökéletesen egyetértek— a’ Hírnök 11 számában 
ezek ellen már felszólalt, kijelentvén: mikép ezen 
gyapjuraktár nem annyira az abban részvevőknek, 
mint inkább az egész közönségnek nem keveset hasz
nált, ’s a’gyapju-ár e’ zsenge intézet nélkül 10, 15 írt
tal alább szállott volna; de mind a’ mellett még azun- 
tatás’ engem érhető vádja sem tartóztathatott-meg né- 
melly észrevételeim’ közlésétől, még pedig (’s ezért 
bocsánatot kérek) doctrinario modo ! Annyi sok hasz
nos isméret — tapasztalás •— észrevétel létez e’ szé
les világon, mellyet kiki tud, kiki ösmer, ’s tán épen 
azért gyömölcstelen száll egytől másra, mert nem ta
lálkozott egy szemtelen, ki közre kiáltsa. Nehogy te
hát itt is úgy járjunk, halljuk magát a’tárgyat egy kis
sé ’s nem engem.

Az Alig. Z. levelezője elsőben is látja a’magyar 
gyapjút a’ külföldihez nagyon közelíteni. Ez igen ör
vendetes, ha nem öncsalás; de úgy vélem, néhány

tenyésztőt kivéve, a’ nagyobb tömeg ’s igy a" többség , 
meíly határoz, még mindig nincs eléggé utána, ’s a’ 
birkást’s csak mindig a’ birkást ’s legfeljebb a’tisztet 
okozza, ha a’ hirka nem jól f i z e t ;  sokan pedig, kik 
haladásnak indultak, egy kis árzökkenés, vagy azon 
megnyugtató jóslás miatt, hogy a’ birkatenyésztés’ 
fénypontja hanyatlik, megdöbbenve megállanak, ’s 
minden javítási projectummal, ha nem is egészen fel
hagynak, azt legalább elhalasztják, ’s az által a’ telt 
előlépési is nagy mértékben megsemmisítik. És igy  
habár az előhaladást szívesen elismérem, véleményem 
szerint kiállításra alkalmas sok gyapjúval még sem 
bírunk, ’s a’ YYoll-entrepot, még most legalább, gyap- 
jumutatásnak sehogy sem felelhet-meg. Igen káros
nak tartom én az olly idő-előtti hirdetést, ’s ha talál
koznék — mit nem reményiek — külvevő, ki ezen 
hirdetésre útnak indul, kénytelen lenne úti - költségét 
’s a’ várt hasznot, nem a’ sziléziai ’s morváihoz ha
sonló után , de a’ még mindig nagy bőségben talál
tató magyar gyapjúkból, a’ termesztő’ nagy megszo 
morodásával kikeresni, azaz: olly gyapjúért, melly 
kedvezőbben kezelve 100 ltot érne, 80at ígérni, ’s —  
— tőzsérek által fele haszonra megvétetni. Többeink’ 
véleménye szerint ez szolgáltatott okot egy gyapjú- 
raktár’ elkezdésére, t. i. gyapjúnk’ szomszédainkhoz 
képesti csekélyebb ára, mellyet főleg annak kezelése 
’s vásáraink’ hiányának tulajdoníthatni. Ezen két aka
dály’ lehető eltávoztatására gondoltuk czélirányos mód
nak a’ raktárt. Nem akarja senki ez által (melly kü
lönben is igen gyönge mód lennej a’ külföldieket ar
ra szorítani, hogy nemtiszta gyapjúnkért annyit adja
nak, mint a’ jól kezelt külföldiért; sem nem a’ min
den adás-vevésnél kerülhetetlen közbenjárót elmellőz
ni, vagy a’ termesztőkbőlspeeulansokat képezni; mert 
hisz tudja azt minden-— kivált magyar— gazda, hogy 
tűrhető áron jobb neki tennesztményén túladni, mint 
a’ legfelsőbb árra speculálni. —• Állítsuk csak áruin
kat olly lábra, hogy a’ kereskedő ö r ö me s t  többet 
a d h a s s o n ;  hozzuk jobb rendbe vásárinkat; adjunk 
hozzá egy kis állhatatosságot: bizonyosan megszünend 
azon boszantó különbség; de nem tüstint •— mert min
denhez idő kell. —■ A’ vevőnek épen olly szükség 
mint az eladónak tudni: mennyi? hol? miféle? gyap
jú vagy portéka létez. Kérdem most: bona fide ki 
mondhatja ezt Pesten csak némi hihetőséggel? A* 
jobban kezelt gyapjút, ha volna is, a’ termesztők kö
zül senki sem , ’s csak a’ tőzsérek’ serege látja, de 
titokban is tartja; 's igy ezen józanabb bánásra ve
zethető példa egészen elvesz. Képzeljük már most 
azon 60—70 ezer mázsa gyapjút, melly, mint mond
ják, felőnyig eladatott, nem ugyan eg y , de a’ mos
tani 500 sötét, tisztátalan raktárak helyett, 3, 4 al
kalmas helyen összesítve, ’s annak nagyobb részét 
jól kezelve, mire egy kis jóakarat ’s nem tőkepénzek 
kiválhatnak; kérdem: nem jönne-é maga a’ gyárnok- 
vagy kezeskedő-vevő ? nem igyekeznék-e a’ hátrama
radt tenyésztő a’ többiek után, ha egy helyen, egy 
tekintettel összesítve láthatna 12, 15, vagy csak 8, 
10 ezer mázsát? E ’ részben tehát nagy igaza van 
azon említett jelentésnek, midőn a’ titkolódzások ’s 
elszigetelések ellen, mint egy factum ellen, panaszko
dik; de hogy ezek akadályul szolgálhassanak a’ jobb 
elrendelésnek, soha nem hihetem, ha csak egy kis 
időt nyerhetnek magyar honfitársaim a' hideg meg-
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fontolásra. — Hogy a’ raktárból aránylag kevés ada- 
tott-el, nem tagadhatni; de vizsgáljuk-meg kissé an* 
nak okait. A’ jó vásárnak, azaz: az élénk adásve- 
vésnek fő alapja, hogy az eladó árujának igazi be
csét üsmerje, a’ vevő necsak tudja, de tu d h a ssa ,  
mit ígérhet az áruért; azaz: az áru v. termesztőiény olly 
állapotban állítassék-ki, hogy becséről ítélni lehessen *j. 
Ott, hol az eladó vagy vevő túlbecsüli állását, nincs vá
sár; ott, hol többször sokat nyert az eladó vagy vevő, meg
szűnik vásár lenni; ’s csak ott keletkezik ismét, hol 
eladó ’s vevő a’ nyereségen baráti módon osztoznak. 
— Ezeket körülményinkre alkalmazva, az állítom: hogy 
eddig Magyarországban gyapjú-, vagy egyéb vásár, 
a’ szó’ szoros értelmében , igen kevés létez. Az eladó 
(legyünk igazak) többnyire nem eladási vágygyal, de 
s z o r o n g a t ó  e la d á s i  s z ü k s é g g e l ,  ’s portéká
jának becsét nem ismérve jelen-meg; az igazi közben
járó vevő, portékáinknak nem-helyes kiállítása felől 
értesítve, rósz utaink, kevés hitelünk ’s a’ t. ’s a’ t. 
miatt meg nem jelen; de ott vannak ám helyettesei, 
a’ tőzsérek, a’ közbenjárók’ közbenjárói, kik minden 
eladónak legbelsőbb házi körülményeit sőt személyes 
tulajdonit, gyönge oldalait ösmerve, az eladóval azon 
inéhesgazdakint bánnak, ki némellykor némelly köpii- 
jének az átevezésre kevés mézet hagy.

Illy körülmények között kinyittatik a’ gyapjurak- 
tár , tudvalevő mineműségben néhány ezer mázsával el
látva , ’s épen midőn a’ gyapjukereskedés, valódi ’s 
képzelt okok miatt, majdmajd megakad. De hisz segít 
azon — úgy gondoljuk —  a’ raktár, ’s mi majd mind
járt első évben az egész köpüt magunk’ számára vág- 
juk-ki. Ennél fogva Liedemann S. F. urnák a’ raktár’ 
ismeretes ügyességű ’s becsületérzésii gondviselőjének 
olly gyapjuár-minimumok határoztattak, mellyek a’ leg
kedvezőbb körülmények közt , és csak több év után 
maximumnak lennének elfogadhatók. Liedemann ur ehez 
kötve, az árt a’ vevővel közli, (mert igen sokan járták, 
nézték a’ raktári gyapjút ’s kérdezősködtek utána) és, 
oh váratlan tünemény! azonnal megszakad a’ vásári 
fonal; de miért ? — mert a’ vevő, tapasztalván, hogy 
Liedemann úrral alábbi árra nem alkhatik, ’s a’ köve
telt árt nem adhatja, a’ nélkül hogy ígérne valamit, 
odább teszi sátorfáját; mire elég oka van, mert inás 
vevőnek á g y a t  v e t n i  nem akar. Helyesen jelenti 
tehát az Alig. Z g ., hogy sok tulajdonos’ jelenléte a’ 
szükségek’ első kéztőli pótlását, azaz: az adás-vevést 
előmozdítá; mert helyszínén a’ tulajdonosra a’ körül
mények legélénkebben hatván , szükségeit azokkal ös
szeegyeztetni iparkodik; ha kinek pénzre van szüksé
g e ,  a’ vásári minimumon alul is kénytelen menni, ’s 
jól teszi, ha elad; kinek pénzre nincs szüksége , a’ 
vásári maximumot is határozhatja minimumának, ’s iga
za van, ha el nem ad. A raktárnak végczélja az illen
dőbb ár, és a’ morvái sziléziaihoz közeledése; de ezt 
előkészület nélkül ’s hirtelen uem érhetni-el, ’s csak 
több év’ közvetlen következése leend, midőn t. i. gyap
júnk (’s ez más portékára is alkalmazható,) minémü- 
ségben, kezelésben szomszédinkét tökéletesen utoléri,

*) F. o. a’ tisztátalan gyapjú» finomsága és gyöngédsége felől 
a’ legjobb gyamok sem Ítélhet, »s nem tudhatja e lőre , 
hány pCentet veszt a» gyármosás állal.

vagy talán felülmúlja, mi nem lehetetlen. Vevőket kell 
tehát ez által a’ raktárhoz szoktatni, jobban kell mos- 
ni s a t. s a t.

A Gazdasági Egyesület, utolsó’s úgy lábas?* 
megelégedést nyert határozatánál foggva, a’ g y ^ ír a k  
tárt és az ujonan építeni szándéklott nemzeti lúiskolá! 
olly tárgyaknak tekinti, mellyek különválva elég erő
vel bírnak önallásra, ’s azon összefüggést, mellyet előb
bi közgyűlésben czélszerűnek vélt, mindkettőjükre in
kább ártalmasnak nyilatkoztató----'így is jó, csak sem
az egygycl sem a’ mással ne hagyjunk fe l, ’s az egy
nek ’s másnak kedvelői fogjanak kezet. Legközelebb 
a’ gyapjuraktárt illetőleg, a’ gyapjúnak 6 egymást kö
vető év alatt a’ raktárba szállítására, aláírási-ivek, mel
lyek a’ föltételeket bővebben kimutatandják, fognak bo
csáttatni ; a’ ki addig is aláírni kivárnia , régi aláírási 
ívre Liedemann S. F. urnái teheti. Igen kedvező elő
jelnek nézhetni illyen raktáraknak a’ haza’ több részei
ben szándéklott felállítását, ’s csekély értelmem sze
rint nem látom-ált, hogy, miután a’ Pestre szállitatni 
szokott gyapjú’ nagy tömege egy raktárban úgy sem 
férhetne-el semmikép, miért nem támadhatna több il- 
lyes, 2, 3 magában Pesten, ’s p. o. a’ gyapjak’ kü
lönböző minőségei szerint, kétnyiretű, egynyiretű, 
úgynevezett cigarra gyapjúra. Ezen intézetek — biz- | 
ton állíthatni —  nemcsak a’ birkateny észtésnek, mel
lyet nélkülözve Magyarországot gondolni sem szere
tem — de nekünk is igen jól fognak esni.

E’ hosszú beszédnek tehát, kegyes Olvasó , rö
vid tartalma — honosimhoz intézett azon kéréséin: aj 
Hogy miután gyapju-raktárt’s vásárt, nagyobb mennyi
ségű ’s jó gyapjú nélkül megindítani nem lehet, a’ 
Gazdasági Egyesület’ fentebbi határozatához alkalma
zott aláírási ívet Írják alá, ’s a’ gyapjú’ jobb kezelését 
’s nemesítését figyelemmel méltassák, bőven (de nem 
rögtön) kamatolandót. —  b) Hogy akár Liedemann 
urra bízzák az eladást, ki, nem kételkedem, várako
zásuknak tökéletesen megfelelem!, akár másra, akár pe
dig magok adják-el, mindig meghatalmazott gazdá
ja legyen gyapjoknak Pesten, a’ ki, bár mikor jő a’ 
vevő, vele végezhessen, azaz beszélhessen, alkhas- 
sék. —  c) Ha pedig előre határozzák meg árát, úgy 
időjáráshoz alkalmazottat szabjanak, mert ezen rak
tár’ főczélja, ■— a’ gyapjuár’ növekedése — csak i- 
dővel a’ gyapjak’ nemesítése által eszközölhető.

,Es ez, uram, nevezetes tárgy !‘ egy már nem
élő ismerősöm’ szavajárásakint.--------Monokon O c t o 

ber’ 26kán 1837.
Gróf Andrási/ György.

R E J T E T T S Z Ó .

K é t  egyforma k e llő s  hetük  k ö z t  n y o m o r o g
Egy e ; »s az asszony-, és gyermek-kézben forog.
Az első kénytelen fogni; a’ másiknak
Szükséges , mert kútja első tápiájának.

Z. Irív.

A’ 8*Mik számú rejtettszó: I g a z s á g .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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MAGYAR, UTAZÁSI LEVÉLTÖREDÉKEK 
(C*. J*. úrhoz P u k o l a y . )

I L e v é l .  Károly város, augusztus’ £4kén 1837. 
Nem hinné ön, milly homály lebeg sok , iskolában 
tanult tárgyakróli fogalmon. Szerencsés, kit a’ ta- 
nulótársai közt nyert eminentia meg nem vakít, ’s 
világba-léptekor nem elégülvén meg a’ szűk-körű is- 
kolatudóssággal, újra tanítója kezd Lenni önmagának. 
Vannak tárgyak, mellyeket könyvekből felfogni —  
tudásvágyunkat kielégitöleg — teljes lehetlenség. 
Hlyének az utazás’ tapasztalatai. A’ tengerről, ’s en
nek partján ’s hátán felbútt városakról isméretem’ hi- 
jányát érzém fejemben, s vágytam mindig, különösen 
honom’ tengerpartjával ’s szabad kikötőjével ismérked- 
ni-meg. Mit erről képzeletem’ összefolyt betűiből 
olvashatok, az, mint tüzlángot a’ csendes eső, éget
ve neveli szomjamat, —  ’s nem találom addig nyug
tomat, mig a’ tudományos békét a’ valóság’ mohón 
várt élvezete nem deríti homlokomra. Fiuinéről-hal- 
lottamkor felébredt ’s azóta növekedő ingerrel ápolt 
látvágyam nem sokáig engede kináltatni a’Pesttől Fiú
méig járni hirlelt gyorskocsival, —  éltem csakhamar 
az alkalommal, — bele dűltem tág ölébe, mentem 
egész nap, mondhatom elégülten, — de első éjjel 
mingyárt örömzavartan. Mert izmos kocsink Zágráb 
megyében Sz.-Királytól Sz.-Ivánig vivő, ’s középeit 
kicsinyded begyet ábrázoló országúinak oldalvásti lej
tős völgyébe —  nem legnagyobb díszére a’ vidék’ 
vendégszeretetének, — éjjeli 1 órakor velünk lefe
küdt, ’s egyik világitó üvegszemét kiütötte, — mi 
benn-ülők sem lévén egészen menttek egy kis ráza- 
tástól. Mintegy két-órai bajlódás után sikerült végre 
az erős ’s épségben maradt kocsit lábra állítanunk, 
’s rajta reggeli 8 órakor Zágrábba szerencsésen meg
érkeznünk. — Kik e’ gyorskocsin a’ magyar tengert 
megkeresni szándékoznak, el ne rettenjenek e’ dőlés 
miatt; mert az ut illy domború örökké nem marad;
__ én hiszem, hogy a’ testvér hazaíi-horvátok azt
megcsináltatják, —- ’s ha a’ merész vállalkozók, kik 
önhasznot feledve, csak az utazók’kivánságira készek 
hallgatni — semmitől vissza nem ijednek, — mi se 
keressünk mingyárt legnagyobb kényelmességet. —  
„Justum et tenacem propositi virum ’sa ’t.“ — Zágráb
ban a’ horvát nyelven kívül a’ német ’s diák uralkod
nak. A’ fényűzés forgásba teszi a’ pénzt, melly itt 
erős lábon áll. A’ vendéglő-házakban egyazon asztal
nál a’ vendégek hat tál ételt kapnak egy bankó-forint
ért. Nemzeti színházról itt szó sem lehet. — Igen derék 
a püspök’ kertje. A’ Zágrábtól \ óra járásnyi Száva’ 
hidján túl már az ezüst-kor kezdődik: a réz- ’s ban
kópénznek t. i. itt nincs kelete, de van az ezüst-érté
kű posta-krajczárnak ’s banknotáknak. Jászkán győ- 
ződtem-meg ez igazságról, hol a’ vendéglő rézpén
zemet nem fogadta-cl, hanem ezüstben követeié a’ 
költséget. Itt már kezd a’ bor drágulni — rendesen 
rz, 14, 1 6  peng. kr. a’ közönséges bor’ itczéje, — de 
még az élelem olcsó. A’ pesti gyorskorcsi még Zágrá
bon túl, jövő hónap’ azaz sept. 15k. kezd indulni; én te

hát az innen 7' mérföldre — a’ török határtól 4 órá
nyira eső Károly városba —  mellynek vidékén a’ szán
tóvető egyik kezében pisztolyt, másikban ekeszarvat 
tart, Hvraniczay ur’ emberségéből mentem. A’ külvá-' 
rosban az egymásba-kapaszkodó ’s fábul csinált há
zak, boltok, raktárok’ látására tetőtültalpig imádkoző- 
vá olvadtam, kérvén a’ természet’ urát, hogy minden, 
— de különösen e’ várost ójja-meg a’ tűzveszélytől, 
melly itt pótolhatlan pusztítással tenné hamuvá az é- 
pitvényeket. Kár, hogy éghetlen-anyagu épületek nem 
biztosítják a’ kereskedő’ árúszereit ’s irományait, mel- 
lyek a’ veszélyeztetni ném akarókat a’ kereskedéstől 
nem rettentenék vissza. Az évenkint kétszer hajózha
tóvá dagadni szokott Kulpa’ vize választja-el a’ várt 
a’ külvárostól, mellyben, attól egy álgyu-lövésnyire, 
nehogy az ellenség magát benne megfészkelvén az 
egész haza’ veszélyére munkálhasson, kemény anyag
ból építeni tilalmas. Kulpa’ hidján némelly találékony- 
eszü alattvalók magok húzzák által a’ szekeret, hogy 
barmaiktól ne adózzanak. Fűimében legélénkebb ke
reskedési áruczikkek: fa, dohány, gabona, ’s ezen 
utóbbiból évenkint mintegy 300,000 mérő innen kül- 
detik-el a’ Ludovica-uton.

(Vége következik.)

A’ MARHADÖG» ÜGYÉBEN.

Azon sok torzsalkodás közt, mellyekkel a’ H ír 
nök, szép lapjain a’közvéleménynek ellene dolgozni tö
rekedik, illő helyet foglal a’ 30d.számban a’m a rh a d ö  g ’ 
tárgyában beigtatott közlemény, — azon különséggel, 
hogy ez a’ többi tulajdonokon kivül, még a’ legfelsőbb üd
vös rendelések ellen szegülésre is kaput tár ’s akaratot 
edz! Nézzük csak, mit tanít az! Azt mondja: „A* 
marhadög“ (bizonyosan a’rosszul úgynevezett lu e s  o- 
m azi-t érti — mert az volt az idén az uralkodó dög) 
,,a’ megromlott víztől származik. Z) Azon dög nem 
ragadós. 3) Az eddigi szerekkel és módon gyógyítha
tatlan.“

Az elsőt azon nemvaló bizonyitmánynyal akarja 
megalapítni, hogy ,,a’ dög csak ott mutatkozék, hol 
nyaratszaka egészséges és friskútvizzel nem élhetvén, 
megromlott posványos vizet ivott a’marha.“ — Távol 
lévén is azon másik képtelen állítástól, mintha a’ fris 
viz’ szükségét tagadná, és a’ biizhödt pocsolyák’ vizét 
károsnak nem tartaná: egészen ellenkezőt tart eddig 
az orvosi tudomány, a’ köz tapasztalás, ’s az ezek
ből folyó közvélemény. Hisz több helyen hitves ősz
szel és tavaszszal, másutt fagyos télen, és az istálló» 
marhák között dúl, és sokszor, kivált külső ország
ban olly helyeken , hol mocsár sincs, legalább az istál- 
lós gazdálkodás mellett a’ marha mindig fris kútvizet 
iszik. Egy példa az orvosi tudományban semmi példa ! 
Hogy T. P. úr’ ökrei a’ kútviz-ivás mellett meg nem 
betegültek, ez a’kérdést nem dönti el, ’s állítására nem 
erősség. Hisz a’ mi szomszédunkban egy igen nagy 
practikus gazda a’ gulyájába beütött dögöt harmadéve 
épen annak tulajdonítá, hogy a’ nagy melegben hideg 
kútvizzel itatták a’ marhákat; és effective, illy hiedeí-
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m 'be n megváltoztató a’ legelőt, és oily helyen mutatá 
azt ki, hol a’ marha turján-vizet ihatott, — ’s ez által 
a’ dö "leletesség semmivel sem nagyobbodott. Ráczkevi 
szigetben N a k a d helységken az idén igen döglöttek 
a’ marhák, és ott is sok föliileges ismeretnek hajlottak 
hinni ’s elhitetni, hogy a’ posványos viz a' dög’ oka. 
De, hisz a’ szomszéd L ó ré  helység, ugyanazon pos- 
ványnak az ő határába benyúló másik végén, szinte u- 
gyanazon időben ugyanolly éghajlat alatt, épen azon 
légmérsékletben, ugyanazon posványos vizet itta, és 
még sincs ott a’ marhának semmi baja máig is.

A’ nemragadósságot azzal akarja bebizonyítani, 
hogy „igy mind meg kellene az egy csorda belieknek 
dögleni.“ Furcsa kis okoskodás az előtt, ki a’ nya
valyára való dispositiórul, fogékonyságról valamit tud 
vagy hallott. Hisz hány ember nem kapja-el a’ ru
het , vagy szinte a’ bujasenyvet, a’ legszorosabb 
érintkezés, vagy közlekedés után is! De azért, ma
gok ezen szerencsés emberek is, kiket az illy es fegy
ver nem jár, nem állítják a’ rühnek és bujasenyvnek 
ragadhatlanságát. Illy fogékonytalanság hát oka né- 
inelly marhák’ meg nem betegülésének- Másik oka 
pedig annak, hogy mind meg nem döglött a’ beteges 
csordabeli, az, hogy némellyeken ezen ragadványos 
dög olly csekélynek mutatkozott, hogy mingyárt az 
l s ő , 2dik vagy szinte még 3dik stádiumában is 
szerencsésen megfordult a’ természet’ hathatós sege
delme által, és igy előbb, mintsem homályos szeme 
és gondatlan ügyelése a’ pásztornak ’s gazdának azt 
észrevehette volna, Olly valamit tehát állítni, minő a’ 
most fentebb látott okoskodás, ’s olly erőtlen okbul, 
minőbül T. P. úr indúl el, valóban nagy lelki erőtlen
ség: de hírlapban azt közre tenni, akkor, midőn az 
emberek’ oktalan hitetlenségének orvoslására, előíté
letek’ fogyasztására, a’ köznép’ számára a’ nmélt. 
Helytartó-tanács a’ legiidvösebb tanításokat, utasításo
kat, rendeléseket terjeszti, ’s parancsolatokat osztja 
az ország minden részeibe, nem egyébnek gondoltat- 
liatik, mint azon kegyelmes parancsolatokkal ’s ren- 
delményekkel akarva szembeszökőn törzsönködni, ’s 
a’ szent-ezélú kegyelmes engedménynyel visszaélni.

Hogy az eddigi javaslóit és használt gyógysze
rekkel ’s bánásmóddal sok egyes esetben a’ dögös 
betegség gyógyíthatlan volna, abból következtetni, 
mert „Nagy-Födémesen (hol T . P. úr’ szava szerint 
fűhöz-fához kapkodtak, és igy tiszta princípiumból 
semmit, de mindent vak ta lá l  óim ra tettek) nem tud
ták a’ betegeket meggyógyitni,“ helytelen dolog. Mert 
valljon akkor kezdették-e a’ gyógyítást, mikor még a’ 
betegség gyógyulható volt? Nem kevertek-össze fü- 
hözfához-kapkodás közt jót és rosszat? Vélekedésük 
szerint a’ legnagyobb vigyázat mellett, eléggé hasz
nálták-e azt, a’ miben bizodalmok lehetett ? — az és 
több illyes nincsen fölvilágosítva. A’ halálból vissza
lépni , emberi tehetséget halad. Egy1 rothadt almát ép
pé tenni embernek nincs hatalmában. A’ most uralko
dott marhadögben is a’ 3dik, de legfőkép a’ 4dik 
gyomor’ belső, igen gyenge alkotásit ’s igenigen fon
tos munkálatit hártyája egészen megfenésülvén ’s rot
hadván, ’s az egész vérlömeg az elakadt forgás miatt 
megszenesedvén, üszögösülvén (szemmel észrevehe- 
tóleg megfeketülvén s megaludván), többé emberi 
segítségnek nincs helye; akármennyi érvágás, akár
mennyi hidegvíz mellett is a’ megrothadt nemes tag,

vagy rész többé vissza nem terem, ped:g azon ne
mes rész nélkül nincs táplálkozás, nincs élet ’s a* t. 
Ha hát csakugyan mindent, a legjobbat és legjobb 
móddal próbáltak az orvoslásra, és az még sem hasz
nált: oka lesz, hogy alkalmasint Nagy-Födémesen sein 
voltak okosbak a’ marhabirtokosak, mint nálunk a’ 
közönséges emberek, kik, míg csak mozogni (annyi
val inkább enni) tudott marhájok, addig betegnek sem 
tárták, addig eret vágni sajnáltak, azon balvélemény
ben , hogy az ált »1 elgyengülne vagy megcsappanna 
a’ marha; ’s bevárták azon időt, mikor az már többé 
nem használhatott.

Látnivaló hát, hogy T. P. urnák minden itt köz- 
lött tudománya alaptalan, tanítása helytelen, állítása 
— mind ’mellett, hogy Szerkesztő úr is nyomós
nak gondo t Certificatját a’ jegyzékben *) ráüti, igazta
lan, mellvet cs; k f i g y  e 1 e m g er j e s z té s íí 1 is kár volt 
az olvasó közönségnek újra feltálalni, — egy lelkitáplá
lékot , melly olly sokszor, olly sok formában föl volt 
már adva a’ közönségnek, mint a’ vendéglőnél egy 
áporodott hússzerdék, de mint czéltalan ’s helytelen 
mindannyiszor visszautasítatott.

Való, hogy az ujságleveleka’ közvélemény kormány
zásába általában nagy befolyással vannak. De a’rosz- 
szat mégis százszor előbb elfogadja a’ nép , mint a’ 
jót. Az orvosoknak egykissé mélyebb belátással ’s 
gonddal •— mint minővel T. P. úré történt, tett vizs
gálatai , — az ezer meg ezer szomorú tapasztalás — 
a’ legfelsőbb kegyelmes Rendelések és bölcs tanítások, 
utasítások, a’ veszélyes marhadög’ ragadósságát, a’ 
köznépnél is már meglehetős hiedelemre juttatók- De 
mivel az annak következésében következni kellő elkü? 
lönzések a’ kényelmes pásztoroknak ’s birtokosoknak 
nehezecskén esnek : a’ mobile vulgus megtudván, hogy 
a’ szép Hírnökben is hirdetik az ő inye-szerinti parasz
tos véleményt, bárha tanítását erővel senkire nem kö
ti is ,  mihamarább visszamegy a’ vastag törökös prae  ̂
destinatióra; és sem beteg marháját nem ápolja, sem 
az üdvös elkiilönzéseket megtartandóknak nem tart
ván, azon leghasznosabb rendeléseket is áthágja, ’s a’ 
veszélyt ezerek’ kárával odébb terjesztheti.

Igen illő tehát, hogy a’ Hírnök’ szerkesztője a’ be
küldött ’s közlött darabokat jobban megválogassa; a’ 
már százszor meg százszor más újságokban is vitatott, 
de elvetett dögleletes állitmánynyal a’ köznépet ne kí
sértse, ne kinálgassa, ’s azt szegényt zavarba ne hoz-

*) Furcsa conclusu u Szerks ; tő úrnak ezen jegyzéke : „A, 
zon eredmények , incllyeket a’ fris kútviz napjainkban em
bereknek ’s állatoknak nyújtóit, a’ beküldő úr’ nézeteit 
tökéletesen igazolják.“ Hisz napjainkban a’ fris kútvizzei 
embereken és állatokon orvoslások tétettek: a’ beküldő 
úr pedig a’ hidegvizet csak ov  ő s z  é r ü l  ajánlá; sőt, 
hogy azzal a’ betegség gyógyíthatatlan, ezen csak né
hány sorral fentebbi szavaiban : „ s ő t  m é g  a’ h a t  a I- 
m a s  v i z - c  u r á v a l  s e m  l e h e t e t t  a’ b e t e g e n  s e 
g í t ő i , “  nyilván állítja. Pedig a’ g y ó g y s z e r  és v é d 
s z  er  az orvosok ’s nemorvosok előtt is nem mindegy; 
a’ betegségbe nem  h a g y n i  e s n i ,  és abból k i h ú z n i  
i s ,  szinte más más dolog. És így tehát, a’ mondott ál
latok és emberek köiülli eredmények, beküldő ür’ néze
teit nemcsak nem i g a z o l j á k ,  de ezt egyenesen meg
hazudtolják — legalább a’ j zan logica szerint.
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za. Ha pedig- maga Szerkesztő úr a’ természetvizs- 
gálásban járatlan létére i s , kitűzött és szokott tör- 
zsönködéseit az orvosi tárgyakra is kiterjeszteni szán
dékozik : hogy gyöngéjét el ne árulja, ’s illy tu
domány’ terjesztésével ■—■ minő a’ most érintett — a’ 
nép’ megkárosítására ne járjon : jó lesz a’ szerkesztő
ség ’ hivatalánál olly embert is tartani, ki az eleiekben 
Szerkesztő úr’ fogyatkozásit kipótolja. Egy ember 
mindent nem tudhat, és mindent nem tudni ’s ezt 
megvallani, nem szégyen. Hogy azonban azt ne gon
dolja, mintha tanácsom onnét származnék, mintha ma
gam reményleném e’ szép hivatalkört elnyerhetni: jó
nak látom kinyilatkoztatni, hogy még azon nem re
ménylett esetre is, ha Szerkesztő úr bizodalmával meg
tisztelne, e’ hivatal’ elfogadására magamban sém ii 
vonzódást nem.é;zek. K u n -S ze n t -M ik ló s o n ,  oct. 
31kén 1837. Jh . Balogh Jdztef.

A’ L I L I O M.
(Le C i e r c után).

,Atyám , miért nézesz te folyvást e’ liliomra ? 
’s ha rá nézesz, miért lábbadnak könnybe szemeid ? 
mi kínos emlékezet ujul-meg lelkedben e’ tisztelt jel
nek látására ? Legyen az gyász’ vagy öröm’ történe
te , beszéld-el azt nékem atyám, hogy könnyeimet a’ 
tieid közé vegyíthessem, vagy a’ visszaemlékezésben 
veled boldog legyek/ —• „T e akarod — szólt atyám, 
ki, estve kivánatimhoz illeszkedék, — halljad tehát \‘* 

Kényelmesen ült-le itt karszékébe; én pedig lá
bainál egy kis táboriszéken foglalók helyet ’s éleszlém 
a’ kandaló’ tüzet. Atyám így kezdé beszédét: „Fiam ! e’ 
liliom egész életem’ hiv tüköré ; az jelenvalóvá teszi 
múltomat, emlékezetembe idézi anyáddali összeköt
tetésemet , kegyetlen elválasztatásunkat, fogságom’ kí
nait ’s kiszabadulásom’ nem reménylett szerencséjét. 
De mielőtt elmondanám a’ történetet, kérlek, bocsássd 
jneg azon gyalázatos nevet, molly annak minden lap
ján előjön. Mindeddig nem tudtad, hogy én Robespier
re’ barátja voltam.“ — Iszonyodva sikolték-fel; e’ rö
vid perezben mi történt szivemben, nem tudom; de 
úgy tetszett, mintha erőszakosan széllyeltépetnék a z , 
9s a’ haragnak egy legyőzhetlen érzeménye támodna 
bennem. Atyámra tekinték; ő mosolygott keblem’ lá
zadásán; fejér hajszál i ,  arczának nyugalma, ’s derült 
homloka ismét eszméletre hoztak; szégyenlém fölhe- 
yültömet; eltökélém magamban , hogy őt további félben- 
szakasztás nélkül hallgatandó»).

Ő imígy folytatá beszédét: ,,E’ padra, mellyen 
ültem, hozzám telepedett egy halvány, száraz-arczú fia
tal férfi. Ámbár mi sem vonhata még figyelmet e’ fér
fira, még is legott észre lehete venni az ellenfiséget 
alázatos és csúszó magatartása ’s a’szavaiban nyilatko
zó gőg és merészség közt. Szomszédság-szülte viszo
nyaink addig tártának, meddig iskolai pályánk. Béfe- 
jezvén ez t, ő ügyvéd lön, én pedig családom’ körébe 
tértem-vissza, egy gazdag hölgygyei összekelendő, 
kit atyám számomra kijelölt. Szép vala e’ hölgy, ne-

Imeslelkü és erényes; csakhamar szivemből megszeret
tem őt ’s én mindent elkövetők összekelési óránk’ siet
tetésére. .Végre megjelent életem’ ezen legboldogabb 
napja. — Azóta sok év múlt ugyan el, de még is úgy 
emlékezem rá, miutha csak tegnap történt volna. A’ 
tereli ben valánk összegyülekezve, hogy barátink’meg

érkeztével templomba menjünk , midőn hozzám le
pett embereim’ egyike, ’s azon megjegyzéssel, hogy 
a’ dolog sürgetős, levelet nyujta által. Hirtelen feltö
rni! azt; családunk’egy régi szolgája irta, kit én igen 
igen szerettem ’s [ki engem most tudósított, hogy, 
ha nyomban nem segítek rajta, biróikép meg fog zálogol- 
tatni ’s eddigi szeplőtelen nevét gyalázat éri. Én egy 
pillanatig sem tétováztam, rögtön sieték szobámba ’s 
minden aranyat, a’ mit találtam, mintegy ezer Iuis’dorl 
összeszedtem, hogy megküldje!)) azon derék ember
nek, ki olly bizodalomteljesen folyamodott hozzám. Ö- 
ríilvén, hogy lakodalmam’ napján alkalom juta jót te
hetnem, visszatértem a’ terembe, ’s egyiittlevén már a’ 
násztársaság, legott a’ kápolnábamenénkesküvőre. A’ 
szertartás rövid vala, de ünnepélyes; én legboldogabb 
halandónak érzém magam’; és midőn vége lön a’ szer
tartásnak ’s hotelünkbe visszatérőnk, megfeledkezém 
a’ családról, mellyet csak imént menték-meg a’ gya
lázattól; de az, —■ az megemlékezett rólam; alig 
lépten! a’ tornáczba, ’s egy nő, egy ősz, ’s egy fia
tal férjfi lábaimhoz borulának, kezeimet könnyeikkel ön
tözők, szabaditójoknak neveztek, ’s fejemre az ég’min
den áldásit kívánták. Szivem könnyekig lágyult, föl 
akarám emelni őket, midőn nyakamba borult az ősz 
férfi, egykori nevelőm, ki látta világrajöttömet, ’s 
hű gondja alá vett ifjúságom’ éveiben. „Ön megsza
badító minket — imígy szólt hozzám, ’s életünk má
tól fogva öné. Az én napjaim megvannak számítva; 
csak egy óhajtásom volt, szeplőtelen névvel halhatni-meg; 
köszönet önnek a’ jótéteményért! most én ősz ember 
nyugottan költözöm e’ világból; fiam viselje az adós
ságot, mellyet én csináltam. Nekem nincs mivel kezes
kednem azon summáért, mellyet ön nekünk kölcsönzött.“ 
Én őt karjaimba zárni ’s szavait imigy elfojtani akarám, 
de ő esdeklő hangon ’s még is szilárdul mondá: „Fo
gadja ön tőlem e’ kis ezüst liliomot; magában ugyan 
csekély-értekkel bír, de családunkban azon hiedelem 
uralkodik, hogy szerencsét hoz; óhajtóm, valősuljon- 
meg önnél i s !“

Nem sok év múlva ezen esemény után, Fran- 
cziaországban kilobbant a’ revolutzio. Gyülölség és szi
laj bosszú rohanta-meg a’ monarchiát, ’s kezdetét vévé 
a’ kivándorlás. XVIdik Lajos, kit néhány nappal az
előtt még magasztaltak, mint a’ franczia szabadság’ 
helyreállítóját, Varennesben elfogatott’s azon ürügy a- 
latt, hogy titkon a’ külfölddel czimborál, Párisba vi- 
tetett-vissza; Francziaországban ezer meg ezer szózat 
kívánta halálát; a’ nemzeti gyűlés bírákat rendelt, nem 
hogy ügyét megvizsgálják, hanem hogy őt elitéljék. 
Egy reggel erős kopogást hallék ajtómon. Azon nagy 
elvonultságban , mellyben éltem, egy látogatás reám- 
nézve valami igen meglepő volt, ’s mielőtt föleszmél
tem ámultomból, egy úr lépett bejelentés nélkül szo
bámba. ,Hogyan? te vagy?!4 — kiálték — benne egy
kori tanulótársomra ismervén, kit azóta nem láttam.
•— „Én magam“ felelt Robespierre. „Mi csodálatost 
látsz te e látogatásban? Nem vagyunk mi régi jó ba
rátok?“ — , Azt gondolán), hogy a’ revolutziónak nincs
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ínyére az aristokratia.4 — „Igaz, te marquis vagy; —  de 
hagyján ! A’ revolutzio jó anya, ki különségnélkül föl- 
veszen mindenkit, ki az összekeverés’ nagy munkáját 
előmozdítani akarja.“ — ,Miben szolgáljak Robespi
erre urnák?4 kérdém. —

O itt egy széket hozott, az enyim mellé helyezé 
azt, illetlen hanyagsággal ráveté magát ’s néhány má- 
sodpercz múlva ímigy szólt: „T e tehát még folyvást 
marquis vagy? Azt hivém, hogy olly éles-eszü férfi, 
mint te, át fogja látni, mikép jelenleg jobh a’ néphez 
tartozni. Te tehát még folyvást a’ születésnek ’s czím- 
nek bálványozó rabja vagy, ’s nem ügyelsz arra, mint 
irtja-ki azokat egymás-után az idő?“ •— Én ismétlém 
kérdésemet: ,Miben szolgáljak Robespierre urnák?4 —
— „Ej, te igen nyugtalan vagy; de nem sokára meg
tudod. Ámbár te ’s a’ hozzád hasonlók engem tigris
nek, vérszopónak csúfolnak, én minda’mellett jó
szívű ember vagyok ’s ezt meg akarom neked bizonyí
tani. Ma arról van szó, hogy téged desencanaillirozza- 
nak; én megszerzem számodra az ahhoz szükséges esz
közöket ; a’ revolutzio előlépteti az embert ’s csak tőlem 
függ egyedül, hogy rövid idő alatt vetélkedőtársom 
légy, vagy még több.. ,44 — ,Mindebből nem tudom még, 
mit értsek.4 — „Ha akarod, még ma neveztetlek-ki 
népképviselőnek.44 ’S itt ő ama’ ritka barátságos arczczal 
tekinte rám, mellyet a’ körülményekhez képest min
dig olly mesterileg tudott szinleni. Én akarám, hogy 
még jobban fejezze-ki magát, ’s így szólék: ,mit kell 
hát tennem, hogy illy nagy megbecsültetést arassak?4
—  Ő itt bizonyosan azt Ilivé, hogy vakon futok háló
jába, mert arcza örömtől ragyogott, ’s mesterkélten 
rázla-le a’ port, melly gyors-mozogtában hulla köntös
gallérjára ’s fejér mellényére. „Semmit, úgy szólván 
semmit — felelt ő. —  Érdemeket kell szerezned a’ haza 
körül, ’s ha megígéred a’ nemzetnek, hogy ezentúl vé
delmére kölcsönződ karodat, akkor az hinni fog sza
vadnak ; mindenek fölött pedig, ha nyílt téren a u t o- 
d a -fé -t  állitandasz czimeiddel, ’s lángnak nyújtod azt, 
mit a’ respublica’ forgószele különben is elsodrand elő
led.44— ,A’ respublica’ forgószele! — kiálték iszonyod
va.— Hát a’ monarchia?4 — „Hogyan? azt gondolod, 
örökké fen kell annak állnia, mert már tizennégy szá
zad óta fenállott? Minden e’ nap alatt változik.44 ’S 
levetvén a’ képmutatást, mellybe mint palástba burko- 
lódzott, felkiálta: „Eljött a’ pillanat, mellyben a’ mo
narchiát végromlás éri, ’s jaj azoknak, kik közel van
nak hozzá!44 Azon indulat, mellyet e’ rémitő szók 
bennem ébresztének, megnémitott. Hallgatásomat ő 
hihetőleg helybenhagyásnak magyarázta, mert ímigy 
folytatá szavait: ,,A’ monarchia már holt; nem eléggé 
hangosan hirdetik é ezt a’ tartományok ? ’s a’ néptö

meg kiáltása, melly a’ thron’ aranyozott fája körül 
összecsoportul, nem elég szós tanú é, hogy a’ feuda- 
lisrnusnak már csak ezen utolsó áltatása alá kell tü
zet rakni ? Igen, a’ királyság haldoklik, ’s mai esti il
lésünk véget vet annak.44 — ,Nyomoréi !4 kiálték, mi
dőn ismét eszméletre tértem. „Hogyan? te engem 
még megtámadsz, midőn szabadítod kívánok lenni ’s 
az üdvesség’ egyetlen útját megmutatom, melly előtted 
nyitva áll? midőn javaslom, hogy hivatalt vállalj a’ 
népnek közepette ? midőn veled szövetségre óhajtók 
lépni? ’S mind ennek jutalmául egyebet nem kívánok, 
mint egy szózattal többet a’ zsarnok ellen.. .  ’S te a’ 
helyett felindulsz, ’s hálátlan vagy!44

Én a’ felháborodás’ legrendkiviilibb helyzetében va* 
lék ; fölugrám, már már fojtani akarám azon embert, 
ki nyugottan’s hidegvérüen illy undokságokat javasolt; 
végre ura levék érzelmimnek ’s mondám: ,Azt akarod 
tehát, hogy egy történhető veszélytőli félelemből min
dent, mit atyáim szentnek tartani tanítottak, istent, ki
rályt ’s hazát eláruljak?4 —  „Nem arról van a’ szó —  
válaszolt hidegen Robespierre. •—• Azt hiszed, hogy 
így majd hazádnak roszabb sorsa lesz ? Mi szintollyjó 
hazafiak vagyunk, mint miilyennek te tartod magad.4 
És istenid ? ej, igen jól tudjuk mi, hogy a’ népnek ar
ra szüksége van, ’s készen is tartom már elismértetése* 
oklevelét. De miért e’ sok szó? röviden tehát: akarsz 
é vagy nem?44 — ,Én utálattal ’s megvetéssel mondom: 
nem!4— „Háborút választasz tehát?44 mondá Robespi
erre ’s fölkelt. ,Inkább háborút, kínos szenvedést, sőt 
magát a’ halált, mint hűségszegővé lenni !4— „Valóban 
te nagy bajnok vagy, csak hogy az időben csalatko
zol. Adieu, marquis; vigyázz magadra, hogy czimeiti’ 
töredékeny jószágával a’ nép’ körmébe ne juss. Enge- 
met barátodat elutasítasz magadtól; velem megvetőleg 
bánói— ez egykissésok. Gondold-meg, hogy ha majd 
ajtód’ köszöbét átlépik, a’ néptribunnak mit sem lesz 
szabad a’ király-barátról tudnia, ’s hogy az vele, bár
hol találkoznék is össze, életre ’s halálra fog víni! 
Ezt akarod? jól van, megadnak tulajdonítsd, ha a’ 
fegyver, mellyet ellened hordozandok, első vágásra 
kivégzend.44 — ,Rakóid a’ trón’ lábainálfojthatnak-rneg !4 
«—'kiálték én. Robespierre nem felelt többé, ajaka 
ördögi mosolyra húzódott. Felnyitá az ajtót ’s lassú 
szabályos léptekkel eltávozott.

(Vége következik.)

rejtettszó.

A - x al u tói k u r u ty o l; O -va l nem  tűri sza b a d sá g .

£ -ve l lengje-körül drága Hazámnak egét!
B o g á r  J á n o s .

A.’ 88dik számú rejtettszó: C s e c s .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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TÁRSALK ODÓ.
P es t«  n o v e m b e r ’ 11.

MAGYAR KATONASÁGI ÜNNEP OLASZORSZÁGBAN.

Milano, oct. 20kán 1837. Nagy-érdemű Szer- 
esztő-hivatal! A’ magyar hadak’ ünnepélyes pompái 
lémileg magyar hazánk’ ünnepeinek tekintethetvén, 
iem teendek, úgy vélem, kedvetlen dolgot, midőn 
íz érdemes Szerkesztőséggel a’ következő ünnep- 
est, mellynek együtt-foglalatoskodó szemtanúja valék, 
közlöm.

F. évi oct. 9kén tartatott Veronában a’ nagy gya- 
corlat-téren az ő cs. k. főhgsége Ferencz-Károly’ 
levét viselő 52. számú magyar gyalog sorezred’ két 
ij zászlójának fényes pompával! fölszenteltetése. Jelen 
toltak ő cs. k. Fensége, a’ főherczeg; úgy szinte Mária- 
Louisa parmai nagyhgasszony; több mint 24 generál, 
sok uri-vendég, ’s mintegy 10 ezer főnyi, ott fegy- 
rergyakorlás végett összesereglett katonaság. Ugyan
is e g y , a’ tér’ közepén emelt pompás tábori-kápolná
ban a’ szokott isteni szolgálat 5 épen ekkor jelenvolt 
tábori pap úr által, az említett n ezred’ hangászka- 
rának muzsikazengése mellett szokott szertartással el
végződvén , a’ Reuss-Kösztritz - huszár-ezred’ tábori
papja Flelzer Ignácz úr, volt pesti káplán, az Ezred
hez velős magyar beszédet tarta, ezután következett 
ő felsége és fensége ’s mind annyi hadvezér úr által, 
a’ szögeknek zászlókba-veretése; végre az uj zász
lóknak átadatása az illető zászlótartóknak, melly után 
ns Móga János, az említett ezred’ parancsnoka a’ négy- 
szögbe-állott ezredhez e’ szívreható beszédet tartá;

„Katonák! drága bajnoktársaim! Ma élem legbol
dogabb napját éltemnek, t. i. ama’ szerencsés“ napot, 
mellyen titeket ő cs. k. Fenségének, a’ mi legke
gyelmesebb Tulajdonosunknak legelőször bemutathatni, 
egyszersmind ugyanannak fenséges jelenlétében ezen 
két épenmost megszentelt, ’s egy részrül Zsófia cs.
k. főherczegnőtiil, más részrül a’ modenai királyi Her- 
czegnő ő magasságától nagylelküleg ajándékozott ’s 
drágán hímzett zászlókat is nektek átadhatni szeren
csés vagyok. — Katonák! isméritek nemde ezen dia, 
daljeleknek, mellyeket én ma ezen ünnepélyes, mind, 
nyájunknak szent ’s örökké felejthetetlen órában átad. 
ni szerencsés vagyok, érdemét ’s nagy becsét? is 
méritek ezen bizodalom’ drága zálogit, mint egyesülés* 
jelét, mint azon védpaizst, melly alatt győznötök v. 
halnotok kell ? tudjátok, hogy a’ zászlók’ védelme a* 
ti legszentebb ’s légcső  kötelességtek,  ̂’s hogy a- 
zoknak sértetlen megtartása a’ ti becsület ’s dicsőség- 
tekkcl eloldhatatlanúl egybe van kötve ? — Valamint 
azonban t i , ezen nektek teljes bizpdalommal általadott 
drága kincsek’ fenséges becsét maga valódi nagysá
gában isméritek, úgy szinte jól ismerlek én is titeket; 
ismérem gondolkozástok’ módját! bátor szíveteket! e- 
rős karotokat! hadi ügyességteket! engedelmességte- 
ket! tántoríthatlan hűségteket! vozódástokat, ’s bódu
ló ragaszkodásokat a’ mi legkegyelmesebb Fejdel- 
miink iránt! ’s ugyanazért meg vagyok győződve, 
sőt kezeskedem érte, hogy a’ viharok’ minden órái
ban . ’s még a’ vég-elhatározás’ legfontosb pillana
tában is bennetek biztos reménynyel bízhatni, ’s rá*
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tok minden alkalommal teljes meghittséggel számol
hatni. Igenis, meg vagyok győződve, ’s jót merek 
állani, hogy valamint hős eldődeitek ezen ns Ezred
nek — mellynek parancsnokságát viselhetni büszkél
kedem— alkotásától fogva, egy egész század’ lefolyta 
alatt, zászlóikat mindenkor ’s mindenütt híven ’s hő- 
sileg védelmezték: úgy ti is ezen ujonan-nyert zász
lóitokat minden alkalommal éltetekkel ’s véretekkel vé
deni, azokat követni, ’s sz. lobogóik alatt dicsőén 
győzni, vagy hősen meghalni fogtok tudni; és így 
megnyugtató vigasztalással kecsegtet amaz édes re
ményem , sőt benső meggyőződésem, h ">gy ti mind 
a’ bennetek helyzett fenséges bizodalmát, mind az 
én kezeskedésemet, mellyhez éltemet merem kötni, 
hősül ’s tökéletesen igazolni fogjátok. —  Jobb zász
lónk’ szalagjának jelszava ez: „Hűség ’s Diadalom kí
sérjen !“ — Rajta azért vitéz bajtársaim ! feleljünk-meg 
összesített erővel ezen fenséges Zászló-anyánk által 
választott ’s zászlónk’ szalagjára hímzett felséges jel
szavának, ’s mutassuk-meg, hogy hűségünket min
denütt diadal követendő •— Isten éltesse a’ mi legke
gyelmesebb, ’s szeretve - tisztelt drága fejdelmünket 
Ferdinandot! Éljen! — Isten éltesse ő cs. k. Fensé
gét a’ mi legkegyelmesebb tulajdonosunkat Ferenc» 
Károly főherczeget! Éljen!“

Ézután következett a’ fényes katonai szemle, ’s 
elléptetés a’ fenséges herczegi Tulajdonos, ’s magas 
úri vendégek előtt, ’s a’ fényes herczegi lakoma, 
mellyen az egész ezred’ tisztkarát a’ fenséges Tu
lajdonos valóban herczegi módon megvendégelő ; más
nap nagy tábori gyakorlat, ’s fényes ébed főméit. 
Radetzky József tábornagynál, ’s ugyanennél estve víg 
táncznnilatság. Az egész ünnepet derült szép nyári 
idő, legpompásb formaruhába öltözött nagyszámú had
vezér’ sok s ritka érdemjel-csillagokkal tündöklő hős 
melleik , főleg pedig ő cs. kir Főhgségök’ vidám ’s 
leereszkedő nyájassága díszesíték, ’s Verona’ lakosi e- 
lőtt örökre felejthetlenné tevék.

K özli K r o n p e r g e r  A n t a l , a’ szardini ai 
Huszár-ezred’ tábori papja.

m a g y a r  , u t a z á s i - l e v é l t ö r e d é k e k .

(C' J* úrhoz Pukolaj).

II U e v é l .  Fiume aug. 27. 1837. Itt vagyok ki
tűzött czélonmál, a’ magyar hon’ tengermosta szélén, 
hol már könnyebben lélekzem, ’s egy pihentető só
haj után képes vagyok önnek ide-érkeztemet leírni. 
A’ Károly város’ végén kezdődő ’s 18 mérföldre ter
jedő jeles Ludovica-ut hozott ide, mellynél szebb V  
jobb utat éltemben nem láttam, ’s az csak maga is 
érdemes a’ meglátogatásra. Széles alapja tetemes kö
vekkel kirakva — e’ kövezet zúzott kődarabokkal ma
gasan borítva, e’ boríték az egymás fölött hézago
sán álló kőtöredéket egy tömeggé ragasztó agyag- 
’s kavicscsal-vegyes homokkal terítve, — két széle 
az anyagok’ szétterülését ’s hullását gátló kőfalakkal 
bástyázva. E ’ kősajtó közé szorított hármas teríték 
(stratum) oily szilárddá tömül a’ rajtamenő tár^zeke.
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rek’ terhétől, hogy szinte gördül kemény hátán a5 ke
rék, ’s bármi esőben sem vág-le az. Minden mérföld
nél, sőt ennek kisebb osztály inál is a’ távolságot ’s 
a’ száraznak tenger-fölötti magasságát beszélő kőosz
lopok tudatják az utassal, hogy halad. Magas tarhegyek- 
re kapaszkodva ’s mély völgyekbe ereszkedve ki- 
gyódzik e’ tekervényes ut, de olly mesterkélten, hogy 
nagy meredekre menni ’s völgy felé kereket kötni 
soha sem kell. Legnagyobb magassága a’ tengerfe
lölt 2936^ láb, ’s az illy magasról tátongó setét mély- 
ségbe-bukástól a’ mindenütt faragott kövekből vont 
kőfalak biztosítnak. Munkás hangyákkint láttam itt pe
zsegni az utcsinálókat. Itt a’ feneket ’s falakat rakó 
kőmivesek, ott a’ köveket-zúzó gyermekek ’s némbe- 
rek’ kalapácsai kopognak, amott a’ vonómarháktól, ’s 
nemritkán egy tehéntől húzott, kövekkel, homokkal 
m grakott szekerek’ kerekei csikorognak. Napibérök 
a' vonósokkal 1 fr. 30 — 40 kr.; a’ gyalog napszá
mosaké 40—-50 kr. pengőben. Ez örök-időkig szol
gáló ut közel 2 tL millióba került az 50 évre szabadal
mazott részvényes társaságnak , mellyen nagy terhűi 
fekszik a’ kölcsönzött summának kamatja, a’ fentar- 
tási költség; •— innen a’ kocsitól 1 for., egy mázsa 
tehertől 12 kr., baromtól 6 kr. p. p. valóban nem cse
kély vám, melly éyenkint 60—70 ezeret gyümölcsöz. 
Egyegy ember 6— 8 megterhelt öszvért hajt ezen u- 
ton maga előtt, hogy a’ szekértől vámot ne kelljen fi
zetnie. De ki ne volna készebb jó utón fizetni, csak
hogy szabadon haladhasson , mint nem fizetni a’ rósz 
utón és szolgailag mászkálni, időt, költséget veszte
getni, szekeret rongálni, barmot kínozni? Öröm illy 
jó utón az utazás, —  a’ különben mostoha kopár vi
dék’ gerinczeitől kapott unalom’s aggodalom’kedvetlen 
benyomásit e’ jó útnak kedves szemlélése, a’ rajta 
izzadok’ zsibaja, az egymást érő társzekerek’ jövése 
menése, a’ sebes haladás észrevétlenül felejtetik. Miért 
nincs a’ haza’ belsejében is illy jó ut ? Igaz, hogy nincs 
mindenütt úgy kéznél utcsinálásra az anyag, mint 
itt, •— de az is igaz ám, hogy itt meg a’ termékeny 
földek ’s buján zöldelő rétek helyett kopasz sziklák 
fejérlenek, ’s a’ lakosok’ vas szorgalma bár csiko
rogva, még is váj és kapar, a’ mint lehet, 1 8 — 20 
G  ölnyi téren a’ kövek közül egy kis földet, mel

lyel kővel bekerít, ’s benne egy kis burgonyát, haj
dinát, tengerit, gabonát termeszt, ’s tengődik rajta, ha 
a’ hegy ekről zuhanó gyakori árvíz el nem paskolja. 
Szénát hasonlóan itt ott egykét petrenczére valót lát
tam kapargatni, mellyel, mint a’ gabonát is , földbe 
dugott ágas-bogas fára aggatnak száradni, ’s a’ viz- 
rohanástól megmenteni. Szánakozva néztem a’ me
redek hegynek fel, ’s csaknem orra-buktató völgy
nek le; láttam az egyes ökrök ’s tehenek mint szán- 
togatnak, a’ magyar juhok a’ kőszálak’ kiálló csú
csain függve mint legelésznek. A’ házak elszórvák, 
— rendes falú kevés találkozik e’ nagy útban—'leg
nagyobbak Szeverin, Moravicza, Delenicz. Egy mér- 
földnyire Fiúmétól kezd, túl a’ bérczeken, az ég’ nagy 
tükre —i a’ tenger — megcsillámlani. E ’ vártan-várt 
roppant nagy tükör’ szemembe-villantakor egész va
lómul 1 e’ nagyszerű jeleneten merengve, felejték min
dent; bizonyos, csak ekkor tapasztalt ’s magamból 
kiemelő, érzés futott idegiinen v ég ig , mellynek an
dalító illetése most is édesen rezeg emlékemben. A’ 
hegylánczok’ mintegy búj ósdit - játszó tekervényin a‘

napot majd előttem majd hátam mögött látva, végre 
előbukkant egy ifjú törököt ábrázoló kopasztetejü hegy
nek zöld lombokkal, szőlőtökkel ’s gyümölcsfákkal 
virító alján hosszan elnyúló Fiume városa, mellynek 
tarka bájai sokáig ittmulatásra marasztallak.

111 L e v é l.  Fiume, aug. 30k. 1837. Vegye ön 
még egy levelemet Fiúméból. Mocskos-bútorú első 
szállásomrul, a’ „fekete-sas“ czimü vendéglőbe hordoz- 
kodám, hol finom-ízlésű kény elmes szobát ny itottak 
számomra. Ablaka a’ tengerre szolgál, mellyen nem 
győzöm szemeimet eléggé legeltetni Fölséges mulat
ság innen nézni a’ versenygve-czikázó csolnakokat, 
mellyekkel a’ kiváncsi hullámok mintegy lapdáznak. 
Torony-alakban tűnnek szembe a’ tova-fejérlő vitorlák, 
•—• a’ látkör’ legszélső határán mutatkozó óriási hajók 
kis parányi fekete pontkint setétülnek. Csinosak a’ 
város’ faragott-kövekkel kirakott széles utczái ’s nagy
szerűvé emelik a’ szép-ízlésű rendszeres épületek, mel- 
lyek közt a’ templom, színház, ’s tengerpartra-épiilt 
kormányzói-lak jeleskednek. A’ kávéházak’ elején ki
feszített ernyők fogják-föl a’ tüzes napsugárit, ’s ezek 
alatt árnyas helyen üldögélnék az ujságvadászok, for
gatván itt az olasz ’s német hírlapokat. Casino e’ tíz
ezer lakosú városban kettő van. A’ hajógyár nem 
nagy figyelmet gerjeszt. Czukorgyára, melly hajdan 
nagyhírű ’s jelentésű volt, nagy tűzvésznek esvén mar
talékul jelenleg kicsinyben űzi müveit. Papirosmalma 
nem legutolsó. Egyébiránt, ki Fiume’ regényes fek
vését akarja látni, az a’ tengerről tekintse azt, ’s sze
me ámul a’ bűbájos tájzaton. A’ városba futó kikö
tői szárnyalat igen kisszerű, sőt maga a’ város’ tövé
ben tanyázó tenger nagyobb hajók’ megbirására elég
telen lévén, ezek a’ parttól egy óranegyednyi távol
ságra állapodnak-meg, mi a’ le ’s felrakodást bajos
sá ’s vesződségessé teszi. Csolnakot bérelvén rá száll
tam a’ nagy tengerre ’s meglátogatóm a’ különféle 
hajókat. A’ kapitánytól nyert engedeleinre a’ hajóról 
leesüggő keskeny lépcsőkön lépdeltein , mindkét ke
zemmel kötélbe kapaszkodva a’ párkányig, honnan 
sebesen vetém magam’ a’ hajó belsejébe. Az árusze
reken kívül baromfit, sörtést, kecskét, szóval: enni 
’s innivalókkal rakott ketreczeket láthatni itt is. Vol
tam finn, svéd, norvégiai, amerikai, genuai, an
gol , franczia ’s ausztriai hajókon, mellyek többnyire 
mind Slavoniából szállított hordóknakvaló fákat vol
tak franczia honba szállitandók. Dohányt is visznek 
Spanyolországba; — hajdan vittek Olaszországba is, 
de ma ezen növényt az olasz is termeszti. Pirulva 
haliam a’ íiuméiek’ azon méltó panaszát, miképen a’ ma
gyarok, kik azelőtt tenger-vidékjök’ betestesilését hév
vel sürgették, most azt egészen elhagyják. Nem le
het mentség a’ fiumei kis kikötő, — mert a’ martin- 
csizai, porto-réi és buccari kikötők , bár a’ triesztivel 
nem mérkőzhetnek, gém épen megvetendók. Porto- 
Rében Frangepán, Buccariban Zriny’ háza most is 
áll ’s átkozva az irigységét, minden jó kebellel egyet
értést ohajtnak a’ magyarnak. E ’ vidéken a" divatozó 
nyelv olasz, melly a’ nagy kereskedő - világban nem 
kis szerepet játszik; a’ füleimben kedves *n hangzó 
magyar szót csupán nemzetiségünk’ itteni őrangyalá
nak, a’ mélt- Kormányzó urnák ’s lelkes hölgyének 
ajakiról íalék szerencsés hallani. Önnek ’s honolniuk 
e' kis áldozattal tartozóm, •—‘fogadja ön ezt szokott haza- 
fiúi indulattal, ’s számoljon többre is barátjától.
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Robespierre elment, de szavai még- folyvást visz- 
hangzanak füleimben. Úgy tetszék, mintha isten azért 
küldötte volna e’ férfit, hogy bátorságunkat feltüzelje,'s 
ini szégyenlenők magunkat, hogy a’ király’ ügyével 
gyáván felhagytunk. Én székemről fölemelkedém ’s el- 
valék szánva, királyomért győzni vagy halni. Néhány 
nemes barátomhoz mentem, hogy őket hasonló elszánás- 
ra buzdítsam; de ezek bátortalanok valának mindnyájan 
’s minden lelki erőtül megfosztva. Elbeszélőm nekik, 
a’ mit Robespierre-től hallottam, ’s végre sikerült, egy 
esti összejövetelre bírhatnom őket, hogy imigy egy
mással értekezzünk azon eszközökrül, melíyekkel ha 
nem is a’ monarchiát, legalább a’ király’ életét meg
szabadíthatnék. Miután elhagyóm őket, estig szabad 
valék, ’s indultam kinyomozni, mi történik a’ nem
zeti gyűlésben. Ott olly szörnyű forrongás ’s iszo
nyú mozgalom uralkodott, melíy még a’ nyugtalan
ság’ ezen idejében is szembeötlő vala. Eleinte nem 
tudtam, miről tanácskoznak; sokat hallék, a’ nélkül, 
hogy értettem volna; de egy tag rögtön fölemelke
dők székérül ’s kiáltá : „Polgárok ! becsesbek a’ gyű
lés’pillanatai, semhogy azok egyetlenegy embernek olly 
sokáig legyenek szentelve !“ Ékkor világos vala előt
tem minden. Ezen ember bételjesité az ádáz fenyege
tést, mellyet ugyanazon reggel tőle hallék. Láttam, 
a’ gyűlés’ tagjai mint keltek-föl egymásután, ’s han
gosan, a’ mint csak lehetett, mondák-ki a’ halálos íté
letet. Némellyek meg nem elégedvén azzal, hogy 
megölik az áldozatot, nemtelen szidalmakat is szór
tak ellene. Ekkor fejem szédüle, \s midőn az, ki e- 
zen indítványt tevő, ismét láthatóvá lön, hogy szóza
tát adja, én „gyalázat, gyalázat!“ kiáltám, ’s ájultan 
ontlék földre.

Magamhoz térvén, saját szobámban leiéin föl 
magam’ — nőmtől ’s két vagy három barátomtól kör
nyezve. Ezektől ludtam-meg, hogy felkiáltásomkor 
Robespierre felém nézett, hogy arcza elhalványult, 
’s hogy egy mellette - állóhoz lassú hangon néhány 
szót monda. Felkiáltásom azonban — néhány sze
mélyt kivéve, kik „lámpa-karóra vele!“ ordítoztak 
— kevés hatással volt a’ népre, melly önkint nyita 
utat, midőn engem tova hurezoltak. »Fussatok, fus
satok!* szóiénak barátim, ,Robespierre fenyeget ben
neteket ’s gyülölsége kérlelhetlen; alig van már idő
tök, a’ gyilkosok elől menekedni; e l ! tehát el !* •— „Nem, 
nem ! az lehetetlen! már mondám, hogy a’ király el van 
ítélve ! Vele élni, vagy halni, ez a’ mi sorsunk, kik 
nemesek vagyunk; én, ha isten akarja, mára rendelt 
esti gyűlésünkben meg fogok jelenni.“ Legterhesb 
küzdés várt még reám; anyáddal volt még dolgom; 
ő lábaimhoz borúit, midőn amazok elmentek, ’s kért, 
utaznám-el; de szivem elég szilárd volt nem hajolni 
kérelmére, ’s rendületlen maradni. Én is térdre hüllők 
előtte, ’s elibe terjesztem azon nagy veszélyt, melly- 
nek mind önmagát, mind a’ szíve alatt viselt drága 
zálogot kiteszi, ha marad; ’s mindenre, a’ mi szent, 
kértem őt, ne késsék elutaztával. Végre megegyezett,

, de csak azon föltét alatt, hogy ismét vissza fog tér? 
j ni, és sorsomban, bár miilyen legyen az, osztozni,
: ha tizennégy nap alatt a’ szavojai határszélre utána 
I nem jövendek. Kénytelen valék mindenben megegyezni.

Nem sokára megtevők a’ rendeléseket elutazásához; 
de midőn el kelle válnunk, aggódni kezdők ’s az utak’ 
veszélyessége jutott eszembe. Ki fog sorsodrul en
gem tudósítani, kiáltám; ki adja értésemre, hogy fu
tásod akadályra nem talált, ’s hogy veszély nélkül ér- 
kezél-mcg? A’ kétkedés megölhetne! És szemeim a’ 
liliomra szegültek, melly a’ kandaló mellett függött ’s 
átadóin azt neki, hogy hírnök által küldje nékem azt vissza, 
annak jeléül, hogy czélját szerencsésen elérte. Azu
tán istenhozzádot mondék ’s az egek’ kegyes ótalsnába 
ajánlóm.

*  «  *
,A’ marquis-asszonymegvan szabadítva*•— szólt hoz

zám György. — „Barátom, én a’ királyról beszélek, a’ 
királyról, hallod ?** —  Ő lehajtó fejét ’s hallgatott. 
„Hát nem lehet őt kezeikből kiszabadítani ? O iste
nem! mi becse van most már életemnek! De hisz meg
ölnek engem is, tán még ma ölnek meg! Minél 
előbb annál jobb!“ — ,Nem Marquis ur, önnek nem 
szabad meghalni! önnek élni kell nejéért ’s gyerme
kéért...* E’ szók ismét eszméletre hoztak. „Mit mondái 
György ?“ —  , Azt, hogy gyermekéért élnie kell; mert 
élete, melly tegnap még a’ királyé vala, ezentúl fiáé. 
Bátorodjék, Marquis ur, néhány perez múlva ismét 
szabaddá lesz.*— Ézt mondván egy írott parancsot muta- 
tott-elő, mellyben meghagyaték a’ börtönmesternek, 
hogy bocsásson-ki bizonyos Raymond nevű férfit, ki kül
sejére nézve egészen hozzám hasonlított. Elbeszélte, 
mit tőn mindent, hogy megszerezze e’parancsot; megtud
ván pedig elfogatásomat, mint ügyekezett Robespierre- 
nélmagát beszínleni, hogy engem megszabadítson, ’s 
hotelem körül ögyelgvén mint talált alkalmat embe
reim’ egyikével beszélni; mint vállalta magára a’ lili
omnak kezemhez juttatását, melly tanúja nőm’ szeren
csés megérkeztének ; végre az ezelőtti börtönös’ távollé
tében mint lön lehetségessé tervét végrehajtani. A’me
nedéklevéllel, mellyet György szerzett, könnyű vala 
elhagyni börtönömet, ’s néhány perez múlva szabad vol
tam. Ekkor misem csatolt már Parishoz; forrón óhaj
tóm azon pillanatot, mellyben nőmmel ’s gyermekim
mel— ezen megmaradt legdrágább kincseimmel a’ földön
—  egyesülök. Megölelém Györgyöt’s boldogabb idők
re istenhozzód-ot akarék mondani, midőn az utczán 
egy nevel hallék neveztetni, melly figyelmemet éb-

/ reszté. A’ sok áldozatnak, kik naponkint fogságba vagy 
vesztőhelyre vitettek, nevét nyilványosan kiálták-ki! 
még most is borzadok, ha rá visszaemlékezem, ámbár 
sok év múlt azóta e l. ..  Az első név, kedves fiam, 
mellyet az ördögi szájból hallottam, anyadévala! Most 
világos volt előttem minden; Robespierre csak azért 
halasztá-el kivégeztetésemet, mert egy áldozat hiány
zott még. A’ fájdalom elfojtá szavamat; de kérem tit
kon az istent, csak néhány pillanatig ne hagyja vesz
ni eszméletem’ ’s bátorságom’. Magam után húztam 
Györgyöt az utcza’ egyik zugába, hol egyedül valánk- 
*s imigy szóltam : »György barátom, őt ineg fogják öl
ni ! . .  .* — „De mit tegyünk hát ?“ mormogó György.
—  ’S épen akkor vitték ő t; én látám a’ kocsit, melly
ben ment, ’s nyilványos hírnök ablakom alatt károgó 
a’ halálos ítéletét, mellyet csak épen akkor hozott a' 
nemzeti gyűlés. Ez megtevé előre a’ rendeléseket is , 
hogy valamikép meg ne hábortíassék gyalázatos vég
rehajtatása. Halálos büntetés alatt volt mindenkinek



3 6 0
megtiltva a’ vesztőhely’ közelében tartózkodni; az abla
koknak is, mellyek a’ vesztőhelyre nyíltak, zárva kelle 
maradni. Egy könnye a’ szilaj haragnakgőrdült-Ie arczo- 
mon ; de hirtelen letörlém azt ’s felkiálték : környék itt 
nem segíthetnek, itt vérnek kell segíteni! Csak bátorsá
gunkban, •—• csak jogunkban bízhatunk m ég! Épen bezár
ni akarám az ablakot, midőn egy csapat őr-katonát a’szom- 
széd-utczából előnyomulni ’s azon utczán, hol én laktam, 
aláhuzódni láttam. Nem sokára szállásom’ ajtókilincse 
megzörrent ’s a’ corridorban szabályos tompa lépteket 
hallék. Elfogatásom’ parancsa Robespierre által volt 
aláírva. A’ fegyveres őrcsapat közt kelle a’ városon 
végig mennem, a’ pórnép’ vad szitkait ’s bőszült ordi- 
túsit hallgatnom, melly utamon összecsoportult, ’s ke
zében régi rozsdás láncsákat ’s hosszú késeket forga
tott , miket hol e’ hol ama’ kövön fent ’s köszörült. 
Egy óra múlva a’ Conciergerie’ homályos börtönébe 
valék zárva. Itt forró láz rohant-meg; eszméletlensé
gemben koponyámat akarám a’ falon bezúzni; demeg- 
gátolá azt egy barátom, kit akkori állapotomban nem 
ismérheték meg. Nevettem folyvást és sírtam, hogy 
valódi kin volt reám nézni.

Illy kinteljes életet éltem néhány hosszú napig, 
’s úgy látszott, hogy a’ revolutio’ vesztőhelye, melly 
egyébiránt soha sem hevert, engem meghagyott, hogy 
rajtam üllje utolsó ünnepét. Egy napon halfám végre, 
hogy börtönöm’ ajtaja nyílik,’s láttam, hogy más vala
ki, mint kit eddig szoktam látni, közeledik ágyamhoz.
,Marquis uram!* imigy szólt hozzám. E ’ köszöntő hang 
újság vala előttem. Merően tekinték a’ közelgőre ’ s 
úgy látszott, mintha arczvonalmai nem volnának ide
genek előttem, , Kicsoda ön ?4 kérdém. — „György, 
lia egykori.. . “ Megismerém őt. ,Ha ! te vagy é itt derék 
férti ? Halálom előtt még egyszer látni akarál, ugy-é ? 
Fizesse-meg isten, én többé nem tehetem. De György 
barátom, mondd-ineg, hol a’ király ?* — „Az asszonyt 
megkell menteni, — minden áron meg kellőt menteni; 
parancsoljon ön!“ —  ,T e újra bémehetsz a’ Concier- 
gérie-be ugy-é V — „Igen; bárcsak még ma ne kellene 
meglenni.“ — ,Csak siess ! tolakodjál hozzá, ’s add neki 
által e’ liliomot; akkor majd látandja, hogy még élek; 
hogy őt megmentem, vagy a’ merénynél elveszek. Menj ! 
’s ha jókor érsz oda, minden vagyonom tiéd legyen!’ 
„É.s ön?“ —  ,En, én a’ gyűlésbe megyek, ha meg
bukom ; történjék bármi, akkor mindketten meghalunk.’ 
A’ Conventbe iramiám; magamon kívül valék; utóbb 
azt sem tudtam, mit akarók ott; meglehet, szándékom 
volt a’ íiczkót megölni.. . .  Midőn beléptem , a’ jelen
voltak közt nagy izgás uralkodott; egy féríit, ki tudó
sítást adott azon fejek’ számáról, mellyek a’ respubli- 
ca’ javára az nap leütendők valának, morogva fogad
tak. A’ bennem dühöngő harag’ daczára sem ismértem 
őt meg ; ő vala. ügy látszék, hogy daczol a’ morgás
sal, melly a’ gyűlésben keletkezett; úgy látszék, hogy 
illetlen körülpillantásival mindenkinek érzelmit akarja 
kilesni. Én közelebb léptem A’hosszú jegyzéket rnajd- 
majd elolvasta már; csak két név vala még hátra; ő 
feljebb emelé szavát, hogy — Assone inarquise-asszonyt 
is hazaárulásban vétkesnek nyilványítsa. Ekkor mitsein 
hallék többé; oda ugrám,oldala mellett állék. JÉn vádolom 
Robespierre-t,—-kiálték-fel hangosan — hogy ártatlanok’ 
vérét ontja!* Suttogás keletkezett a’gyűlésben, hallgat

tak reám nem ügyem’igazsága,de azon félelem miatt,rnel- 
lyet az mindenkiben okozott. En folytatám : ,Vádo!o:nRo- 
bespierre-t, hogy a’nyilványos pénzeket eltékozolja ?•* 
— „Igen, igen!“ egyhangúan kiáltá a’sokaság, melly 
nem mindenhol keresett bizonyítványokat, kiváltba keb
lét uj remények vagy örömek ringaták. Robespier
re halvány vala és levert; néhány szót rebegett, de 
hasztalan. ,Semmi vesztőhely többé!’ kiáltá egy szózat. 
„Igen - igen, semmi vesztőhely többé!“ bőgött utá
na a’ tömeg. ,„Csak egyet még*“ mormogá néhány 
ember, mialatt Robespierre-höz léptek ’s kezeit hát
ra kötözték. Nem sokára hátam mögött valának n 
gyüléshúz’ falai ’s futók, minden búmat felejtve ; a’ Con- 
ciergerie-höz érvén, épen indulni kelle a’ targouczának, 
melly az elitélteket vesztőhelyre vala viendő. Anyád 
ajkihoz nyomá a’ liliomot, kölcsönös idvíirik’ zálogát, ’s 
midőn megpillanta, szivemre borult. ,Meg vagy szaba
dítva ! meg vagy szaba litva .* kiálték hangosan. —

E ’ szókkal végzé atyám beszédét ’s leoldván a’ 
liliomot me“ csókold azt, azután pedig nekem nyújtí 
azt által megcsókolásra... (Lit. u. Kr. Blatt.) Ipulytuji.

M U L A T T A T Ó .

N*. úr egykor barátjától kérdeztetvén: tmittatja-e 
leányát több nyelvre is? „Nem —  válaszold — e g y  
n y e l v  egy leánynak untig elég .“

Egy ifjú, kinek a’ kártyázás fő szenvedélye volt, 
megintetett e’ végett barátjától, ’s többi közt mon
dd ez neki: ,Gondold barátom, milly sok időt vesz- 
tegetsz-el hasztalanúl a’játéknál.4 „Biz’ igaz — felelt 
az ifjú—-kivált ha valaki a’ kártyákat sokáig keveri.*4 

Midőn egy asszonynak mondanák, hogy a’ hábo
rú a’ fa gy gyű’ árát nagyon fölrugtatta, kérdezé ez: 
„Hát a’ seregek még gyertyavilágnál is harczollak ?“ 

Némi tudós társaságban, a’ világ’ régiségéről folyt 
a’ szó, ’s valaki eziránt Voltaire’ véleményét akard 
tudni. ,,A’ mi engem illet — felelt e z —  én a’ vilá
got hasonlónak tartom egy aggleányhoz, ki eltagad 
ván idejét, ifjabbnak akar látszatni.“

Egy igen félénk ember, Éjszakainerikába utazván, 
nagy szélvész’ idején kérdé egy hajóslegénytől: 
ha veszélyben forognának-é ? „Igen — feleié a’ ha
jóslegény—• mert ha ar szél’dühössége még sokáig igy 
tart, bizonyosan éjfél előtt mennyországban látjuk-meg 
egymást.44 — ,, „Jaj ! — kiáltá az ember nagy ijedtséggel
— az isten mentsen-meg mindnyájunkat.“ “

Egy pór a’ piaczra menvén, ’s látván valakit nyak
ba akasztott táblával a’ szégyenkövön állani, kérdé: 
mit jelentsen a’ tábla ? „Azt — feleié a’ melletteálló
— hogy ezen gazember f a 1 s a r i u s volt “ — ,, „Mi az 
a’ falsarius ?“ “ kérdé tovább a’ pór. „Az annyit 
tesz: hogy mások’ írását követte.“ , , „Látod Istók!
— mondá most fiának — milly veszedelmes portéka
az írás.“ “ ---- '' h'

R E J T E T T S Z Ó .

K ét t a g ; a z  e ls ő t  h ú z d : ’s  sz o lg á la tid  éji tanyául ; 
V is s z a : teh erh o rd ó  , bár k én y n ek  is  e s z k ö z e  gyakran
A ’ m á » ik : k in c s h e z , g y ó g y s z e r h e z , k ö n y v h e z  is  ü lik . 
V é g e ,  v ig y á z z ,  se b e t  e jt. T em p lom iján  akadsz a z  e g é s z r e .

D e v e c s e r b ő i .
A’ 89dik számit rejtettszó: B é k a ,  b d k ó ,  b é k e .

Szerkeszti H e l m e c z y . Nyomtatja 11 e i m e 1.
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B  O R  D  A L.

B ú s  b a r á t im ! k eb le tek b en  
S zű n jö n  a ’ b ú -h áb orú ;  

S z é t -o s z o lv a  k e d v e te k r ő l  
M e s s z e  sz á lljo n  a ’ ború :

V id o r  é le t  ’s  k ed v  t e n y é s z s z é k ,  
H a lá tjá to k  e ’ k u p á t;

Á ld já to k  torok szak ad va  
N ó é - t ,  am a’ jó  apát.

V e s z s z e n  K bám nak ivad ék a  ;
J á p h e té r t  e ’ v íg  p o h á r , —  

V e s z s z e n  a z , k i a ’ m agyarnak  
R o m lá sá n  tű n ő d v e  jár:

É ljen  a z , k i a ’ h azának  
S z e n t  ja v á ér t  á ld o z ik  ,

É ljen  , k itő l a ’ b o ld o g lé t  

’S  a ’ sz e n t  b ék e  s z á r m a z ik !

Adja I s t e n , h o g y  k irá lyu n k  
N e m z e tü n k ’ k is  k ö réb en  

T ü n d ö k ö ljö n , m int az  e s t i  
C s illa g  te lje s  fén yéb en  : 

V íja -v is sz a  n em ze tü n k n ek  
A ’ d ic s ő s é g ’ z á lo g á t ,

F ö ld e r ítv e  b ú s eg ü n k re  
A ’ b o ld o g sá g ’ h a jn a lá t! —

R ajta , ra jta , jó  barátim  !
M ádi b o rt n yú jt e ’ p o h á r ,

K o r c s  a z , a ’ ki m eg  n em  i s z s z a , 
’S  n em  m agyar , de vad  ta tá r ! 

Ő s ap áink’ h am vából n ő t t ,
Á rp ád ’ v é r e  f ö s t ö t t e ,

A’ maradék záporozva, 
Vérkönyűkkel szentelte.

M ost igyu n k  teh át k ed v ü n k re  , 
N em  p u sz tít  m ár a’ t ö r ö k ,

É r te  hála a ’ n agy  É g n e k ,
H o g y  itt nem  m aradt ö rö k  ! —  

K ik  e lű z t é k ,  a ’ d icső  h ír ’ 
S zá rn y in  fö n le b e g je n e k  ,

M inden é r z ő  hű m agyarnak  

K eb e léb en  é lje n e k !

B o r t ,  f iú ,  a ’ b ilio k o m b a ,
A ’ k u p ákat tö ltsd  te le  !

V íg  k örü n k ben  sem m i búnak , 
S em m i g y á sz n a k  n in cs h e ly e  ; — 

M ég e g y  hátra ! a ’ k ik ért is  
S e i  lég in k  ü r ü lje n e k ;

F e n k iá lt s u k : a’ H azának  
S z é p  L eányi é l j e t e k  !

É S Z R E V É T E L
T . P . úrnak a ’ I l i  r n ő k ’ f. e . SOdik szám ában  , ,a ’ M a r -  

h a d ö g  r ü  1“  k ö z lő it  é r te k e z é s é r e .

Ezen értekezésben három quasi-axioma adatik 
elónkbe illy szavakkal: „A* m a r h a d ö g r ü l  c s a k 
ne m b i z o n y o s  e’ há r o m:  1) H o g y  az a’ m e g- 
r o m l o t t  v í z t ő l  s z á r m a z i k .  £)  H o g y  ne m  
r a g a d ó s .  3) H o g y  az  e d d i g  j a v a s l ó i t  ’s 
h a s z n á l t  s z e r e k k e l  g y o g y i t h a t a t l a  n.“

Ha ezen felállított elvek olly folyóiratban közöltet
tek volna, mellv csak tanult ’s tapasztalni szerető em
berek’ kezében szokott forogni, rajok felelni fölösleg
nek tartanám. De máskép lévén a’ dolog, midőn illy 
elvek a’ köznép között hintetnek-el, olly osztálynál t. 
i., melly mindent, mi a’ közrenddel meg nem fér, ön 
meggyőződése ’s jólléte’ ellenire is örömmel fogad: nem 
mellőzhetém-el, csekély tapasztalásomból némelly ész
revételeket válaszul ide zárni. Az Is őre :  A’ marha
dög nálunk ’s vidékünkön 1835ben iitött-ki, jóllehet 
183 Iben a’ melegség nagyobb ’s tartósabb lévén, a’ 
víznek is jobban meg kellett volna melegülni ’s romla
ni; igy T. P. ur’ állítása szerint a’ dögnek is akkor 
kellett volna beállani. De 1835ben sem dúlt a’ dög 
mindenütt, ’s nem állíthatni, hogy a’ jó vízben szíiköl- 
ködőknél az inkább mutatkozott volna. A’ dög 1835ben 
határunkat is kerülgetvén, én t. Kovács szolgabiró nrral 
pusztáink- ’s legelőinket összejártam, különös figyelmet 
fordítván kutainkra, mellyeket egyenkint olly jó álla. 
pótban találtunk, bogyón magam,— ki tapasztalás’ hí
jával lévén a’ közelgő marha-betegséget marhadögnek 
lenni mások’ előadása után épen olly kevéssé hittem, 
mint annak ragadós természetét; mások után egyedül 
a’ romlott eledel ’s italtól származni gyanítván, azt ál- 
litám, hogy: hozzánk a’fenyegető betegség beférkezni 
nem fog. Emlékezem még szunyogi pusztánkról ’s mar
háinkról tudakozódó t. llkey Sándor urnák adott ezen 
feleletemre: szunyogi pusztánk’ kutaiban bőven foglalt 
széksós vizeink, mellyeket magam savanyúviz gyanánt 
jóízűen kóstolgattam, nemkülönben legelőnk’ bősége 
marháinkat legjobb egészségben tartják ’s fogják is tar
tani; sőt hiszem, hogy itt a’ beteg marhának is megkell 
gyógyulni. *— A’ következés mást bizonyított; mert a’ 
<lög hozzánk belopódzván minden jó vizünk’ daczára is 
1835 ’s 1836ban mintegy 1600 darab marhánkból, 
—- mellyek talán, 50et kivéve, mind megbetegültek 
— 400nál több elesett. — Ellenben folyó- évi július
ban a’ marhadög’ isméti hozzánk érkeztével ugyanazon 
pusztáinkat ’s legelőinket járásbeli főszolgabíró t. 
Miskey Imre úrral vizsgálván, szunyogi kutainkat olly 
rósz karban találtuk, hogy a’ bennöklevő víznek a’ fér
gek’ sokaságától minden csepje mozgásban volt; még 
is dögben az ott itatott 364 darab marhából csak 17 
veszett-el. Úgy de az egész gulyának el kell vala 
veszni e’ rósz víztől mint betegség’ okától, ugyanazon 
joggal állítom, mint T . P. ur mondja, hogy a’ ra- 
gadványban az egész csordának elkellene veszni. Tu
son t. Mayerfy Sándor ur’ istállójába ez-évi késő téléi)Gazdagít Lajos.
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tört-be a’ marhadög; mikor a' viz a' nagy ’s tartós meleg- 
s >g miatt meg nem romolhatott, még is majd fele marhá- 
j i azon istállóiból, hova betört, kidöglött; a’betegséget 
alig keriilte-el csak egy darab is. Okot hát a’vízben itt sem 
thálhatunk, ’s annyival inkább nem, mert akkor egyéb 
marháinak is meg kellett volna betegülni, mellyek azon 
vizet itták; a’ mi még sem történt-meg. A’ 2i kra:  
h o g y t .  i. a’ ma r b a  d ö g  n e m r a g a d ó s ;  me r t  
az e g é s z s é g e s e k  a’ b e t e g e k k e l  e g y  c s o r 
dá ba n  l é v é n ,  e z e k r ő l  a m a z o k r a  k ö n n y e  n 
e l r a g a d h a t o t t  v o l n a  a’ n y a v a l y a ,  ’s i g y 
m i n d n y á j á n a k  el  k e l l e t t  v o l n a  v e s z n i ,  a’ 
mi  m é g  s e m  t ö r t é n t .  Ezen okoskodás szerint az 
emberi nemnek, legalább egyes tartományokban, majd 
minden évben egyszer ki kellene halnia. Elég legyen 
a himlőt, pestist, bujasenyvet említenem. Hány szüle 
ópolgatja hirnlos gyermekeit, kik még sem himlőz- 
nek, nem is himlőztek soha. így vagyunk minden ra- 

. gadványnyal, mellyeket—-azért, hogy némellyek tőlök 
legalább tudtunkra menltek maradnak, (mert ha vannak 
ollyanok, kik tudtuk nélkül állották ki á’ természetes 
himlőt, miért ne történhetnék ez akármelly más beteg
ség’ nemével is?) mások csak idők’elteltivelérnek meg 
a’ ragadványnak (mint boldog emlékezetű koronásasz- 
szonyunkMáriaTerézia, ki,mind a’ mellett,hogy Bécsben 
évenkint aratott a himlő, élete’ GOdik éve körül him- 
lőzött) — ragadványoknak tagadni nem lehet. A’ pe
stis minden időben talált, mert hagyott magának zsák
mányt. A’ bujasenyvről talán elég lesz a’ közönséget 
kihallgatni. Némi tekintetben ide tartozik még a’ ve
szettség is, mellynek ragadósságán mi nem-kételkedők 
tudjuk, hogy az sokszor hetekig lappang a’ testben a’ 
betegség’ minden jelensége nélkül, melly idő alatt ké- 
szitgeti azt a’ betegségnek mint ollyannak elfogadá
sára; mások alkalmasok a’ betegségre épen nem tétet
hetvén megmaratás után is örökre menltek maradnak 
attól. Ezen kivételek valamint egyes individuumokra úgy 
egész helységekre is alkalmaztathatok. Példa erre Bugyi 
helysége, hol a’ marhadög a’fentebbi években csak az 
idegen helyről hozottakat lepte m eg, tulajdon nevelé
sük’ szoros megkimélésével, jóllehet egymással közösü
lésben voltak. Az idei marhadög meghiúsító a’ régi ta
pasztaláson épült reményt, a’ saját nevelésűeket az 
idegenekkel egyaránt öldökölvén. A’ dunavecseiek is 
úgy voltak az idei dög’ kezdetén.

De ezek csak kevés figyelmet érdemlő szószapo- 
ritások. Illy ellenvetésekre, mellyeket eddig csak rend
től irtózó gazdáinktól hallék, még felelni sem igen 
látom szükségesnek. — Nálunk ’s szomszédságunk
ban ez évben a’ marhadögnek legkisebb nyoma 
sem volt júliusi vásárunkig. Vásár után néhány nappal 
betegült-meg pusztánkon egy alföldiektől épen akkor 
vásárlott ökör, melly mégis döglött; nemkülönben a’ 
peregi szomszéd-helységben egy szinte alföldről hajtott 
’s ugyanazon vásárban vett darab épen azon időben esett
el. Nem kelle több; elterjedt ezen kétidegen tájrul vett 
marha utón a’ betegség egész környékünkön, mindazok 
közt, mellyek marháink ’s legelőinkkel érintkezésbe 
jöttek; ellenben közösülésünktől szorosan óvakodó 
szomszédaink, mint Becse, Újfalu, Sziget-sz. Már
tó í máig is épségben vannak, holott ugyanazon du- 
jiavizt t itatják , mint mi egy pár sínylődő nyájunkkal; 
■A’ 1 *g< lök is egymással határosak. De valljon Fehér’s 
yes vármegyék nein ez alkalommal vitték-e honunk

ba ugyanazon alföldi marhákkal a’dögöt ? Annyit tudok, 
hogy Rácz-Keresztúron ugyanakkor ütött-ki a’ dög, 
egy ottani asszonyságnak, említett vásárunkban vett 
négy darab marhája’ egyikén, ’s imigy terjedt az el a’ 
vidékben. Kérdem most az értekező T . P. urat: mi 
sympathiója lehetett ezen dögnek épen vásárunkkal, 
hogy épen abból mint focusból terjedt mindenfelé, épen 
a’ vásárlóit marhákon kezdvén öldöklését? Ide járul 
még az i s , hogy a’ múlt évben megbetegiiltek közül 
egy tehenet kivéve, melly könnyen kigyógyult, az idén 
egy sem betegült meg. A’ romlott étel ’s ital illy kí
mélettel nem szokott lenni. Makadnak valamint tavaly 
úgy az idén is marhái épségben maradtak említett vá
sárunkig (ámbár Makád a’nevezett helyek’ bármellyiké- 
nélis nagyobb posvány-fészek) a’ midőn szunyogi pusz
tánkon legeltetett marhájik a’ midinkkel együtt betegül
ni kezdőnek, mellyek közül midőn egy beteget ápolás 
végett haza hajtottak, az egész helység’ marhája tüs- 
tint rakásra betegült ’s hullott. így lakolt Bugyi, Lacz- 
háza ’s a’ t. ugyanezen időben ; odaértvén , hogy e’ he
lyeken a’ betegség mindenütt ugyanaz volt, mellyre 
mindig különös figyelmet fordítottam. Példákból hal
mokat építhetnék, mellyek a’ ragadványnak megannyi 
tanúja. Sántikál azon physiologicus, — jóllehet minde- 
nekközt legfontosb, —«ellenvetés is: ,,a’ m a r h a d ö g  
k i ü t é s  n é l k ü l  l é v é n ,  r a g a d  v á n y  nem l e b e  t.“ 
Mert a’ szájüreg’ — főkép a’ torok’ ’s orrlyukak’-—-hártyái 
mint a’ külső bőr’ folyami, a’ betegség’ későbbi idősza
kában telvék büdös genynyel rakott fekélyekkel. Sőt 
épen ez harczol egy a’ ragadvóny mellett, melly a’ 
betegség’ első napjaiban, mig t. i. az említett hártya 
genyt nem készite, nem tapasztaltatik. Világos ez a’ 
dögnek öt gulyánkban volt terjedéséből, melly nein- 
c ak mindenkor egy gulyában kezdődött ’s maradt 
több ideig, de az első hetekben csak két darabot sem 
láttunk egyszerre betegen; sőt 8—9 nap-közzel be
tegültek egymás után; úgy hogy a’ már gulyánkban 
öldöklő dögre csak több hét’ elteltével lettünk figyel
mesekké. Nem illyen é a’ lovaknál ragadványnak el- 
ismért takony-betegség ’s némikép a’ veszettség is ? — 
D e 'a ’ nálunk három évig dúlt marhabetegség tökéle
tesen megegyez a’ századok óta tapasztalt ’s leirt mar
hadöggel. Mert jóllehet a’ máj , epe,  lép, sőt tüdők 
is egyenkint, néha öszszesen szenvednek, de a’ beteg
ség’ valódi fészke a’ 3ik és 4dik gyomor’ charakterét 
mindenkor megtartotta; de ezen szövetkezések is egy 
physiolog előtt könnyen magyarázhatók. A’ marhadög’ 
ragadós természetét pedig hazánkfiai, de különösen kül
földi Íróink számtalan áldozattal nyert próbák után meg
állapították , mellyet nekünk csak akkor lenne jogunk 
lerontani, ha legalább azon áldozatokat’s próbákat meg
tenni nem sajnálnék,

A’ 3i kr a : Mint minden ragadvány, úgy ez is ne
hezen gyógyítható; mellynek egyik oka, a’ késő el
ismerést ’s fűhözfához kapkodást, mint T . P. ur 
mondja, elhallgatván: a’ specificumokhoz való szoros 
ragaszkodás. Nem okosabban tennének é baromor- 
vos'nk, ha az orvoslást a’ betegség’ természetihez al
kalmaznák, a’ specificumok ffirkészését szorosabb ha
tárok közé szorítván? jóllehet ez sokkal több figyelmet 
’s fáradságot kívánna. A’ specificumok gyanánt ajánlott 
szerek az első lábadozás’ időszakában használhatnak 
ugyan, de véleményem s tapasztalásom szerint a’ máso
dikban jobbadán ártanak. A’ harmadik időszakban, mi
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dón már kész a’ fene, minden sikereden. A’ második 
időszakban, melly legnevezetesb, el nem szabad felejte
nünk a’ g y  o m o r - g y ú l a d á s t ,  mert csak igy segít
hetjük a’ sorszor magában hatalmas természet’ igye
kezetét ; mellyet hányszor tántoritánk-el vélt egye
düli gyógyszereinkkel. Egyébiránt orvosi tekintetből 
írni czélom nem lévén, az értekező urat csak azon, 
általa olly gondosan kutatott betegség’ okára szándékom 
figyelmeztetni, melly nem egyéb r a g a d v á n y n á l ,  
’s mellynek legbiztosabb orvoslása az elzárás volna. 
Azonban milly sikerrel eszközölhető e z , illy baromte
nyésztő ’s azzalkereskedő országban , feleljen a’ ta
pasztalás. Hogy részes elzárások , egyes gazdákat ’s 
helységeket értve, megbecsiilhetlenek, több tapasz- 
talásimmal tudnám megmutatni. Mindazáltal helyeslem 
az értekező urnák a’ kutak’ javitásároli ajánlatát; mert 
természetes igazság az, hogy : egészséges étel ’s ital 
állandóbb anyagot, ’s igy több erőt szolgáltatni alkal- 
masb lévén: akármelly betegség’ könnyebb ellenállá
sára sőt legyőzésére is hathatósan munkálódik. Költ 
Háczkevin October’ 31kén 1837,

Dr. Varga.

A’ V Á N D O R ’ T I T K A I .
(V L e v e  1)

Török-Becsén, October 20kán, 1837. Itt állok 
most kedves Gizelám! a’ tiszai sziget’ szögletén, Be
cse várának gyászomladványi fölött, épenazon kör
nyéken, hol nekem is szép csillaga tünt-föl egykor 
a’ reménynek ; mellynek később hunynia kellett örökre : 
mert a’ jó, mint mondják, nem érhetik-meg soha. Ró
lad gondolkozóm épen s a’ rég nem látott jó anyá
ról ; vajha szárnyakat ölthetnék, ’s átröpülve a’ távolt, 
tanúsíthatnám fiúi hűségemet, ’s egyúttal gyöngéd ér
zelmid közt feledném a’ bilincseket, mellyek még, bár
ha kis korig is, olly életnemhez csatolnak, melly min
dent adott, csak boldogságot nem. — Válaszidőt meg
hozó a’ posta, ’s azokból olvasom feddésidet érzel- 
gésim- ’s késedelmemért. Mi tünelgésiinet illeti: csak 
merengő szívedhez akarók alkalmazkodni; mert épen 
nem mondhatnám : hogy lényem, egy kis adag kön
nyelműségtől ment volna; veszteglésem’ okát pedig 
könnyen eltalálhatod. Tudni óhajtód, mint jövénk haza 
Pécsről? Halljad tehát jó angyal! ’s ha úntatna, bo- 
esáss-m eg; e’ tiszta szív kipótolja majd ohajtásidat. 
Egy hűs hajnalkor hagyok oda Baranya fővárosát, ’s 
ligetek-, halmok- ’s völgyeken lejte kocsink Árpád fa
lu mellett, Szederkényen ’s több helységen keresztűl- 
lebbenve, a’ törpülő hegy lánczolatok’ szélén állónk, 
azon gy ószvidékre tekintve: hol egy kiszenvedt nem
zet’ temetője koinorúl; de a’ hol hősi erényeknek nem 
díszéig érdemlett emlékoszlop, ’s hasonlít egy keríí- 
tetlen elpusztúlt sírkerthez, hol a’ sírok’ dombocskáji 
már összeroskadoztak. Mohács’ gyásztére sötétlék 
előttünk, ’s lelkemet mint a’ mekkai zarándokét,tisz
telet ’s borzanat futá-el,

,,Ó hány hamvadoz itt, kit az élet’ súlya csigázott,
’S minden kincse nemes sz ív e , hazája vala.“

E jutott első ötletre eszembe; ’s leszállók: hogy 
illetésem által rokonúljak a’ földdel, melly őseim’ham
vadé drága maradványit rejti. Vajha e’ pillanatot le
rajzolhatnám. A' múlt’, jelen’ ’s jövő’ képei, tarka ve- 
gyületben pontosúltak lelkem elibe, ’s e’ hely volt az,

hol ez életben legtöbbet szanvedék. Vergődő szívvel 
tántorgék-be Mohácsra a’ püspökbírta városba, hol a’ 
pompás püspöki-palota’ bal folyosójának egyik ajtaján 
ezeket olvasóin:

, ,Campus eram, quem Rex Ludovicus clade notavit;
Sum Domus hospitio Praesule digna mco.

Ills quia sub tectis Caesar Josephe qniesli ,
Sospitor auspiciis , tempos in omne tuis.e<

Az udvari tiszt egy ajtót nyita-föl ’s beléptünk. 
A’ 15. éves Borsos Józsefet Pestről, egy kis asztal
nál elmerülve lelök festésében a’ mohácsi ütközet
nek , melly előtte a’ szoba’ egész oldalát elfoglaló, 
mellyel szemközt, hasonló-nagyságban, a’ siklósi harcz 
vászonra föstve díszük, hajói  emlékezem: Dorfmei
ster’ ecsete által. A’ szelíd ifjú festész’ müve szinte 
meglepett. Előtte a’ képek élénkek, ’s jelentősek vol
tak; elöntve ugyan az ősidők’ színével, de kiemeltet
ve egy bizonyos báj .által, melly a’ jelenkor’ jelesb 
föstvényeiuek sajátja. Jobbrul természeti nagyságban 
2dik Lajos királyunkat pillantám-meg pánczélosan, s 
nyitott sisakkal. Lelkemet elvarázslá e’ szelíd virág- 
korú arcz; a’ mosolygó ajkak, egykor fájdalom! a’ 
Csele’ vad hinárinak dicső áldozatja. A’ kép alatt e’ 
sorok állanak:

*R ex , Pátriám Populosque su os, Regniquc Penates 
Propugnaturus fortiter occubuit.“

Távolabb egy czíiner alatt ezek :
„Multi Pontiiices, Proceres et martia pubes,

Pannonis his campis semisepulta jacet.“

Főnököm, ki a’ művészeteket becsben tartja, az 
ifjúnak ösztönt nyujtandólag fölszólító a’ kis Borsost, 
s ez a’ két ütközet’ s Lajosunk’ képe’ lemásolását 

fölvállaló; ’s távozónk megtekintve a’ palota’ ’s város’ 
némelly részeit, ismét a’ bánatos téren keresztül, hol 
az engesztelhetlen fátumok’ sötét oltárán, dicső vé
rükkel áldozának eleink. Könnyekkel a’ szemekben, 
borúval a’ kebelben jutának most eszembe, Kisfalu
dy nk’ eme’ sorai:

„El ti komoly képek ! ti sötétség’ rajzati félre!
Új nap fényle reánk, annyi veszélyek után.

Él magyar! áll Buda m ég! a’ múlt csak példa legyen most: 
’S égve honért bizton nézzen előre szemünk.“

Pályánk szent István király’ temploma mellett 
vitt a’ pusztán ; ’s elhagy va a’ pompás utakat a’ du
nai révhez jutánk, ’s Batina alatt a’ terhes folyón 
átevezénk. Kalauzink, két zombori tanácsnok, Bez- 
dány alatt kicsapának az útból, s vezérletük után csak 
hamar a’ Ferencz - csatorna’ torkolata álla előttünk, 
hol mozsarak’ dübörgései között fogadónak a’ csator
na-igazgatóság’ müveit tisztei *—-Egy hármas színű pom
pás kis hajó, nemzeti lobogókkal ’s csinos napernyő
vel a’ födélen ellátva, nyugodt a’ csatorna’ medrében, 
épen az, mellyen boldogúlt Ferencz királyunk tévé 
a’ csatornán sétautját egykor. A’ hajósak, matrózru
hákba öltözködve, tevék szolgálatokat. A’ zsilipek be
zárattak. A’ víz’ színe kiegyenlődött a’ csatorna’ kül
ső vizével, ’s a’ kapuk fölnyilának a’ röpülő hajó e- 
lőtt. így utazónk itt kényelmesen Zoinbor alá, örök
ké fájlalva: hogy a’ csatorna csupán a’ város’ hajda
ni lakosinak azon sötét előítélete miatt nem viteték azon 
keresztül, nehogy medrében, a’ kicsapongó gyerme*
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kék sírjokat találják. Most biztosság munkálkodik a’
csatorna’ torkolatának másfelé vezetésében ; mert a’ Du
na’ ezen ága már csaknem egészen kihalt, ’s a’ 
terhes hajók a’ befolyásnál a’ víz’ szűke, de sokszor 
teljes hijánya miatt is, a’ Dunába leúszni nem képe
sek. Szépen villogott a’ nap’ elhaló fénye a’ lobogó’ 
nemzeti czímerein, midőn e’ gyönyörű sétautat befe
jezve , a’ zombori csinos szállások között kiköténk.

Zombort, a’ kincstári igazgatóság’ székét, Gi- 
zeláin! hosszas ideig laktam-meg. Egy pár boldog, 
egykét gyönyörű órán kívül, rettentő ellenkezet közt, 
unalommal ’s hivatali gonddal küzdve éltem itt; nem 
feledve még sem: hogy a’ barátságos elfogadásnak 
kedves példájira találék e’ helyen. A’ megye’ roppant 
házát bámulva nézdelém itt, egy szép xégyszegű tér’ 
homlokán két három mulatókertjét összebolygám, 
hintájit ’s egyéb köznépi játékait megtekintem. Csak 
most keletkezeit casinoját is meglátogatóm; ’s bejártam 
Dévay Imre sz.biró’ derék tanyáját, jó ízlésű kertét, 
’uS ugyan ennek jeles műszerekkel ellátott czukorgyá- 
rát; ennek ’s Esztergomy István tanácsnok’ kertéiben 
létező ’s általmérőben szinte 1 lábnyi vastag törökmo- 
gyoró-fájit, több gazdasági épületet; kirándultam a’ 
több tekintetben, de főleg kályhájiról, mellyeknek a- 
gyaga Ausztriából hozatik-le, nevezetes Apatin vá
rosba, ’s végre a’ nemzeti sorokkal előzönlött sírkö
veket sem hagyám tekintetlen a’ kath. temetőben, melly- 
nek csinos ’s orgonával ékesített kápolnáját, ama’ sok 
jótéteményiről ismért Esztergomy István tanácsnok 
építteté. Zombor nagy hely, teli nádfödéllel; néhány 
jó-ízlésű épülete a’ nagy tömegben itt ott szétszórva he
ver. Útczáji gödrösek, kövezetnek híre sincs. Tem
plomai csinosak.

Az óra, a’ szabadító, ütött. Villámgyorsan vág- 
tatánk vissza Torontóiba, ’s én föllelém ismét azon 
magányt, melly bár boldogítóbb is lehetne, de még is 
sok mennyei pillanatot ’s öröm - élvezetet nyújta már 
lelkemnek. Halljad tehát titkát a’ téged untató ván
dornak , melly koszorúsunk’ ezen soraiból áll: 

„ B o ld o g s á g o m a t én  c sa k  abban t a lá lo m :
H a a ’ le lk em  c s e n d e s , m ikor m e g v iz sg á lo m  ;

E g é s z s é g ,  sz é p  a s s z o n y ,  jó b arát, b or ’s kenyér:
A z  e g é s z  v ilá g n a k  k in c sé n é l töb b et é r .“

Élj boldogul Gizelám, olly boldogul, mint én va
lók, midőn a’ búcsú-óra’ istenálmaiba andalítád-el egy
kor lelkemet. Üdvezlem a’ jó anyát, Mindszent’ lige
teinek szende angyalival. Nemsokára Borsod’ tündér
vidékein , reményiem, látjuk egymást.

Bárány Ágoston.

VALAMI AZ ISKOLÁKRÓL.

Rokonkezet nyújtok a’ Társalkodó’, f. évi 71dik 
számában Nagykecskemétről közlött véleményeihöz, 
mert, úgy hiszem, hogy a’ korunkban előhaladó mű
szorgalmi javítások a’ hazára csak úgy áraszthatnak 
valódi fényt ’s hasznot, ha azok nemcsak a’ nagyobb 
birtokokban gyakoroltatnak, hanem czélszerűleg a’ leg- 
alacsonyabb-sorsú mezei munkásnak is vezérül szolgál
nak. Azért is az én véleményem, mint sok másoké 
is , e’ tárgyban az, hogy az iskolai rendes tudomá
nyokon kívül minden falusi iskolában, kivált nyári

napokban, miveit mezei-gazdálkodás taníttassák; pe
dig ez nem valósulhattad óhajtás, ha a’ szíves törek
vés az óhajtást elkezdeni, ’s az előhaladást segíteni 
buzog. Mirenézve hasznos lenne elsőbb is, ha e’ nemes 
czél’ előmozdítására önmagok’ ’s jobbágyaik’ jövendő 
jóllétére kiszámítva mind a’ magányos, mind a’ köz* 
birtokos urak, minden falu’ határán bizonyos mennyi
ségű földet szakasztanának-ki, olly gazdasági gyakor
lókertnek, hol a’ növendékek a’ faültetés-, oltás-, 
szántásvetés-, trágyázás, földkeverés- ’s több e’ félé
nek (mert ezeket értem leginkább a’ „ m ű s z o r g a 
l o m “ nevezet alatt) jobb módjára taníttatnának, ’s 
ezen intézeteket legszükségesb czélszerű készületek
kel vagy magok az uraságok vagy a’ helységek’ elő- 
járóji ellátnák. De kérdés: ki lenne azokban oktató? 
véleményem szerint a’ rendes iskotatanítók, jó felvi
gyázat alatt; kik bárha az idézett értekezés’ megjegy
zése szerint a’reformátusok’ népesebb falusi iskoláik
ban — nagyobb czél felé sietvén —  minden harmadik 
évben odahagyják tanítói pályájokat, még is minde
nütt önmagok (nem pedig valarnelly alsó tanító, ki 
sok helyen nincs is) haszonnal taníthatnák az érdek
lett tárgyakat, ha Iször : Mindenütt a’ Helkipásztorok, 
kik polgári helyezetöknél fogva többnyire mindnyájan 
a’ gazdálkodásba okulni mintegy kénytelenek, köz
hasznúságból szíveskednének a’ tanító’ munkájára e’ 
tekintetben is felvigyázni. &szor: Ha a’ legjobb gazda
sági könyvékből, a’ nemzeti iskolákhoz alkalmaztatva 
összeirortt iskolai kézikönyv adatván kezükbe, ennek 
útmutatása szerint oktatnák tanitvónyikat. Ez által, úgy 
gondolnám, egy értelmes tanító, kevés gyakorlás u- 
tán különös készület nélkül is, az óhajtott hasznot si- 
keresítheti, ’s addig is, míg a’nagy-körösi már utnak-in- 
dult gazdasági iskola’ jótékonysága az egész hazára 
eláradhatna (mi,  úgy hiszem, csak hosszas jövendők’ 
teltével történhetik) annyira, mennyire érezhetővé 
lenne az, hogy az embert, kivált falusi embert, kinek a’ 
földmivelés egyedüli foglalatossága, sokkal nemesebb 
valósággá teszi az, ha az iskolában jó móddal vezette
tik azon élelmi foglalatosságának rendszeres gyakor
lásába, mit eddig, onnan kikerülve, ősi módja sze
rint csak apjától tanulhatott.

T. . . .  Piskóltrul.

M E S E .
A z  o r o s z l á n  é s  r ó k a .  „Ugyan m ele

gen süt ma a’ nap“ — mond a’ pihenő oroszlán, 
néhány állattul körülvétetve. — „Bizony bölcsen 
mondja fölséges uram“ — szól rá hízelkedve eg y  
róka. — „No — mond ismét a’ fejdelein — ha te 
ezen mondásban bölcseséget helyeztetsz, szá- 
násramélló ostoba vagy.“ —  T a n ú s á g :  A’ hízel
kedő sokszor a’ nélkül, hogy meggondolná, legna
gyobb ostobaságot mond.

H — i I —s.

REJ T E T T S Z Ó.

Elseje nélkül: térmérték; kiki hordja magával.
Szánt ’s vet egész, ’s másnak hagyja az áldozatot.

B o g á r  J á n o s .
A’ 9 0 <lik számú rejtettszó: O l t á r .

Szerkeszti H e l m e c z y . Nyomtatja B e i m e l .
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A’ MOLDOVAI MAGYAROK.’ JELEN SORSA.

Galacz. oct. 15kén: T T . szerkesztő ur ! Az idén 
Moldovai keresztül-utaztomban az ott lakó Magyarok
ról és sorsukról isméretet szerezvén, a’ mit láttam, 
tapasztaltam ’s hallottam, az ide mellékelt sorokban 
röviden de híven leírtam. Kérem egész tisztelettel 
t. Uraságodat: tekintsen soraimba,’s ha érdemeseknek 
véli a’ magyar Község’ olvasására: Társalkodójába ik
tatván bocsássa a’ magyar Nemzet’ elibe. A’ miket 
írtam, csak egyes tapasztalásimon épülnek ugyan; 
de tudom, hogy senki sem fog ellenmondani, ki a- 
zon utat megteendi, mellyet én megjártam. Vannak 
több jegyzetim még a’ moldovai magyarok’ eredeté
ről , szokásaikrul ’s viszonyaikrul, mellyek több ivre 
terjedhetnének: de mivel nem vagyok lehetősséggel, 
hogy köztudomásra bocsássam, ellátva, boldogabb 
időket várok. —  Hogy Moldovát hajdan több magyar 
lakta, mint ma, némán bizonyítják az elpusztult váro
sok’, faluk’ és egyházak’ szomorú romjai élő szóval 
pedig és szájszerinti hagyománynyal, a’ most is ott 
lakó magyar-ajakú és eredetű emberek. —  Íratom, 
úgy hiszem, egy részrehajlatlan itéletü férfiúé,’s gon
dolom , nem ütközöm a’ Gegő ur által szerzett ismé- 
retekbe, mellyekről még semmit sem hallottam; azon
ban hibázni nekem is csak olly tulajdonom, mint más 
embernek, de annyi mégis igaz, hogy készakarva azt 
nem cselekszem. Ki vagyok ’sa ’t. az egész magyar 
Hazának s 1.1. urnák tisztelő szolgája N— z— , a’ mol
dovai magyarokkal együtt. Ut ó i r a t :  Ha úgy fog 
tetszeni, közölje Uraságod a’magyar tudós Társaság
gal is iratomat.

Hogy Moldovában régtőlfogva magyarok lak
tak ’s laknak jelenleg is, arrul kétkedni nem hagy a’ 
Magyarok’ története, ’s az utazók’bizonyítványa. Ere- 
detjük’ vizsgálásába ereszkedés sokkal hoszasb vita
tást kívánna. E ’ sorokban tehát csak azt adom elő , 
mit jelen-évi tapasztalásomban szereztem Moldovában 
lakó magyar rokoninkról.

Moldovában a’ köz számlálás szerint, mintegy 
40 ezer magyar-ajkú nép lakik; ’s el vagyon terjed
ve majd minden kerületben ( Czinnt), de legtöbb 
van a’ bakai, ’s románi kerületekben; azonban lak
nak sokan a’ tekutsi, berládi és botossánji kerüle
tekben is. Hitükre nézve mind romai katb., ha kive
szünk néhány reformált erdélyi családot, kik mint ké
sőbbi jövevények Szászkút nevű falucskában gjarma- 
toznak, ’s jelenleg prédikátort is nyertek Erdélybül. 
A’ rom. kath. vallás fentartatik az úgynevezett o- 
lasz minorita-rendű missio által, m ellnek tagjait, kik 
mintegy húszán vannak, a’ Propaganda Congregatio 
küldi, ’s tetszése szerint visszahíja. Különben Moldo
vában uralkodó vallás a’ görögnemegyesült, mel
lyet kormányoz a’ megyés jasszii metropolita, s két 
más megyés püspök, u. in. a’ románi és hussi. A ka- 
tholika részen, mellyet tesznek a’ magyarok, több pá
roddá van, mellyek három papi kerületre oszlanak, u m. 
a’ jasszii, szereti, és bákai kerületre, ’s ez utolsó

városban, melly a’ hasonnevű kerület’ fővárosa, volt 
a hajdani kath. püspök’ széke. Vagyon mindig egy 
két magyar minorita szerzetes is, rokonaik’ vigaszta
lására, a missioval egyetértve, ide rendelve. Sor
sukra nézve mind jobbágyok, ha kiveszünk némelly 
mesterembereket, ’s az ausztriai pártfogás alatt levő
ket, kik bizonyos pénzt fizetnek a’ sztarosztéknál (vi- 
ceagensek) s bizonyos erejű szabadságot nyervén, 
magokat ,, szuditoknak“ vagy alattvalóknak nevezik. 
Különben semmi kedvező joggal nem bírnak, holott 
annyi bizonyos, hogy azelőtt a’ kerületbeli hivatalok
nál is voltak magyar származású tisztviselők. Demód- 
jok ’s alkalmuk nem lévén, a’sok háború miatt, a’ mi- 
velődésre, fájdalom! birtokaikbul, mellyeket talán még 
régi királyink alatt érdemeikért nyertek vala, kiker- 
gettettek, ’s most csupán egy falu’ határja vagyon, mel
lyet szabadon bírnak azok, kik atyafiság’ során egy bi
zonyos régi törzsűkhez tartoznak. De sok helyet, fa
lukat svárosokat, bírtak itt a’ magyarok, ndt a’ késő 
unokák szájszerinti hagyománybul tudnak, és némelly 
oklevelek, mellyekben László, István, Forró, János, 
Tiba, és más magyar nevek találtatnak, különben 
szerb-görög nyelven vannak írva, minthogy az 
volt e’ tartomány’ azonkori nyelve. De az illy leve
lekhez itt nehezen juthatni.

Megkülönböztetni szükség az itt lakó magya
rokat: mert valósággal kétfélék t. i. 1) kik a’ szom
széd Erdélybül, leginkább a’ Székelységbül, a’ katona
ság ’s életmód miatt általvándorlottak ’s idővel uj gyar
matokat alakítottak, és mind nyelvükre, mind szoká
saikra nézve különböznek; 2) az úgy nevezett Csán
gók (Changon) , melly nevezetnek még eddig biztos 
nyomára nem találtak, ámbár próbálták sokan erede
tét kinyomozni; hanem én némelly töretlen nyomaira 
akadtam, csak hogy itt elő nem adhatom: mert több 
lapbul, sőt Ívből álló munkát ’s vitatást kíván: a’ do
log pedig oda üt-ki, hogy ezek alkalmasint Atila’ hun
jainak maradéki; mert ők ősi szokásaiktul, a’ szörnyű 
sok veszedelmen keresztül is, mellyeken általmentek, 
soha el nem távoztak annyira, hogy nyelvüket ’s nem
zetiségüket elvesztenék volna : jóllehet alig értené meg 
már most nyelvüket a’ duna - és tiszamelléki magyar; 
pedig a’ Jász, és Kun nemzet, az irók’ véleménye sze
rint, tőlük veszi eredetét. De ezen maroknyi népen 
még is méltán csudálkozhatni, hogy annyi bal viszony 
között miilyen - ollyan magyar nyelvét mégis megtar
totta ; jóllehet sok szerb-oláh szó van már közibe ele
gyítve, mégis figyelem mellett érthetni.

A’ Csángók nyelvükre nézve is igen különböz
nek az erdélyi jövevény magyaroktul, mivel egészen 
más szóejtéseik vannak, ’s ők magok is székelyek
nek nevezik a’ jövevényeket. De a’ mi nagyobb ész
revételt érdemel, az: hogy lyányaikat férjhez nem ad
ják semmi módon jövevény székelyhöz, vagy akármi 
nevű idegen más nemzelühez; inkább kész a’ lány
zó pártájában szomorgani ’s elaggni, mint idegennek 
adni kezét; ’s e’ szokás a’ legrégibbnek látszik : mert- 
az öregek is azt mondják, hogy e’ szokást igy kap
ták, igy is akarják megtartani. Különben a’ virágzó
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leányzók igen nagy szeméremmel viselik magokat; 
főkép a’ fiatalság előtt nemis lehet itt semmi jelére a- 
kadni a’ kicsapongásnak; ’s e’ pontbnl méltán fölte- 
lietni azt: hogy ezek között a’ magyar vér még meg- 
vagyon a’ maga tisztaságában. Igen sok és különös 
menyekzői ’s más mulatságos szokásuk van, mellye- 
ket máskor fogok előszámlálni. Többi között az is 
különös, hogy házaló koldusoknak nálok híre sincs, 
egy két elnyomorodott idegenen kívül, kiket a’legna- 
gyobb szeretettel táplálnak. A’ földeket és szőlőket 
szorgalmasan mivelik, ’s így magokat, módjuk sze
rint, tisztességesen ruházzák, táplálják, de adójokat 
’s tizedjüket is megfizetni pontosan ügyekeznek.

A’ mint Moldovának történetei, irományai ’s 
lakosai bizonyítják, az általam érintett szereti kerü
letben a’ nép mind egy lábig magyar nyelven be
szélt, ’s még most is az elaggott öregek örömest 
törik a’ magyar szavakat; de fájdalom! a’ fiatalság’ 
szájában már szégyen a’ magyar nyelv: ’s ennek mi 
oka ? előadom, a’ mint tapasztaltam. A’ szereti ke
rületben legjobb parochiák vannak (a’ moldovai kö
rülményekhez szólva), ’s ezekben az olasz missionariu- 
sok lelkészkednek; de hogy? feleljen helyettem a’ 
nép. De miképen is mehetne jól a’ lelkipásztorkodás, 
nyelv nélkül? hogy pedig ők a’ nyelvet nem tudják, 
annyi ig a z: mert bejő egy olasz küldött minorita» 
és egy vagy félév alatt a’ jasszii monostorban meg
tanulja a’ hogy úgy az oláh - moldovai nyelvet; de 
magyarul sem tud, pedig magyarok hívei, kiket 
legeltetni akar. Kirendeltetik a’ missio’ feje által me
gyéspapnak , hol 3 — 4 sőt több év alatt sem tart 
egy kis kateketikai beszédet; csupán dicséretes ré- 
gi szokásbul a’ kántor magyarul énekel a’ hivekkel, 
az isteni szolgálaton; s hirdeti a’ inenyekzőket. —  
—  Ma már a’szereti egyházakban mindenütt moldovai- 
oláh nyelven megyen az isteni szolgálat, csupán a’ 
bákai kerületben maradtak némellyek tisztán, pedig 
30— 40 kisebb, nagyobb tiszta magyar falut szám
lálhatni, hol nincsenek vegyülve oláhokkal. Mióta 
Moldovát 4ik Miklós pápa’ idejétől papokkal ellátják az 
olasz minoriták, soha niég egy olly iskolát nem bír
tak állítani, mellyben magyarul vagy akármi nyelven 
olvasni megtanulhatnának a növendékek; pedig annyi 
már mindenütt tudva van, hogy itt a’ papok, hiva- 
taljukkoz képest, jó közönséges jövedelemmel bírnak; de 
ha kiki a’ magáét sajnálja is , a’ jásszii monostornak 
van annyi jövedelme, hogy, hacsak minden évben 
lOOad részét fordították volna is e’ szent intézetre, 
most a’ moldovai magyar szentegyháznak legkisebb 
faluja sem volna iskola nélkül. De ellenségük is 
van. Lám mit adott ki a’ magyar hazának közepeit 
Yernau úr moldovai - születésű , az orvosi tanárság
ra kivántatott vitatásakor, ki, hogy annál nagyobb 
Uomályt húzzon e’ szegény magyar ivadékra, nem szé-

gyenlette kiadott illy czimü könyvecskéjében „Rudi
mentum Physiographiae Moldáviáé , quod publicae dis- 
quisitioni subiicit Constantinus nobilis a Vernau Mol- 
davus. 1836“ a 15iklapon ezeket Írni: „Hungari (Ma- 
gyari Unguri v. Ungureni Moldavia) iuxta Carpatum, 
et Hyerasum fluvium multi habitant, religionem grae- 
cam profitentur, rus colunt, rapinis múltúm indulgent, 
lingvam loquuntur Siculorum Transilvaniae. De for- 
mositate corporis docilitate íngcnii eos laudat Sulzer 
oper. Tom. 2 pag. 123; hódié verő coeteros Moldá
viáé incolas nec cultura mentis, nec alio superant re- 
spectu.“ Sajnálhatni, hogy Vernau úr hazájában olly 
járatlan; azt tudja, hogy magyarok laknak hazájában, 
’s azt nem tudja, micsoda hitiiek ; pedig Jássziban nein 
egyszer volt a’ „catholicsászka monastire“ mellett» 
melly Moldova metropoliájához mintegy 300 lépésnyi 
távolságra vagyon, több faluban pedig kalli. papok 
állandóul laknak. A’ mit pedig a’ tolvajságrul ír, ar
ra bátran azt mondom tapasztalásomból: „nem igaz“ ; 
mert én épen e’ szempontból tekintettem több kerület’ 
és város'fogházaiba, és csak egyet sem találtam, ki 
Moldovában született magyar létére lopásért fogva lett 
volna ; csupán egy két mesterlegényt, kiket legkisebb 
hibáért befognak; mert hibáját szegény létére nem 
tudja elfizetni; mert itt aranyért most is mindent vá
sárolhatni, Ellenben hány gyönyörű útonálló oláh ma
dárkát tartanak rablásért fogva, kik fényes nappal is 
az embereket javaiktól, az utonjárókat kincseiktől sőt 
életjöktül is megfosztják, inig a’ mostani uralkodó hg 
Szturdza, e’ szörnyű rablásnak bölcs rendelésével an. 
nyiramennyire véget nem vetett; hanem e’ dolgot sok
kal jobban tudja a’ világ, hogy sem bővebb leírására 
szükség volna, Úgy látszik, Vernau úr azért irá e- 
zeket, hogy a’ magyarok ne is kívánkozzanak vala
mit tudni különben is távul létező és szegény roko
naikról. De bármi czélja legyen is e’ szavaiban, még 
sem illik illy szavakkal méltatlanul sértegetni a’ nem - 
zetet, — mert Moldova a’ magyar hazának is sokat 
köszönhet, s kitudja, valljon Vernau úr is nem ma. 
gyár vérbül származik é ? Eddig a’ magyar, áldott föl
dén boldogul élvén napjait, nem igen járta Moldova, 
nak távul határit, inig a’ nagy Széchenyi István a’Vas
kaput le nem törte. Ezután hihető, több jólelkü ma
gyar bejárja majd Moldovát, ’s egy két pár szót 
vált a’ Szeret-folyam mellett lakó számos magyar em
berekkel , kiknek többi ősi szokásaik közül fogja kik 
tapasztalni azt: hogy az utazókat, szegény sorsukhoz 
képest, kitelhető szívességgel fogadják, nagy kíván
sággal kérdezködnek magyar atyjokíiairul, kiket most 
is véreiknek neveznek. Szeretnék közölni egy rövid 
beszélgetést módjuk szerint, de nincs most alkalmam, 
sem időin.
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T  ermetjiikre nézve, többnyire közönséges magas
ságnak , de vannak jó magosak is. Nagy részint bar
nák, és atila-orruak, szemeik közönséges nagyok 
’s igen vidámok; a’ nő-nem között pedig olly szépe
ket találhatni, hogy a’ legkeményebb szivii asszonygyii- 
lölőt is szelíd tekintetjük édes mosolygásra és szere
lemre fakasztaná; csakhogy ruházatjok egykevéssé 
kellemetlen, mert nem sokat különbözik az oláhokétul. 
— Számtalan eredeti magyar nevezetű család van itt, 
és a' helyek, faluk’ ’s begyek’ neve mind arra mutat, 
hogy hajdan több mennyiségben laktak itt magyarok, 
hogy ne említsem a’ számos falul, mellyek f a l va  neve
zettel végződnek, csak ezeket hozom elő rövidség’ o- 
káért: Talpa, Bükkös, Lászlóé, Köves, Kutvár, 
Hekeltó ’s a’ t. ’s a’ t.

Meg nem tartóztathatom magamat, hogy ide ne 
vessem toldalékul azon véleményt, mellynél fogva ta
pasztalásom szerint, legtöbb isméretet lehelne szerezni 
Moldováról. E’ czélnak legjobban megfelelne a’ Nyá- 
mez városi görögnemegyesült kalugyerek’ monostora’ 
levéltárának, fensőbb engedelem mellett való szorgal
mas megtekintése, melly hiteles helyivel’s jó erősség
gel bir, István vajdának köszöni léteiét, ki Mátyás ki
rályunk’ idejében élt, és azon időtől Moldovának min
den irományai itt találtatnak; ez tartotta fen Moldová
nak nyelvét és bitét, mert legrégibb könyvsajtója va
gyon. Sok joggal, jószággal és szabadsággal bir. Az 
idén táplál 1500 kalugvert, néha többet is, kik közül 
némellyek a' tudományokban, legtöbben pedig kézimun
kákban, különösen fametszésben, képírásban , faragás
ban , nyomásban, posztógyártásban foglalatoskodnak. 
Itt minden rangú, rendű ’s vallása vándor nagy szí
vességgel ’s kivántató szolgálattal ingyen eiláttatik, 
és úgy látszik, örömest, A-—-—■.

KERESETT ÉS TALÁLT MACSKA !

A’ szerkesztőséghez e’ napokban postán levél ér
kezett, melly nem annyira fontossága, mind mulatságos 
tartalma végett érdemli-meg, hogy t. ez. Olvasóinkkal 
itt közöljük:

„Tekintetes úr ! Az ezelőtti esztendőkben a’ két 
hazában — t. i. Erdélyben ’s Magyarországban, •— nem 
emlékezem, mellyik tartománybeli herczeg, — nem 
tudom mi czélra •— olly macskát kerestetett, melly 
k a n ,  egyszersmind háromszőrű, (szitui talán?) t. i. 
piros, fekete és fejér foltokkal jegyzett legyen ; de 
akkor illy macska sehol sem találkozott, Ma itt Som
lyón a’ Szilágyságban épen az én húzómnál köly- 
kezett egy macska ollyant, mellyen mind azon neve
zetes jegy megvan. Ugyanazért instálom a’ Tekin
tetes urat, hogy ha még ma is szükség lenne illy 
háromszőrű kanmacskára, újságban liirré tenni, egy

szersmind , ha szükség lészen a’ megírt macskára, 
engem tudósítani méltőztassék; mert akkor úgy volt 
currentálva, hogy, a’ ki illyetén macskát talált, hat 
száz pengő fut lészen jutalma. Már ha ma is azon her- 
czegnek kéne illy jószág, tudósítói postán engem méltóz- 
tassék ’s én, irántam teendő fáradozását meg fogom jutal
maztatni. Ki is válaszát elvárván, alázatos tisztelettel 
vagyok a’ Tekintetes urnák, Szilágy-Somlyón October’ 
14én 1837ik esztendőben, alázatos szolgája T . I. mk.

E L E G Y T Á R .

A’ v i l l a n o v a i  p á s z t o r l e á n y .  Villanova, 
lombardiai falu, nemrég következő szomorú esemény’ 
színhelye volt: Egy barna-arczú , fekete-szemű , kar
csú - termetű, tizenkilencz éves szép pásztorlány a’ 
faluban minden legénynek agyát bódítá-meg. Mindnyá
ja közül M a t h e o  nyeré meg a’ hajadon’ viszonsze- 
relmét, és Pietro, ki magát megvetettnek Ilivé, ün
nepélyes esküt tőn, hogy a’ két szeretőn boszuját töl- 
tendi. Mult august, egyik legforróbb napján Ma t h e o  és 
P a óla a’ „San-Francesco“ nevű barlanghoz indultak, 
melly a’ korábbi időkben hires volt, mint haramiák’ ta
nyája , kik a’ Majlandba vezető országutat igenigen 
nyugtalaniták. Pietro látta Paolát ’s ennek kedvesét a’ bar
langba menni ’s vigyázva utánok sompolygott. Egy iszo
nyú kődarab függött a’ barlang’ szája fölött; Pietro a’ 
földet körösleg félreássa, a’ követ letaszítja ’s a’ bar
lang’ szája a’ legparányibb nyílásig bedugúl. — A’ 
csinos pásztorleány eltűnt,’s egész Villanova több hé
tig kereste őt. \  égre néhány pór-ember véletlenül meg
pillantó, hogy a’ san-francescoi barlang’ torka egy kő 
által van elzárva, ’s közelebb menvén, egy kis nyiladékon 
egy merevült emberkezet látónak kicsüggni, mellyről a’ 
húst már félig a’ ragadozómadarak lerágták. —  A’ kő
darabot félrehengeriték most — ’s irtóztató látvány ! 
Matbeo ’s Paola egymást átölelve tárták , — mint ha
lottak ! —

A z  u n a t k o z ó  f o l y a m.  Napoleon egykorPo- 
iliersbe érkezvén, nem kissé csodálkozott, midőn az 
ezen város mellett elkigyódzó kis C l a i n  nevű folyam
nál helyenkint karókat láta ’s rajtok ezen tisztán olvas
ható szókat felírásul: „Je m’ ennuie!“ ’s a’ folyam bár
merre kanyaróit, mindig ugyanazon felírás látszék. 
Napoleon a’ város’ birájával találkozván, kérdést tön 
e’ különösség’ okáról. „Az kérelem-irás —  válaszolt 
mély alázattal a’ bíró — mellyet folyóvizünk Fölséged- 
nek általnyujtani kívánt. A’ folyam komorkedvű ’s u- 
natkozik, mert nincs dolga. Ha Fölséged parancsolná, 
hogy az hajózhatóvá tétessék, úgy csakhamar ismét 
fölelevenülne ’s visszanyerné vidám jó kedvét.“ —  
Napoleon császár Clain folyam’ kérelmét kegyesen 
fogadta; a’ munkálatok elkezdődlek, de a’ vészterhes
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idő azokat félben szakasztatá — ’s Clain folyamot még 
ma is unalom gyötri.

H a s o n l a t o s s á g .  Ha egy török-asszony, ide
gen gyermeknek tejet nyújt emlőjéből, akkor az ide
gen szülött ezen tej által gyermekévé jogosul. ’S ha 
a’ gyermek csak egyetlen egy csepjében részesül is a 
tejnek, vagy ha a’ tej’ gondolható legparányibb csep- 
je föccsen a’ gyermek’ orrába , vagy ha illy tejcsep 
a’ gyermeknek — csudavéletlenül, a’ nélkül hogy em- 
lőhez férkeznék —  száját érinti-meg: akkor a’ török 
asszony köteles az idegen gyermekre, mint édes ma
gáéra , anyai gondot fordítani. —

A’ s z e r e n c s e .  Sa da Bandeira, mostani portu
gált hadminister egy santaremi kádár’ unokája. Midőn 
Pombal alatt a’ jezsuiták Portugáliából kiüzetének, Sa 
da Bandeira’ nagyatyja árverési utón egy eczeteshor- 
dónak birtokába jutott, mellybe a’ Santarem-zárdabeli 
jezsuiták aranyból ’s drágakövekből álló legbecsesb 
kincseiket elrejték , ’s melly hordót ők a’ pinczeboltban 
levő egyéb hordók közé dobtak. A’ kádár a’ szeren
cse által neki szánt kincseken roppant mezei javakat 
vásárlóit ’s imigy egy virágzó ’s előkelő nemzetség’ 
ősatyjává Ion.

P o l g á r i s o d á s  T ö r ö k o r s z á g b a n .  Midőn 
minap Konstantinápolyban néhány ujdan-készült hadi
hajót a’ gyárhelyről tengerre boesátának, a’ szultán 
előtt hangszereken az isméretes „God save the king“ 
angol nemzeti-dalt kellett eljátszani. A’ hajók’ egyike 
„ C i v i l i s a t i o “ nevet nyert. — A’ szultán (ezen 
megjegyzést teszi a’ Zeitung für die eleg. Welt) an- 
tinationalis buzgalmiban a’ Civilisatio’bolondja.

C h a t e a u b r i a n d ,  az  e l e v e n  ha l ot t .  Tudva 
van,  hogy Vdik Károly császár még életében tartá sa
ját temetési-ünnepét, ’s mint halottkisérő vendég lép
delt üres koporsója után. Azon iszonyú benyomás, mel- 
lyet lelkén e’ gyászmenet okozott, siettető a’ koronás úr’ 
halálát.— Most C h a t e a u b r i a n d  úr Grand-Blé szige
ten Saint-Malo’ közelében sírboltját építteti. Sok dicsé
retes hírű idegen tudós és művész gyiilöng oda, nézni 
az építést. A’ mausoleumot, mondják, a’ rennesi püs
pök fogja beszentelni, melly szertartásnál az Atala’ 
szerzője — Chateaubriand ur— személy esen jelen lesz.

L o r d o k ’ g a z d a g s á g a .  Egy franczia hírlap 
következő adatokat közöl az angol aristokralia’évi jöve- 
velmiről: A’ northumberlandi herczeg első helyen áll, 
mert évi jövedelme 3,600,000 frank; utána következ
nek Devonshiré, Bedford és Rutland herezegek, lega
lább is 2,400,000 frankkal, ’s igy egy napra esik 10,000 
frank. Harmincz lordnak vagy kereskedőnek van 1 e- 
gész 2 millió frankra terjedő évi jövedelme ; azután 
nemcsekély számmal olly emberek következnek, kik

500 egész 800,000 frankot vesznek-be ’s adnak-ki 
évenkint.

I d ő s z a k i  s a j t ó  É j s z a k a m e r i k á b a .  Az 
éjszakamerikai egyesült tartományokban jelenleg 1200 
különcztmű hírlap vagy újság van, mellyek évenkint ösz- 
szesen mintegy száz millió nyomtatott ivre terjednek ; ha 
ezen 100,000,000 ív papirost egymáshoz füznők, úgy 
e’ papiros-szalag — egy amerikai hírlap’ felszámítása 
szerint —  négyszer fogna egy gönczöltül a’ másikig 
nyúlni; és ha e’ papiros-iveket könyv-alakba kötnők, 
az évnek mindegyik perczére 6 olly vastag kötet jut
na, mint miilyen a’ biblia. —

S e r i b e  s z i n k ö l t é s z .  „Ma S c r í b é - n é l  
valék; —  úgymond Lewald „Aquarellen“ czimű mun
kája’ újabb füzetében —  ő szép házat építtetett ma
gának a’ d’ Antin utón, a’ pénz-aristokralia’ szállá
sán, mellyhez ő is kétségtelenül tartozik, mert száz 
ezer frank évi jövedelme van. O Párisban a’ leg
gazdagabb iró. — Én egy kis kabinetbe léptem, hol 
S e r i b e  néhány munkatársitól környezve mulatott. 
Külsejük épen nem gyanittáta bennük olly férfiakat, 
kik évenkint száz ezer frankot külthetnek. Egyik közü. 
lük Brazier volt, egy ötven-éves, magas és izmos 
férfi, Oltüzetére hasonlított egy németországi vagyo
nos kézműveshez ; a’ másik, —* ha nem csalatkozom, 
Dupont,— jóval fiatalabb és soványabb vala; orra nagy, 
arczvonalmai erős-bélyegüek, ’s ruházata divätsze- 
rűbb. S e r i b e  most ütven-éves; testét ; hálóköntüs 
fűdé , mellyet ha igen díszesnek neveznék, hízelked
ném; fekete haja már sűrűn van fejér szálakkal kever
ve, tekintetéből a’ franczia nem igen ismerszik-ki. Csu
pán szemei bírnak jelentőséggel; azok mélyen fekíisz- 
nek, ’s belőlük szellem ’s tüzes képzelet sugárzik. A’ 
vastag ’s rövid barkó, melly csak az orcza’ középéig 
terjed ’s egyenest a’ fültől húzódik alá — némileg meg
fosztja őt a’ jelenkorban-élő párisi franczia’ charakte- 
rétől. Egy asztalkán asszonyi íróeszköz ’s néhány fü
zet finom papiros hevert; egykét fali-szökrény toló
ládákkal volt ellátva, mellyeken e’ szókat lehete olvas
ni : uj tervek; kész darabok; elkezdett darabok ; bevég- 
zett scenák; jelenleg felolvasott darabok; opera-váz
latok;-visszavett darabok, ’s így tovább. Szóval; az 
ember láthatá, hogy a’ raktár kellően ’s ügyesen van 
rendezve.“

R E J T E T T  SZÓ.

Három jelentése van azonegy szónak :
Az egyiket bízvást gondolhatod lónak;
Semmiről se mondd hő nyárban a’ másikat;
Fekve siratja-meg sok a’ harmadikat.

Z. Istv.
A’ gidik számú rejlellszó: P a r a s z t .

Szerkeszti H e l m e c z y  —  Nyomtatja B e i m e l .
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ORVOSI SZEMLÉLETEK
a’ Hazánkban most uralkodó m a r h a  dög körül.

Azon nagy ’s rendkívüli szárazság után, melly 
tavaly egész nyáron tartott, és sok helyen az ivóvíz
ben tetemes fogyatkozást szült, méltán lehete aggód
n i, hogy ez majd a’ kérődző-állatokra nézve, —•mel- 
lyeknek t. i. egészségük’ fentartására az etnész- 
tő-rendszer’ különös alkotása ’s működésénél fogvást 
annál több vízre van szükségük, mennél nagyobb az 
uralkodó hőség •—, káros befolyású lesz ’s veszélyes 
nyavalyákat nemzetid. —  Természetes, hogy illy tar
tós ’s a’ légmérsék’ szokatlan fölemeltségével járó 
szárazság’ káros következésit elsőbb is azon kérődző
állatok’ nemének kell érezni, mellyeket testalkotásuk 
’s élet-erejükre nézve gyöngébbeknek nevezhetni. így  
történt, hogy a’ téli takarmánynak tavaly — kivált 
mezőségen — érzett hiánya miatt ns Békés-megyéből A- 
rad-megye’ hegyesb borosj^enői járásába teleltetés vé
gett hajtott juhok közt a’ dög legeslegelőbb mutatko
zott , ’s csakhamar olly erőre kapott, hogy kevés hét 
alatt a’ nevezetes-számú nyájak egy hatod-, sőt közel 
egy nyolczad-részre olvadtak-le.—'Ezen öldöklő nya
valya’ kiiljelei átaljában ollyanok voltak, mellyeknek 
a’ később Arad-megye’ határán a’ szarvas-marhák közt 
kirontott dög’ jeleneteivel tett egybehasonlítása után 
a’ nyavalya’ hasontermészetét félreismerni nem lehe
tett: a’ juhokon t. i. 1— 3 napig tartó ’s minden más 
kórjelenség-nélküli szomorúság, étvágy-hiány, kérőd- 
zés’ megszűnése, néha köhögés, könnyezés, büdös 
lehelet, hasmenés, vérhas, a’ gyapjúnak kütegnélkü- 
li elhullása, utóbb teljes elerőtlenülés, altesti pöffe- 
dés és sorvadás tapasztaltaték; ezen kórjeleneteket, 
— bárha nem mindig egyesülten — növekedő lihe- 

‘ géssel ’s fájdalmas nyögéssel egybekötött állandó láz 
kiséré; a’ szomjúság, kivált a’ nyavalya’ kezdetén, 
szemlátomást növekedék. •— A’ nyavalya 1—6 napig 
tartott; voltak azonban esetek , hogy néhány óra’ le- 
folyta után az épnek-tetsző birka már meg is volt 
nyúzva. — Több darabon végbevitt szorgalmas bon- 
czolások is csakugyan valósíták a’ juhok közt ’s ké
sőbb a’ szarvas-marhákon kiütött nyavalyák’ egyazon- 
ságát: némellyeknél a’ lépben, másoknál a’ százrétű- 
ben, ismét másoknál a’ májban, de többnyire a’ tü
dőben mutatkoztak a’ fenésedés’ jelei. — Ezen juhok 
közti járványban a’ gazdák gyógyszert épen nem hasz
náltak , de nem is kerestek; ’s igy némelly gazda, 
ki ezer darabot teleltetés végett hozzánk hajtott, 120 
— 150 darabbal ’s egy pár kocsi bőrrel tért-vissza 
mezei lakába.

Ugyanezen időtájon megyénk’ némelly vadasker- 
teiben, hol a’ multnyári szokatlan hőségen ’s az in
nét származott vízhiányon kívül, semmi más kárté
kony befolyást, melly a’ szarvasok közt dögre alkal
mat nyújthatott, nem lehete észrevenni, a’ kérődző 
vad ugyanazon nyavalya’ áldozatjává lön. A’ bonczo- 
lások itt is az érintett kórváltozásokat mutatták.

Arad-megyében szarvasmarháinkon a’ dögvész 
július’ kü-zepén ülött-ki először, és pedig Boros-jenő

városában. — Néhány hétig a’nyavalya csak helylyel- 
közzel mutatkozék, ’s ezen egyes döglések, az e’ 
városban létező marhák’ nagy száma mellett, mind a’ 
gazdákat, mind a’ helybeli elöljárókat annál kevésbbé 
aggaszták, mivel eddig e’ megyében, legalább az 
idén, a’ dögnek hire sem volt. Annál nagyobb lön 
a’ rémülés, midőn később — egy hét alatt 60 — 80 
darab elhullott. —  A’ szomszéd - helységek’ lakosai, 
különösen a’ mogyoróiak, algyesty iek , berzaiak, kik 
legelő-hiány miatt némelly heverő marhájokat a’ bo- 
ros-jenői tág mezőn évi-díj mellett legelteték, a’ már 
akkor Boros-jenőn foly ainatb inlevő orvos - politziai 
szoros vigyázat’ ellenére marhájokat, nehogy ezek is 
a’ dögnek martalékul essenek, éjjel titkon haza haj
tották. — Midőn ezen titkon történt ’s egyideig ti
tokban maradt hazahajtás utón a’ nevezett helységek
ben is a’ dög kiütött, ragályos természete nyilvá- 
nyos Ion. — A’ számos beteget megvizsgálván, e’ 
nyavalya különösen a’ következő három alakban mu
tatkozott :

A ) Jelenetei: az előlien.
Iső al ak.  —• Eleinte a’ marhát bágyadság , 

szomorúság ’s később láznélküli kehesség szállá-meg; 
a’ marha lehajtott fejjel ’s konyult fülekkel állott, — 
a’ száj-üreg forró-nyálkás;— száraz ganéjzás, később 
láz-mozgalmak jelentkeztek; szarvak ’s fülek majd 
hidegek majd ismét forrók, a’ szemek könnyeztek, 
a’ hátgerincz igen érzékeny; a’ lehelet igen szapora; 
az étvágy a’ kérődzéssel együtt lassankint megszűnt; 
a’ szomjúság nőtt, de ivás után száraz köhögés gyöt- 
ré a’ marhát, melly meggörbült háttal ’s kinyújtott 
nyakkal ment végbe; — a’ marha kerülni láttaték a’ 
fekvést; a’ szájüreg’ falai megfekélyesedtek; a’ lehe
let büdös lön; — az érverés többnyire szapora, nagy 
’s erős.— Végre különös nyugtalanság, nyögés, még 
szaporább lihegés a’rásztok’ (hypochondriacae p.) kitűnő 
emelkedésivel; — a’ marha elgyengült, ’s már most 
le is feküdt; a’ fülek ’s szarvak meghűltek, a’ be
adott ital korogva szállt-le, a’ szemek elhomályosul
tak , megcsipásodtak; a’ száj- ’s orrlyukakból nyúlós 
nyál ’s takony folyt; az érverés szapora de gyönge 
lön, a’ marha elszáradt és nyögve mult-ki. Ezen kór
jelenetek huzamosb ideig gyötrék a’ marhát; némelly 
esetekben csak lassan fejlődvén-ki, 5—8 napig is el- 
tartának. — Ildik a l a k .  A’ marhát hirtelen forró
láz szöké-meg; kezdődött ez a’ külbör’ ’s végtagok’ 
reszketésével; a’ szőr felborzasult, fülek ’s szarvak 
hol forrók, hol hidegek; az érverés sebes és erős. 
■— Követé ezt nyugtalanság, forróság, fejrázkodás, 
fogcsikorgatás, bőgés, köhögés; a’ szemek más nap 
gödreikbe vonultak-vissza, ’s a’ marha hirtelen meg- 
soványult. — Megszűnvén e’ jelenetek, néhány óra 
múlva ismét megújultak, de most már a’ bélcső’ kór- 
állapotjának jelei is járultak hozzá, mellyek altesti 
pölTedésben, szorulásban, ganéjlási erőködésben, ’s 
végre’s olvadt-kóros (colliquatio) hasmenésben állott; 
melly utóbbi esetben a' marha büdös, barna vagy vérrelve- 
gy es higságot, noha csekély menny iségben, de gy a
kori erőködés mellett üritett-ki. — A’ marha illy álla-
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pótban 2 — 4 napig sínylődött, ’s ereje mindinkább 
fogyván az állandó láz alatt nyögve kimúlt. — Ilid i k 
a l a k :  A’ mindenkép egészséges marba hirtelen lee
sett lábáról, ’s kevés óra múlva megdöglött.

B ) Jelenetek «’ bonczolás által.

Ezen föntebb leirt kórkülönbséghez képest a’ bon- 
ezolás’ utján talált változások is különbözők voltak. —  
Előre bocsátván, hogy a’ több esetben felbontott fej-ü
regben semmi lényeges szembetűnő változások nem 
mutatkoztak. — Ugyan is az lső számalatti jelenetek 
után elhullott ’s felbonczolt marhákban következőt le- 
hete látni: a’köztakarók (integumenta) alatt helylyelköz- 
zel véres vagy kocsonyás higság valakiömölve,melly u- 
tóbbi némellykor gömbölyeg-formában ’s ugyanakkor ke- 
ményes , máskor pedig higabban ’s foltonkint volt elter
jedve. —  A’ szájüreget bevonó hártyán kék foltok ’s 
fekélyek látszattak, mellyek némelly darabokban az 
egész légcsövet befödék. — Valószínű, hogy az é- 
lőkben észrevett büdös lehelet ezen fekélyeknek, ’s 
az azokban elválasztott büdös nyálkásságnak tulajdo
nítható. — A’ mellüregben véres víz nagyobb vagy 
kisebb mennyiségben kiömölve, a’ tüdőhártya a’ tüdő
vel összenőve , a’ tüdő sok helyen megkeményülve, 
feketés vagy ónszinü foltokkal ellátva találtatott. Fel
vágatván a’ tüdő —  ez vagy fekete aluttvérrel, vagy 
genyes és eves higsággal telve, mindenkor pedig fon
nyadt volt, a’ netán megkeményült egyes darabokat 
kivevén. -—• Némelly esetekben az említett kocsonyás 
substantia, melly a’ köztakarók-alatti sejtszövetben lát
szott, a’ tüdőben magában is feltaláltaték. — A’ szív 
jobbadán nagy volt, ’s fekete aluttvélTel teli. —  A’ 
hasüreg’ műszeriben semmi feltűnő változás. —  A’ 
2ik pont alatti jelenetek után eldöglött marhákban a’ 
bonczolás inkább a’ hasüreg-műszerek’ roncsolására mu
tatott. A’ százrétű - gyomor kőkemény, ón-vagy fe
kete színű volt; hártyái porhanyűak, szárazok, süli
tek ; — a’ vékony-belek fenés-foltuak, belső nyálkás 
hártyájukon fekélyesek. Az epehólyag igen nagy, hol zöld 
és sűrű, hol igen föleresztettvilágosszinü epével tömve;
— némelly esetekben az epe a’ belekközti sejtszövetben 
volt kiömölve, — A’ vékony-belek’ tartalma büdös ev. —  
A’ 3ik pont alatt érintett marhák, elestök után, csak
hamar felpöíTedeztek. Felbontatván, azonnal igen bü
dös lég fejlett-ki belőlük, kivált az általa kifeszült 
belek’ megnyittatása után; — a’gyomrok egészségesek,
—  a’ százrétűnek tartalma is nedves, — a’ máj epe- 
hólyagával ép, —  a’ belek’ sz;ne természetes, —  
csak a’ lépen mutatkoztak a’ fenésedés’ isméretes je
lei. — Ezen kórjelek közt fejlődvén-ki a’ dög, csak* 
hamar ragályos bélyegét is kitünteté; mert azon mar
hák, mellyeket tulajdonosaik, noha még egészséges 
színben, titkon elhajtottak, rögtön falujokban is el- 
származtaták e’ járványt. — Az '.elzárási rendszabá
sok lehető pontossággal eszközöltetvén, a’ szomszéd 
helységekre nézve közösülés által támadható veszély 
elháritaték ugyan, de részint az itteni nép’ szegény
sége, részint ’s főkép balitéletei ’s fonák nézetei miatt 
meg nem akadályoztathatott, hogy a’ nyavalya ott, hol 
már kitört, ki ne fejlődjék; ki t helységet kiveyén, 
hol a’ járvány a’ lakosak’ hozzájárultával hathatós or
voslás által eredetében elfojtatott.

Megfontolván a’ beteg marhákon most említett 
tüneményeket, fs  egybehozván ezekkel a’ bonczolt

számos darabon világosan tapasztalt organicus változá
sokat , a’ betegség’ természete kétes többé nem le
hetett; valószínű volt annak eredete, könnyű a’ leirt 
kórtünemények’ világos gyógyterve, ’s az orvospoli- 
tziai rendszabályok’ meghatározása. —

Minden elesett marhában világosak lévén a’ fené
sedés’ jelei, miután bizonyos, hogy a’ fenésedés, ’s 
illy műszeres roncsolások, kivált ha forrón fut-Ie a’ 
nyavalya, csak igazi lobnak lehetnek szüleményei: igen 
természetes, hogy ezen járványban is a’ kór-előző ál
lapot lobos (inflammatorius status), a’ betegség’ kez
dete pedig lob (iuflammatio). — Igazoltatik ezen állí
tás lször az által, mivel a’ forró-láz, melly, — a’ 
3ik pont alatti marhákat kivevén, — mindig jelen volt, 
a’ lobosláznak (febris inflammatoria) bélyegét mutatta. 
—  2or: A’ még jó étvágygyalbíró, kérődző, szóval: 
egészségeseknek látszó, de olly helységbeli marhák
ból, hol a’ járvány már mutatkozott, vagy már el is 
terjedett, a’ nagy nyak-érből kiürített vér vagy igen 
sűrű vagy jobbadán világospiros, sőt igen gyakran ne
vezetes lobhártyával v olt ellátva. — 3szor : A’ lob-elle
nes (antiphlogistica) gyógymód, alább-emlitendő mód 
szerint, egész terjedelmében alkalmazva, a’ járványt el
fojtotta.

Ezen eredeti gyúladás a’ marhák’ külön-fogékony- 
ságánál fogva hol a’ tüdőben, hol a’ lépben, hol pedig 
a’ százrétűben fejlődött-ki. A’ fogékonyságnak ezen 
kiilönfélesége számos körülménytől függ, mellyek a’ 
dögöt áltáljában köznapi tapasztalás szerint sokfélekép 
alakítják, azt gyöngébbé vagy igen veszélyessé teszik — 
megtartván azonban mindig a’ f ő b é l y e g e t ,  melly 
e’ járványban a’ g y ú l a d á s ,  ’s ennek következtében 
a’ gyuladt részek utóbb m e g f e n  é s e d t e k .  —  
Minthogy pedig az elhullott marhák’ két harmadában 
csakugyan a’ tüdőben fejlett-ki e’ létalapos kórbélyeg, 
ezen járványt, ha a’ nagyobb számot határozó-alapul 
veszsziik, j á r v á n y o s t ü d ő - l o b n a k ,  melly fenésiilés- 
re hajlomással bír, nevezhetnek. —  A’ név-meghatá
rozás azonban illy járványokban valamint az orvoslás
ra , úgy az orvos-politziai rendszabásokra nézve sem
mi különbséget nem alapít; ki tehát |e’ járványt jár
ványos lép-, vagy százrétű-fenének nevezné, az csak 
a’ fönemlitett számszerinti oknál fogva igazolhatná állí
tását, ’s hibát eisern is követne, ha t. i. a’járványnak 
fenálló ’s uralkodó bélyegéhez alkalmazó az orvoslást, 
’s orvos-politziai rendelményeit.

Miután a’ járvány’ főbélyege meg van határozva, 
szükség lenne most annak okait előadni. Meg kell val
lanunk, hogy a’ járványok’ okait valamint az emberek’ 
úgy a’ marhák’ nyavalyájiban is sokkal vastagabb ho
mály fedi, mintsem ezen tárgyban meghatározott ’s a’ 
tudományi vágynak csak némileg is megfelelő adatokat 
hozhassunk-fel; erre különösen a’föld’ individuális életé
nek, ’s ennek a’ naprendszerhezi kölcsönös visszonyai, 
a’ földi légkör’tulajdoninak tökéletesbismérete kivántat- 
nék. —- Mert annyi bizonyos, hogy a’ járványokat ál- 
talányosan a’ föld’ élete’ különváltozásai alapítják ; ezek’ 
hatása ’s hatásmódja azonban mindeddig éjsötét titok 
előttünk. — Bizonyos továbbá, hogy ezen általányos 
változások különös kór-fogékonyságot szülnek, melly 
némelly hatalmasbban munkáló ’s az állati alkotmány
hoz már közelebbi*« helyzeti ártalmas befolyások u- 
tán a’ betegség’ kitörését eszközli; ide számítandók 
a’ hévmérsék-, táplálati-, ital-és légkör - minőség
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köriilti ártalmas befolyások ’s a’ t., mellyeknél fogva 
némelly egyes járványok’ számozását néinikép magya- 
rázhatjuk. — A’ mostani marhadögre nézve, a’ múlt 
évi példátlan szárazság ’s az ezzel egybekötött jó táp
lálék- ’s ivóvíz-hiány, a’ most ellenkezőkép uralkodó tar
tós ’s nedves időjárás, legelőkön a’ fűnek bősége némi 
valószínűséggel engedik a’ járvány’ szármozását meg
fejteni.— Illy ártalmas befolyások, épen mivel igen el
terjedtek, igenis elterjedten munkálnak, a’ kórfogékony
ságot egész tartományokra megalapítják, melly lappang
va létez az állati műrendszerben, más utóbbi kóros be
folyások után nyavalyakint kitörendő. •— Lappanghat 
pedig a’ szarvasmarhákban annál is inkább, mivel i- 
degrendszerök’ (Systema nervosum) tökéletlen kifejlő
dése miatt tökéletlenebb ’s tompább érzékenységük is. 
— Onnét van, hogy ezen állatoknál a’ nyavalya már 
olly fokra lehet magasulva, melly az embernél iszonyú 
fájdalmat okozna , a’ nélkül, hogy ezt amazok legke- 
Vésbbé éreznék. — Midőn marhán a’ nyavalya vagy 
fájdalmak’ kitiinése vagy láz-mozgalmak által észre- 
\ etetik, akkor az már magas fokon van, ’s már so
káig tartott.

Imién magyarázhatjuk továbbá azon mindennapi 
tapasztalásunkat a’ szarvasmarhák’ járványai körül, lö r : 
hogy midőn a’ betegség a’ marhán, mint mondani 
szoktuk , már kitört, orvosi - hatásunkróli és segedel- 
münk-körülti igenleges állításaink nagyobbrészint csak 
puszta képzelődés; noha látjuk sokszor, hogy sok mar
ha nyavalyája’ utolsó szakában is szerencsésen hol 
gyógyszerek által, hol azok nélkül fellábad, mi azon- 

T ban mindig a’ természet’ önkormányának, nem pedig 
orvosnak munkája; ’s hogy 2or: ha e’járvány okban se- 

p giteni akarunk, hozzájárulhatásunkat csak megelőzőleg 
’s ovólag valósíthatjuk.

E’ szempontbul tekintvén átaljában a’ szarvas- 
marhák’ járvány-betegségeit, megfontolván különösen 
ezen most uralkodó járvány’ pathologiai tulajdonit, tü
neményeit, továbbá a’ bonczolási adatokat, orvosi szem
léletiek szerint a’ következő gyógyterv alapítandó. Elő
ször : a’ nyavalya’ ragályos tulajdona miatt az elválasztási 
ösméretes rendszabályokat minden esetre szigorúan 
végbe kell hajtani. —  Ezen elválasztásnak imezek a- 
lapjai: a) Azon helység, mellyben a’ marhadög kiü
tött, zárassék-el minden más helységtől; b) azon hely
ség’ marháji, mellyben a’ dög kiütött, választassa
nak-el a’ szó’ szoros értelmében egymástól úgy, 
hogy a’ betegek a’ még egészségesekkel bármi érin- 
tetbe se juthassanak. — Az elhullottak’ elásatása, ’s 
a’ bőrökre olly igen szükséges vigyázat az orvos-po- 
litziai hatóság’ feladásai közé tartozik. — Minthogy e- 
zek már eléggé tudvák, itt körülményesen előadni fö

lösleg. Annyi mindazáltal igaz, hogy e’ szükséges 
javaslatok’ eszközöltetésea’ praxisban számtalan ’sgyak- 

■ jran igen nehezen legyőzhető akadályra talál. Másodszor: 
RMinden e’ járvány-körüli vizsgálat’ adatiból bebizonyul
ván az, hogy, a’ mit feljebb bővebben megmutattunk, 
ezen járvány’ főbélyege gyúladásra-hajlomás, orvoslási 

i jíekintetben a’ nyavalya’ kitörése után orvosi tudomány’ 
«latalmában kevésbbé bízván, óvási s megelőzési ezél- 
i»ul a’ theoria ’s praxis alapjai’ értelmében következő 
rédszereket rendelünk, lör) Midőn némelly helységben 
f  dögnek nyoma mutatkozik, azonnal minden mégép 
narhán hathatós érvágás történ jék, melly által a’ vér* 
meg tetemesen kevesbiiljön. Hogy ezen érvágás vagy

metszésnek óhajtott sikere és várt foganatja legyen, 
szükséges, a) annyi vért ereszteni, hogy a’vér-rend
szerben észrevehető visszahatás támadjon, mit részint 
a szív-veres lankadozásáből, részint testi elcsiigge- 
désből tudhatni meg— Ereszténk-ki vért 4 egész 1Z font- 
’8; ^  nyílás fa’ nyak-véreren) nagy legyen;
mivel szükséges, hogy az ürítés a’nyerendő vér-rend- 
szerbeni x isszahatás eszközlése miatt hirtelen történjék, 
különösen hogy a’ vérnek rostos részei is, mintmellyek 
az általányos gyuladás’ magvát magukban foglalják,liita- 
karitt thassanak.— 2) Szükség, hogy a’ vér magasztal
o k  (exaltalt) állati kifejlettségének lecsilapitására olly 
8’3'®8'3'SÄere  ̂ nyujtassanak, inellyek azt fölereszszék, 
feloldozzák, hüvesitsék. •—- E’ czélnak tapasztalásunk 
szerint a salitrom, borkő, glauber-só felelnek-meg. 
— Szükség azonban, szereket nem hasonszenvi (homoe- 
opathiai), hanem olly adagban szolgáltatni, hogy a’ 
bélcső természetes mozgása fölingereltelvén napjában 
többször oldozott ganéj iiríttessék-ki. —  Itt kisebb vagy 
gyengébb marhának minden nap reggel adatott egy lat 
salitrom ’s kétkét lat a’ többiből; kettős, sőt hár
mas adag pedig a’ hízott ’s erős marhának; ’s e’ sze
reket legalább egy hétig folytatták. 3) A’ savas-italo
kat jó fuganatuaknak tapasztalok, nem azért, mintha 
a vért vulamelly ragályos senyvtől kívántuk volna meg
szabadítani , hanem hüvesitő, oldozó ’s lobellenes ere
jük miatt. Savanyu alma-, vagy kovászlé, só- , vagy 
kénsavas viz a’ czélnak megfeleltek, kivált a’ nyári for
róbb napokban. 4) A’ hidegvizbeni gyakor fürösz- 
té s , vagy, hol ez meg nem történhetett, hidegvizzeli 
locsolás mindaddig, míg a’ marha borzadozni kezde, 
egyszer kétszer napjában ismételve e’ járványban, 
kivált nyári meleg napokon , hathatós szerül szolgált. 
Ez által sok már bágyadozó marha előbbeni vidámsá
gát s egészségét visszanyerő. •—• lm ezek azon sze
rek, ineliyekkel a’ márrnár kifejlődni készülő járvány
nyavalyát ó v á s  k é p e n  a’ marháktól elháríthatni, sőt 
egész helységekre nézve, ha szigorúan alkalmaztat
nak , e’ járványt is elfojthatni.

Ezen állításomat igazolják Arad-megyében keb- 
ledző Musztesd és Berindia helységek , hol e’ szerek 
legdicsőbb foganatuaknak mutatkoztak. — Az elsőnek 
földesura, ennek pedig lakosai ugyanitt ritka bizoda- 
lommal viseltetvén, minden ajánlandó orvoslást ponto
san végrehajtani Ígértek, miután mind a’ két helység
ben a’ dög hirtelen ’s mohón kiütött. •—* Azon nap óta, 
mellyen a’ két falu’ minden marháján az érvágás meg
történt , a’ 2ik pontban érintett belső lobellenes szerek 
használtattak (ezutóbbiakat egész hétig folytatók), a’ dög 
szintolly hirtelen a’ gazdák’ kimondhatlan örömére meg
szűnt. Hogy pedig a’ dögnek ezen hirtelen megszűn
tét ugyanezen gyógymódnak tulajdoníthatni, igen va
lószínű : mert a) e’ gyógyítás áltáljában a’ betegség’ 
természetével egybehangzó; — b) mivel a’ dög azon 
helységekben, hol az kitört, ’s e’ gyógymód nem al
kalmaztatott, kevés-számn áldozattal meg nem eléged
vén, a’ helységbeli marhák’jóval nagyobb részét meg
emésztő ; — c) mivel mind a’ két helységben, mint 
említők, e’ szerek’ alkalmazása’ első napjától a’ dög 
hirtelen s tökéletesen megszűnt, ’s még eddig, noha 
még most is több közelié vő helységben divatoz, vissza 
sem tért.

Hiltner Józtef 
t. Arad vgye’ orvosa.
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AZ INDIÁN-FŐNÖKÖK WASHINGTONBAN, ÉS MISS 
NELSON.

Washingtonban most legalább is 150 indián-fő
nök, harczfi és próféta, van együtt, kiknek csudás- 
tarka piperéjük ’s vad hadi-tekintetük nem kevesebb 
figyelmetgerjeszt, mint érdemel azon fontos bizomány, 
mellyben türzsükeiktől küldetvék. Az eredeti vagy is 
indián-népességet, melly az egyesült státusok’ határát 
lakja, mintegy 400,000 egész 410,000 lélekre becsü
lik: egészben véve megannyi vad, hadakozó törzsök. 
Ok vadászat ’s halászatból élnek, a’ „nagy szellemet“ 
imádják, ’s többen közülük örökös háborút folytatnak 
egymással. Személyes földbirtokrul nincs fogalmuk; 
azonban mindegyik törzsök vagy nemzet magának még 
a’ legrégibb hajdanból jogot követel bizonyos vidé
kekre vagy földtájakra, mellyeken övéik közösen va
dásznak , ’s hol sátoraikat ’s pogyászukat egy helyről 
másikra telepítik-által, a’mint t. i. nagyobb v. kisebb 
menny iségben találhatják - fel azon vadakat, mellyek’ 
húsából táplálkoznak ’s bőreiből ruházkodnak. Most 
e’ főnökök azért tartózkodnak Washingtonban, hogy 
néhányat ezen vadászbirtokok közül eladjanak. Az in
diánok olly tartományokért, mollyek „ezer milliókat“ 
érnek, jelesen egy gazdag ’s termékeny birtokért, melly 
nagyobb egy európai elsőrendű országnál, 1,600,000 
dollárt kívántak; a’ kormány azonban nem akar többet 
adni egy milliónál. Más törzsökük is érkeztek hason
ló küldetéssel a’ messze-nyugotrul Washingtonba, ’s 
az ezekkel kötendő szerződés kétségkívül szintolly 
nyereséges leend. Ha az uj-yorki statusban néhány 
seneca-indiánt, ha Georgia’ crek-jeit, ’s a’ floridai ö- 
rökvad seminolokat kiveszszük, — most Ohiotul nyu- 
gottszakra indiánok többé nincsenek. Mindnyájan mesz- 
sze földtájakra számüzetvék; ők a’ civilisatio elől ele
nyésztek. Mind a’mellett is őket érdekes nemzetség
nek nevezhetni, melly vétkeit ’s elfajultságát nagy- 
részint a’ fejérek’ veszedelmes, kártékony szomszéd
ságától nyerte. Ezek (a’ fejérek t. i.) szeszes- itala- 
laik’ eladása által az indián-türzsökök közt a’részeg
ségnek — ezen minden vétek’ anyjának —  gonosz 
ivadékát olly szörnyű mértékben terjeszték-el, mikép 
annak a’ keresztyéneknél példája nincs. Azon vad ven
dégek közt, kik Washingtonban összegyülekeztek, 
van a’ zsák- és róka-indiánoknak egy küldöttsége is. 
Eizvást mondhatjuk, hogy vadabb vadember - társaság 
még polgárisuk emberek közt nem jelent-meg soha. 
Számuk mindkét-nemből mintegy 60ra terjedhet; ’s 
mi alatt vezérjök úgy szólván természeti pőreségben 
lépdelt az utezán végig, nője oldala mellett döczügvala, 
„papusa“ it (azaz gyermekeit) bizonyos tokban fenséges 
hátán czipelve. Hogy a’ főnök személye’ hatalmát ’s 
méltóságát minélinkább szembetüntesse, fej - ékessé
gül egy pár szarvat hordozott. Csak egy darab posz
tó volt ágyéka körül csavarva, ’s az ő izmos és szé
les hátán fejér színnel föstött irtóztató két emberke
zet leliete látni. Mindnyájának feje csupasz volt, csak 
fejük’ púpját diszesité egy kigyóhártyával ’s madártoliak
kal czifrázottkonty v. hajcsomó; a’ vadanpillantó férfiak 
mindnyájan iszonyú barbár-fegyvereket hordoztak. Mi
dőn hadidalaikat énekelve az utczákon elhúzódtak, a’ 
város’ negerei rémülten futamodtak uraik’ hajlékiba. 
Valóban e’ látvány a’ legerősebb idegű embert is megráz- 
hatá. Midőn a’ vad csorda Gadsby-hótef közelébe jött,

összetalálkozott a’ sioux-törzsök’ egy osztályával, melly 
itt köszöntésükre állást foglalt. A’ sioux-k avult kato
na-köpönyegekbe voltak burkolva , ’s lábaikon mocas- 
sint hordoztak, mellyeket nekik Poinsett úr, hadi-sta- 
tustitoknok, adatott. Midőn a’ zsák- és róka-indiánok 
közelebb érkeztek, a sioux-k őket köszönteni akarák, 
de a’ vendég-indiánok gúnyos tekintettel nézték az 
idegen viseletét ’s büszke hallgatással vonultak mel
lettük el, mintha mondani akarták volna: „Ti őseitek’ 
ruházatát elnyomóink’hiú pipere-ültözetivel cseréltétek- 
fö l; mi megvetünk titeket.“ A’ sioux-k azonnal érzék 
a’ vád’ keserűjét ’s fej-lesütve hallgattak.

Az indiánok a’ színházat is ineglátogaták. Ugyan
ekkor a’ „mélymély tenger“ czimíí színdarab adaték. 
Midőn miss Nelson a’ színpadra lépett, a’ vadak ál- 
mélkodni Iátszának szépségén. Egy jowa-indian fel
állott ’s örömkiáltással veté tollas- fejdiszét a’ szín
padra, ’s ez , mint a’ tolmács nyilványitá, a’ szépség 
iránti bóduló-tisztelet’ jele volt. Miss Nelson hálában 
fogadá el az adományt. Ő újra énekelt, ’s most egy 
másik jowa-indián igézteték-meg általa, ’s ez is aj fű: 
dékul veté fejdiszét a’ színpadra; de midőn a’ sae 
hölgy a’ következő játékszakaszban megjelent, ’s az 
ajándékul nyert tollakat szárnyba-foglalva mutatá- elő, 
ekkor öröin-elragadtatásuk többé nem ismert határt. 
Egy harmadik jowa-főnök a’ színpadra ment, ’s pom
pás bivaly bőr-ruháját a’ színésznő’ lábaihoz tevé-le, 
rövid megjegyzéssel, mellyneka’ tolmács imez értelmet 
adá: „En tanújeléül adom ezt abbeli örömömnek, hogy 
W ashington’ szépségét láthatom.“ — A’ többi indiá
nok most testükről a’ ruhát ’s fejükről az ékszert 
kezdék lekapkodni, midőn miss Nelson a’ legnyája
sabb ’s kellemteljes módon kezeivel inte, mondván: 
„Sajnálom, hogy anyanyelveteken nem szólhatok; de 
én nem kevésbbé becsüllek titeket, mint saját kirá
lyom’ fiait.“ Ekkor mindegyiknek indián-csudálóji kö
zül egy fejér strucztollat nyujta, mellyel ezek tüstint 
vitézi homlokukat ékesítek. Mihelyt miss Nelson’ sza
vainak értelmét a’ tolmács velők tudatá, valamennyi 
indián-főnök, a’ páholyokban levő urak ’s dámákkal 
együtt, fülkéié, ’s tapsoltak, hogy a’ színház’ falai 
megrendültek; de mindent felülhangzott a’ vadonság 
fiainak süvöltő hadikiáltása. E ’ rendkívüli jelenet a’ 
jelenvoltak’ emlékezetéből nem fog soha elenyészni. 
Most sűrűn szállongott a’ színpadra a’ sok bivalybőr
ruha, kígyó- és opossumbőr, fejpipere, fabuzogá
nyok, mocassiii-ek, kések ’s t. elf., ú g y , hogy az 
indiánok egy csinos hölgy iránti udvariságból ’s hiú 
tetszvágyból mármár Adám-atya’ édenkori costümjéber; 
mutatkoztak. Miss Nelson a’ dámák’ szerencséjére,— 
úgy hozván a’szerep magával — épen ég felé szállott, 
’s a’ színpadi felhőtömegben eltűnt, a’ legvadabb za
jongás és lárma közt, melly valaha még színházban 
hallatszott. Azóta e’ vad vendégek a’ washingtoni tö
mérdek nép ’s idegenek előtt naponkint járják hadi- 
tánczaikat, ’s erdők ’s mezők viszhangoznak csataéue- 
keiktől ’s borzasztó hadikiáltozásiktól. ( Míg. Z —g.)

R E J T E T T S Z Ó .
Hármát, ne kérdezd aggnótől;
Őrizkedjél az egésztől:
Azok közé számláld ezt,
Quorum Deus venter est.

Bogár János.
A’ 92dik számú rejteltszo: D e r e s .

-Szerkeszti i l e l m e c z y .  — Nyomtatja H e i m e  k
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t á r s a l k o d ó .
P e s t *  n o v e m b e r ’ 85.

DUNA- ÉS TISZA-KÖZI ORSZÁGOS CSATORNÁRÓL.

Szerencsém van kedves Hazámnak tisztelettel je
lenthetni, hogy azon országos magyar Csatornának, 
(illy csatornát a’ technicai iparú nemzetek Grand-ca- 
nalnak neveznek) mellyet Gratzből Pesten által Ko- 
losvárig szándék vezetni, legfőbb része, úgymint: 
Pesttől Csongrádig már részletesen és definitive föl 
van keresve, merre leszen vonatandó a’ tárgy’ kifej
lődése után. Főbb helyek, mellyeket a’ legfőbb vo
nal érint, ím ezek: Pesten az úgynevezett molnár
tónál fog lenni a’ torka, mellyben fog alkottatni egy- 
nagy vizosztó épület az Arad vármegyében általam é- 
pittetett vizosztónak mintájára. A’ soroksári duna-ág 
Taksonyig csatornául marad. Innen Ocsa, Sári, Da- 
las helységek alatt, Tatár-Sz. - Gy örgy, Pöszér, A- 
tiacs, Kerekegyháza, Ágasegyháza, Orgovány, Bu- 
gacz, Móricz-gátja határokon által Félegyháza alatt 
menvén, Csongrádnál a’ Tiszába tövellik.

A’ szegedi vonal a’ móriezgáti határban kitorkol
lik a’ legfőbb vonalból; ez tartja menetelét Majsa, 
Kömpöcz, Dorozsma határokon által, és Szeged vá
rosban a’ Tiszába tövellik.

Az izsáki vonal kiválik a’ legfőbb vonalból az 
orgoványi határban, és tartja útját izsáki Kolumtón ál- 

!* tál sz. Imrei, és Tetétleni pusztákon keresztül Böls- 
ke iránt a’ Dunába.

Pesttől a’ Duna és Tisza közt alányúló föld
hát olly annyira rendetlenül hanyatlik, ’s ezáltal olly 
tömérdek nehézségeket gőrdit-elő, hogy ezen csator
nának fővonala csak úgy lehetséges, ha ennek torká
ba Pesten vizosztó építtetik* ’s a’ v iz-szín’ rézsű, 
melly Pest és Csongrád közt 12 ölet teszen (azaz 
Pestnél a’ Dunának közép-állású vize tizenkét öllel 
magosabban áll, mint Csongrádnál a Iiszánakközép
állású vize) vagy is ezen vizeset ügyesen használtá

éi tik. A’ szegedi és izsáki ág-csatornákat pedig csak 
a’ legfőbb vonal teszi létesíthetővé. Próbák is tétettek, 
u.m. először Soroksártól Pilisre, másodszor Dabasról 
Czeglédre, harmadszor Tatár-szent-Györgytől Nagy- 
Kőrösre , negyedszer több utón Kerekegyházától 
Kecskemétre vinni a’ csatorna’ huzamatát; de oecono- 
mice lehetetlen, mivel az ásás’ mélysége húsz ölet 
felülhaladna, több ezer ölre nyúló hosszaságban.

A’ toroki nagy vizosztónak terve és minden e- 
lőszámolás e’ télen úgy elfog készíttetni, hogy még 
1838dikban, ha a’ pénzrészvényes társaság magát al
kothatta, az épitéshöz ’s ásáshoz kezdhetni. En, mint 
ezen eredeti tervii csatornának a’ magam tulajdon költ
ségin törvényes feltalálója, egyezésben vagyok egy 
Arad-vármegyében sok-birtoku, és Bécsben nagy ke
reskedő házzal, ki egész hitelét ígérte arra forditan- 
dani, hogy minden actiát, mellyek Magyarországban 
el nem kelnének, biztosítani (garantirozni) fog, ’s a 
törvény által kiszabott utón e’ nagy tárgyat velem e- 
^gyütt el fogja indítani (das Geschäft creiren). Azért 
biztosan reméllein, hogy ezen országos csulorna egész 
hazánk’ díszére ’s anyagi sok hasznára, különösen t. 
Pest vármegye’ technicai ullapotjának messze - ágazó

javítására, rövid időn, ezen megyebeli t. Karok és 
Kendek hathatós pártfogása alatt, életbe fog hozatni.

Kötelességemnek tartom egyszersmind alázatos 
köszönetemet kijelenteni, azon nagyrabecsült haza- 
fiúi részvételért, mellyet a’ tervbeli munka alatt e’ 
tárgy iránt mutattak a t. földes Uraságok. Költ Pes
ten novemb. 24kén 1837.

Beszédes József.
Körösi és marosi igazg. vizmérnök.

TRENCSÉNYI FÜRDŐK’ RAJZA.

E ’ czím alatt, nem az itt felbuzgó kénbüzös hév- 
vizrül értekezem ; illy'száraz előadással nemszándékom 
untatni az érdemes olvasó Közönséget; — mert még ak
kor is, ha orvos volnék (a’ mi nem vagyok) elsőbbnek 
tartanám: embertársim’ javára más, ennél hasznosabb 
módon szolgálni, t. i. a’ minden növényben rejtező 
§yűgyerőt az emberiség-kinzó sőt pusztító néinelly nya
valyák’ okait vizsgálva ’s a’ gyógyilásmód’ felfödözé- 
siben búvárkodva használni, mint bármi gazdag ju
táimért a’ fürdővizeknek tulajdonítható száz meg száz 
különös gyógy-erőríil theoriázgatni. CzéJom e’ fürdők’ 
helyét, táját, az itt divatozó szokásokat ’s mulatságokat, 
’s mi bennök érdekes, azokkal is megismertetni, kik
nek ezeket személyesen tapasztalni vagy hallani, al
kalmuk nem vala.

A’ hazáját csak felszinleg ismerő ember előtt 
is alig lesz idegen szó „ a’ t r e n c s é n y i  f ü r d ő “ 
melly nevezet alatt a’ fürdők’ hév-vizéről magyarul 
H é v é z nek — tótul T e p l i c z n e k  — nevezett ottani 
csinos ’s a’ szállók’ befogadására alkalmas lakszo
bákkal ellátott tót falu is értetik.— Fekszik ez Tren- 
csény városától egy-órányi távolságú — ’s kétoldalrul 
nagyhegyek-képzette— igen kies völgyben. Milly hi
res ezen hely még külföldön is, tanúsítják az ezt é- 
venkint látogató számos lengyel, morva-, sziléziai -, 
porosz- ’s a’ t. országbeliek, kiknek számuk a’ honi
akkal együtt évenkint nemritkán négy ezerre terjed, 
sőt néha még többre is; mert van eset, hogy a’ kö
zellevő Teplán, ’s más falukon is kénytelenek valá- 
nak szállásolni a’ Tepliczben már el nem férhetők.

Valamint ezen egész megyét néhány hajdan- 
’s jelenkori férfi emelé hir’ szárnyára, —■ ú gy , ki
vált e’ helyet, a’ honfival már tanulóifjú-éveiben tu
datja a’ hazai történetek’ azon szomorú rajza, melly 
Iső Leopold’ uralkodása’idejében itt alakult, ’s nádor 
WesselényiFerencztül„Wesselényi-összeesküvés“czím 
alatt vésetvén fogékony elméjébe, korával öregbülő 
fogalmiban mindinkább szomorúbb ’s később a’ poli
tikával ismérkedőnek elfelejthetlen lesz.

Ezen fürdők leginkább díszlének a’ Trencsény- 
re fény thozó felejthetlen Illésházy grófok’ virágzó ko
rában , kik a’ nyár’ egy részét itt töltve, távul-he- 
lyekrül vonzották emberszerető szívükhez a’ vendége
ket; — ezen alkalomkor módjuk volt a’ vendég- ’s 
kávéházak’ haszonbérlőinek is máskép az uradalmi 
pénztárba fizetendő majd egész - évi tartozásikat a’ 
nagylelkű tulajdonos’ rovására fel, ’s a’ magukéról
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leróni. —  Midón hannadfél év előtt vétel’ utján a’ 
gróf-birta többi trencsényi jószággal együtt e’ fürdők 
is báró Szína György' birtokába jutottak, azon a- 
laptalan hír szállonga, hogy ezen öröktül-bérmentes 
fürdők ezután fizetés alá fognak esni, okot e’ balvé
leményre leginkább az adott, hogy birtokosa az itt 
még nem létező elkiilönzött ’s kádas-fürdőket szük
ségeseknek látván,Hlyeket építtetni parancsolt; a’mint 
is azok az idei nyáron már csaknem mind elkészültek, la
kosság vala, ide kádas-fürdőket csináltatni akarni! 
azonban nézetem ’s mások’ nézete szerint is valamint 
czéltalan munka volt e’ tervet ruhamocskító ’s vízben 
oszlékony köbül létesíteni: úgy igen bajos leend a’ 
köszvény-zsugorította, vagy más nyavalya által megnyo
morított betegnek ezen inkább kúthoz mint fürdőkád
hoz hasonló kőgödrök’ csigalépcsőin lemászni!! bár
ha (mint mondatni halíám) bécsi, vagy akárhonné- 
ti minta szerint készitvék is. Eddig itt csak t ükör-  
(Spiegel) fürdők szolgáltak külön az urak’ ’s külön 
a’ pórnép’ és zsidók’ részére.

Hévéz nemcsak gyógy-, de mulató-helyűi is 
szolgál látogatóinak, ’s mind két tekintetben bőke- 
züleg igyekeztek volt tulajdonosai ellátni azt. A’ me
gye gondoskodott rendre-iigyelő biztosrul ( ’s illyen 
itt a’ katonaság’ részérül is szokott lenni), továbbá or- 
vosakrul’s gyógyszertárrul. A’ jó keresztyénnek is van 
itt alkalma a’ majd délig tártan-álló szentegyházban 
jámbor fohászit a’ néha több isteni szolgálat alatt a’ 
mindenség’ urához küldeni, annyival kényelmesebben: 
minthogy reggeli órákban e’ hely csöndes, hol haj
naltól kilenczig rendszerint fürdéssel, továbbá némel- 
lyek fürdés utáni rövid pihenéssel —• ’s később sokan 
toileltejökkel foglalatoskodnak; —  mig mások délelőt
ti mozgás’ , vagy pedig egy pohár életadó forrásvíz’ 
kedviért a’ sétatérül - szolgáló azon kertbe mennek, 
mellynek tömkeleg - utait beszövő sűrű liget közt an- 
dalitólag ver a’ csalogány, — ’s mellynek kétoldal
iéul, egyenes vonalba ültetett ritka magasságú, sudár 
jegenyék közti utai, ozsonnázásra szolgáló két mula
tóhelye, valamint a’ középső bemenetnél levő örök- 
árnyu nagy terepély fák képzetté tágas hely: mind
annyi •—«a’ fürdő-vendégeket regényes sétálásra édesge
tő — hagyomány a’ nagy Illésházy grófoktul. E ’ kert’ 
lombos fáji között ülék ez-évi ittmulattamkor, midőn 
két •— nem közembernek látszó —- idegen, nemsejtve ott
létemet, közel hozzám megállapodott, ’s egyik imigy 
szólt; ,,Itéljen-meg uram, ha csalódom! de én úgy 
találom, hogy e’ berkek’ énekesei is szomorúbban 
hangicsálnak m ost, mint ezelőtt négy évvel; szóval: 
ez egész kies tájék most szomorú ’s kietlen magány
nak rémlik előttem.“ —-----------Szerelmi kalandiban
ábrándozni gondolám a’ franczia-ajakút; de miután a’ 
zsebéből kivont jegyzetekből érthetőleg e’ szavakat
olvasá: „Un doux souvenir pour l e -------du moi de
Mai chéz Monsieur le comte d’ Illésházy“ meggyőződ
tem , hogy négy év előtt e’ tájon Illésházy grófnál 
töltött óráit örök-emlékre érdemité. — A’ kerti bejárás
nál jobbrul vau egy szökő-kut, melly vizét öt ölnyi 
magasra lövelli; ennek közelében egy barlang-alakú 
kőrakásbul szüntelen ömlik a’ hegy’ gyomrából jövő 
éltető tepliczi v iz , mellyel pór-gyermekek, poharat 
tartva kezökben, a’ kútfelé közelitő vendéget, szaj- 
kókint megtanult ezen néhány szóval: „Uram tessék 
egy pohár víz!“ magyar, német, franczia, olasz,

lengyel ’sa’t. nyelveken unalomig kínálják, egy kraj- 
czárért. Ugyanezen kút mellett kezdődik a’ feljárás 
a’ sűrű bükk-fedte nagy hegyre, mellynek oldalán két
féléi, lejtős kanyarokban vezet a’ nyugpadokkal ellá
tott galy-ernyős út azon kerek-térre‘föl, melly, osz
lopokon álló kúp-épületével, ’s egy barlangbul, melly 
„aqua vitae“ fölirással diszlik, csörgedező forrás-vizé
vel kies mulatótanyául szolgál az itt nem ritkán meg
hívás által összegyűlt ozsonnázóknak. — Innét feljebb 
az út egy fölséges kilátással jutalmazó szirt-oromra ve
zet, és kinek lába ’s melle győzi, egészen a’ tetőre.

Hévéz’ piaczán minden élelemczikkelyt jutalmas 
áron szerezhetni-meg, ’s e’ tekintetben aránylag bár- 
milly honi várost meghalad. — Feltalálja itt továbbá 
a’ hiúság’ ’s divat’ hőse vágyainak tárgyát, — nem 
hiányozván az ékszer- ’s divat-árukkal, nemkülön
ben a’ mindenféle festett, metszett, köszörült cseh- 
üvegekkel rakott boltok. Mindazáltal rosszul készített 
’s méregdrága étket eszik itt a’ csupán egy vendég
lőre szorított sokaság; nem csuda tehát, hogy mind
azok, kik tehetik, vagy honn főzetnek, vagy az egv 
óranegyednyi távulságra fekvő baracskai vendéglőiül 
hordatnak magoknak étket.

A’ fürdői mulatságokhoz tartoznak: 1) A’ két
szer egyhéten, u.m. szerdán „ c a s i n o “ ’s vasárnap 
„ bá l “ nevezet alatt tartatni szokott tánczmulatság, 
hol néha a’ legválogatottabb, mindkét nembeli, tár
saság előtt kiváltkép kitüntetik magokat mazur-tán- 
czuk által a’ nemzeti tulajdonukra mutató lengyel-íiak , 
míg alant a’ játéktermekben „faraó-“ vagy „makkaó-“ 
kártya, ’s „birbics“ vakszerencse kárhozatos játékival 
áldoznak szerencsétlen szenvedelmüknek a’ játszás
vágy’ némelly rabjai; alig képzelhetni nagyobb ellen- 
tiséget, mint melly a’ tánczterembeli vidor zaj, ’s a’ 
játékszobákbeli komoly csend közt mutatkozik ; —* ott 
bájmosoly ül a’ mulató Grátziák’ víg, itt kétségbeesés 
a’ vésztők’ sötét halvány arczain. b) A’ játékszín v. 
is Ar ena .  Ez a’ kertnek baloldalán épült. Thaliá- 
nak ide minden nyáron elvándorlani szokott német pap- 
jai ,  harmadszori íaraczk-dörgésre kezdik előadásikat, 
's ezáltal igazolni látszatnak, hogy a’ Honmüvész’ bírá
latinak kitéve nincsenek.—- c) „Az esti hangászat“ , 
melly et az utczán lámpa világnál valamelly imádottnak, 
tiszteltnek, ■— vagy csak a’ közönség’kedviért paran
csolnak némellyek, hova illyenkor ha mingyárt sétálás 
végett is , csődülui szoktak a’ fürdő vendégek. •— d) 
A5 reggeli fürdés; melly — kiváltba némelly barát- 
Ss barátimnak milly-órábani fürdésről összeszólalkozá- 
suk által történik, hasonlít egy vízi összejövet-, vagy 
légy-ott“hoz (rendez vous); mivel egyiittfürdik itt a’ 
tükörfürdőben az elkülönzött helyen vetkező ’s öl- 
tözkedő férfi ’s nőnem; a’ fürdői ügyes cseh-hangászo- 
kat is nem ritkán ide parancsolják, kik hangszereik’ 
játékával még élénkebbé teszik e’ vizi casinót. Al
kalma van itt a’ nyalka uracsnak ’s tetszvágy’ kaczér 
hölgyének — és pedig amannak csinosan ránczolt iingé- 
ben, ennek pedig inkább bálra mint fürdővízbe illő 
pongyola-öltenyében —  hajolgatni.

Illy különféle vigság ’s bohózat közt telnek-el a’ 
fürdői órák, egész az elválásig. -— Valóban festői 
ecsetre méltó tárgy. •— Könnyek gördülnek most az 
egyébkint szüntelen mosolygó hölgy’ szeméből, — ’s 
a’ fürdői ösméretsége’ tárgyától elszakadót szomorún 
hatja-meg illyenkor a’ hangászkar’ bucsúnótája, meri
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századnak képzeli azon egy-évi időt, mellyben az uj 
reményeket hozó kikelet után valahára eljőnek a’ nyá-

Í ri napok, — ’s el végre azon óhajtott egy, mellyen-—• 
egész tavasz óta a’ csúz’ minden neméről panaszkodó 
kisasszony’ unszolásit már rég elértvén a’ maga sem igen 
vonakodó mama , •— rá veszi csakugyan a’ ház’ urát, 
hogy : fürdőbe menjenek!!

Jassik Menyhért.

A Z  E S C U R I A L .
(Forrás:  Journ. des Debats.)

Egy nagyszerű emlék mindig felséges látvány 
marad, bárki állító is azt, ’s rendeltetése bármi haszon
talan. Legyen az , mint az aegyptusi pyramisok, csak 
pompásravatal’sa’lenyomás’emlékjele,mindegy :az egy
szer elvarázsolt szemek álmélkodásra ragadják a’ képze
letet, ’s e’képzelet a’véres munkát, erőködést ’s könnye
ket,mellyekbe ezen épitvény került, átszárnyalja.Ezen, az 
idő’röptének ’s annyi nevezetes háborgásnakmozdulat- 

; lan tanúji; —  ezen kövek, mellyek annyi századot 
' tul-éltek ’s annyi fordulatot ’s változást láttak, az idő

iül bizonyos engesztelő ihletet ’s vakító szentséget lát
szatnak nyerni, mielőtt minden elenyészik. Ügy tetszik, 
mintha bámulásra kiváltkép alkalmas idők’s helyek vol
nának; legalább állíthatom, hogy azon benyomás, mel- 
lyet én az Escuriallal szemközt érzék, egészen külön
bözik attól, mellyet bennem Francziaország’ szép em- 
lékinek szemlélete okozott. Itt minden pillanatban a’ 
goth-egvbázak ’s összeroskadt tornyok mellett száza- 
dunk’ élete mutatja hatalmát, ’s a’ franczia föld egy rész- 

■ letes naptárhoz hasonlít, hova minden század, minden 
év nevét irta-be. Itt nincsen félbeszakasztás: A’nor
mannok ellen épített erősségek mellett tegnap-emelt 
gyárukat láthatni.Az egyenkori társaság’ moraja a’ szem- 

. lélöt a’ régi idők-fölötti álmodozásokból visszariasztja, 
’s a’ tisztes emlékek környezve boltokkal ’s műhelyek
kel — kevésbbé látszanak öregeknek, kevésbbé hol
taknak : azok , szorosan véve nem omladékok többé , 
hanem hasonlitnak egy agg törzsűkhez, mellyre az 
idő új águkat oltott.

Ellenben Spanyolországban, e’ classicus földön, 
mellyen a’ karthagóbeliek, romaiak, gólhok ’s arábok 
fölváltva nyomaikat hagyták, a’ csend ’s a’ jelennek 
kopársága nem háborgatja a’ visszaemlékezést; e’ pil
lanatban némi erőszakos feloszlás’módja történik, melly - 
nek végét el nem láthatni, melly azonban a’ múltat, an
nyi hős tettnek tanúját, az olly szegény, üres és nyo
morult jelennek rovására emeh; olly jelennek, melly 
egy üdvtelen harczba keveredett, mellyben a’ régi 
Spanyolországbólmisem maradt főn. Mi ezt azon folyók’ 
egyikéhez hasonlíthatnék,mellyek, midőn magoknak szé
les" ágyat ásva ’s nagy nevet szerezve messzi földe
ket ’s tartományokat termékenyitének, egyszerre el- 

j. vesznek ’s a’ föld alatt eltűnnek, a’ nélkül, hogy föld-a
latti utjokat követni vagy újra feltünendésöket megha
tározni lehetne; ’s ha e’ vegyes és csonka események 
közt, mellyekből a’ szerencsétlen spanyolok’ története 
áll, valamire bukkanunk, mi a’ nagyság’ ’s hatalom’ 
charakterét hordozza homlokán, p. o. egy emlékre, mint 
az Escurial, szinte könnyebbülve sőt mondhatnám vi
dámnak érzi magát az ember, e’ komoly építmény’ 
szemlélete állal. Valami nagy ’s tökéletes ’s hathatós 
akarat az, melly e’ köveket a’ hegy’ gyomrábul nap

fényre idézé, melly azok’ inegnyerhetésiért a’ zárda* 
tövénél elterjedő völgyet ásatá, ■— ’s nekünk minden 
philanthropiai zsémbelődés’ daczára e’ szilárd ’s ha
talmas akarat’ roppant-nagyságú emléke előtt rneg kell 
hajolnunk.

Az Escurial a’ guadarramai hegyek’tövénél, a’ dé
li oldalon, Madridtól hét spany. mérföldre, fekszik. Az 
utón csak egy nyomoré falut találhatni, melly a’ hegy
sor’ legalsó oldalbérczin nyulik-el, ’s benne kevés ál- 
porczehánt (faience) gyártanak; az emberi műszorgalom
nak ezen egyetlen egy nyoma találkozik Castilia’mes
sze síkságán, melly e’ részen nem sokkal viritóbb, mint 
az arragoniain. Mindazáltal,ha a’ zárda’jószágiba jutunk, 
a földmi velésben nevezetes javulást szemlélhetni, lttsok 
szép szil-, kőrös- és fúzfa van. Minthogy esti holdvi
lágnál érkezénk meg, a’ környék annak kétes sugári- 
tól \ilágitatva gazdagabb ’s virágzóbbnak látszék, mint 
sem valójában az ; ’s valódi örömünkre szolgált, Franezia- 
országból eltávoztunk óta, itt legelőször fákat szem
léim. Az Escurial-nevű igen régi falu, melly még a’ zár
da alapittatása előtt létezett, jobbra marad, ’s kevés
sel följebb a zárda’ tövéhez jutunk, mellynek iszonyú 
tömege a-’ szomszéd-hegyet látszik hordozni. Fülöp’ 
utódjai, kíséretük’ számára, itt sok épületet állíttattak, 
mellyek többnyire mindig üresek. Üres katona-laktanyá
kat, miautoknak szánt üres palotákat ’s laktalan minister» 
szállásokat találhatni itt; szóval: egy egész várost csend
ben, mint kelet’ egy mekropolisa, mellyet Spanyolor
szág’ fejdelminek pompás pazérvágya emelt. Szám
talan pénzsumma hever Guadarrama’ tövénél; alig 
használják egy évben hat hétig mind ezen kőhalmaz
nak tizedrészét. — De térjünk - vissza a’ fő emlékhez, 
mellynek tömege és szépsége elégséges, elménkből 
e’ kritikai észrevételeket eltávoztatni.

Tudjuk, hogy E s c  úri a 1-t 2dik Fülöp szent- 
Lőrincz’ tiszteletére épitteté, mert ennek v. is pártfo
gásának tulajdonító saint-quentini győzödelmét. Az é- 
pitész , valami vallásos hiedelemből, az épületnek ro
stély-alakot ada, mellyen a’ szent vértanú megégette- 
telt. Kivülrül az épület rendes négyszöget képez; négy 
torony, — a’ szögletek’ mindenikében eg y , — a 
rostély lábait; a’ belső főkarzat, hol a’ templom van, 
képezi fogantyúját vagy nyelét, ’s a’ keresztűlkasul 
folyó karzatok’ sokasága, mellyek egymást a’jobb szög
letnél átmetszik, képezik a’ rostély’ rudjait, A’ terv 
ezen különössége a’ hatásnak nem árt. Csak midőn a 
kúptetőre érünk, igazodhatunk-el az egész épületen; 
de kivülrül az épület’ négy oldala majd komoly, össze- 
hangzó Ízléssel építve, majd ékesités nélkül, a’ jó Ízlést e- 
zen komoly emlék’ rendeltetésével párosítva tünteti elő. 
Egy zárda a’ magánynak, csöndnek ’s elmélkedésnek he
lye. Essék bár a’ szem a’ barna ’s Provence’ partjaiként 
kopár hegyre, vagy a’ megmérhetlen puszta síkságon 
repiiljön-keresztül, mellynek végén Madrid fejér pont 
gyanánt világit; fordúljon bár a’ zárda’ granittömegü, 
barnás falai felé, semmi sem zavarja a’ komoly ’s ájta- 
tos elméletet. Örömest hiszem , hogy ez legszebb s 
legnagyobb zárda egész világon. Az éjszaki részen 
vannak a’ király’ szobái, a’többi mind az isten és szer
zetesekéi. A’ templom, görögkereszt alakban, nagy 
kiterjedésű, ’s mint minden, bámulatos egyszerűség
gel ’s ízléssel épült; mindegyik oldalán négy iszonyú 
négyszögü ’s több mint húszlábnyi magas oszlop tartja a’ 
kettős boltozatot, melH fölött ott, hol összefut, föl*
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séges kupfödél pompáz. Nem szólok azon nagy gazdag
ságról, melly az egyes ékesitvényekre van pazérolva : 
hallgatok az fénekeskar’faragványiról, Jordans Lukács’ 
fresco-képeiről, az aranyozott szónokszékekről, az a- 
ranyozott rézoszlopokról, mellyek a’ nagy oltár mögött 
emelkednek; hallgatok a’ Cellini Benvenuto által fa
ragott keresztekről; hanem, mi az épület’ rendezése u- 
tán a’ figyelmet leginkább magára vonja, az ezen grá
nitfalaknak nagyszerű 20 egész 50 lábnyi, vastag tö
mege, mellyekben egyébiránt folyosók ’s lépcsők talál
koznak. Fa az épületben nincs, minden gránitkőből áll, 
minden roinolhatlan szilárdságú; — ’s minden, úgy lát
szik, örökkévalóságra van építve.

(Vége következik.)

E L E G Y T Á R .

Ál h a l o t t .  Folyó-évi septemberben Lyonnak 
Guillotiére nevű külvárosában egy vagyonos polgárt 
készültek eltemetni, ’s midőn a’ koporsó’ födelét már- 
már leszögeznék, a’ halott az összegyűlt nép* ször
nyűrémültére hirtelen fel-ült’s enni kért. Öt már két nap 
előtt nyujtóztaták-ki, ’s vélt halála életjelenség-nélkü- 
li álomkórság volt. Ő ezen állapotában -— későbbi 
vallomása szerint —  mindent hallott, a’ mi körülötte 
történt; hallá szerető háznépe’ siránkozásit, hallá a’ 
mellette virasztók’ jámbor imádságát, ’s a’ temetési 
napon a’ pap’ borzasztón-ünnepélyes „requiem aeter- 
nam ’s a’ t.“ szavait; ő váltig mozdulni akart ’s kiáltozni, 
de hasztalan! —  — Most ismét egészséges. — Ezen 
esemény újabb intő-példa: milly szörnyű szerencsét
lenség szárinazhatik a’ korai eltemetésből!

A’ bál v á n y - i m á d ó  An g l i a .  Az angolok-fü- 
lig szerelmesek ifjú királynéjokba , ’s ezen édes beteg
ség még a’ szigorú radical-lapokat is megszálló. Midőn 
a’ szép hajadon királyné minap Brightonba kocsizott, 
a’ tág utakon több száz ezer ember hullámzott fel-alá, 
mindnyájan vasárnapi köntösben diszelgve, ’s kezükben 
fejérrózsát vagy zöld ágot tartva. A’ virágokkal be
hintett diszkapuk ’s diadal-ívek egymást érték, ’s a’ nép 
sűrű csoportokban nyomult, gyalog, lóháton ’s kocsin 
legzajosb örömkiáltozások közt a’ két királyi hintó után. 
Egyetlen egy privát-férfi a’diszkapuk’ ékesitésére 20,000 
kaméliát külde; a’ Norfolki herczeg is hasonló czélra 
10 kocsi virágot ’s a’ t.

R i t k a s á g o k ’ ára.  Egy franczia hírlap a’ rit
kaságok’ ’s ereklyék’ hosszú árjegyzékét közli. Töb
bek közt ezeket is olvashatni: N e w t o  n-nak egy fogát 
bizonyos lord 700 font sterlingen (7000 peng. f.) vet
te meg. — Xlldik Károly svéd király’ öltözete, mel
lyel Poltawánál hordozott, Edinburgban 22,000f. ster
lingen (220,000 p. for.) adaték-el. — Midőn Abelárd 
és Heloise’ tetemei az ágoston-szerzetbeliek’ kápolnájába 
vitetének-által, bizonyos angol a’ hires szenvedő hölgy
nek egy fogáért 100,000 frankot ajánlt. —  Descartes’ 
kaponyáját Stockholmban 1000 frankon; Rousseaunak 
egy réz-óráját 500 frankon, ’s egy mellényét 950 fran
kon vették-meg (E’ szerint az egyik philosophus’ ka- 
ponyája nem sokkal érne többet, mint a’ másiknak 
mellénye.)Kantnak egy parókájáért, mellyet a’ férgek már 
derekasan összerágtak, 1804ben 200 frankot, és Ster
ne’ parókájáért 200 guinéet fizettek. Azon két tollal, 
mellyekkel az amiensi békeszerződés aláíratott, Scott

Walter’ vője 500 font sterlingen szerzé meg. Napole
on kalapjáért, mellyet Eilaunál viselt, egy párisi« -vos 
1835ik évi decemb. Íjén 1920 frankot; ’s úgy an
nak czimerpaizsos pálczájaért egy londoni lakos 3 f. 
sterl. ’s 17 shill, fizetett.

O’C o n n e l l  mi nt  t ö r t é n e t í r ó .  Külföldi la^ 
pok’ állítása szerint O’Connell Dánieltől, a’ nagy iz
gató és hires népvezértől nem sokára egy munka jele- 
nend-meg Irlandról. Fia, ki egy idő óta Párisban tartóz
kodik, különösen azért utazott Francziaországba, hogy 
ott némi felvilágító adatokat szerezzen aimz irlandi 
brigádról, melly az első franczia revolulio’ idejében igen 
fontos szerepet játszott.

J ö v e d e l m e s  h i vat a l .  Párisban a’ Pont des 
Arts-nál több év óta egy félkezü koldus tartózkodik, 
kinek áltáljában minden nap 20 frankot gyümölcsöz. 
Egy másik koldus-collegája —■ egy vak fuvolyás •— 
felszólító ő t, engedné-által neki mint világtalannak 
ezen koldus-státiot. Kárpótlékul Ígért neki évenkint 
400 franknyi nyugpénzt; minden vasárnap, kedden 
*s csütörtökön két pint fejér ó-bort; hetenkiut egy tyú
kot, melly a’ félkezünek tetszése szerint legyen el
készítve ; egy pár ágylepedőt; 12 tuczet asztalken
dőt, pantalont annyit, mennyi egész életére kell; hat 
pár ezüst evőeszközt ’s egy nagy meritő-kanalat. A’ 
félkezü az ajánlást visszautasítá. «—• Szegény flólás!

F é n y ű z é s ’ e l ő l  é pé  sei .  Párisban 18l3ik év 
ben a’ kocsik’ száma 15,048 volt; I818ban 17,072; 
I8l9ben 18,270; most pedig 32,500. Fel vans  ámít
va , hogy a’ vámszedő tisztek a’ sorompóknál csupán 
utazókocsit mintegy 4,500,000-et vizsgáltak-meg. XHIik 
Lajos’ uralkodása előtt a’ kocsikat ritkán használták. 
IVik Henrik egy napon irá Sullynak, hogy őt uem lá- 
togathatja-meg, mivel a’ kocsin nője szándékozik k i
rándulni. *

Ha l l j u k !  H a l l j u k !  Bizonyos magyar-társaság
ban a’gőz-eke’hasznairól élénken folyt a’beszéd. „Szabad 
legyen —• szólt egy a’ jelenvoltak közül •—■ egysze
rű ’s alázatos véleményemet e’ részben kimondanom/* 
—  Nagy lön a’ csend e’ szép élőbeszéd után. — „Nem 
akarok hosszas lenni — folytatá, egyet pödöritvén ba
juszán ’s földerítvén redős homlokát — ’s igy csak ar
ra figyelmeztetem Nagyságtokat, hogy a’ gőzösek 
nyilványos tanúi, milly veszedelmes lehet a’ g ó z ;—• 
miután tehát a’ gőzeke már magában is sok Kárt ’a 
rombolást okozhat, elképzelhetni, mennyivel nagyob
baknak kell még lenni pusztitásinak, ha történetből egy 
p á r  s z i l a j  ö k r ö t  fognak bele.“

V a s u t a k .  Midőn Belgiumban a’ Gent várostBrüs- 
sellel ’s Antwerppel összekapcsoló vasút megny itatott, 
a’ számos idegen vendég közt Mehmed-Ali ae yptusi 
alkirálynak egy küldöttje is jelen volt. Az alkirály k kü
lönös kedve szottyant, saját tartományiban is vasi- :at é- 
pítetni. —  Aegyptus é s ------- Magyarország !

R EJ T E TT S Z Ó.

Vont végső köri"iled van; egész jár messze fölött.-.i.
Ékes élőm nem egész; — ’s pörbo idézi ügyétz.

- <&. is-i«or °
A» 93dik számú rejtettszó: R o r h e t  y.

Szerkeszti I l e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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TÖREDÉK AZ EMBER’ HIVATÁSÁRÓL 

NEVELÉSÜNK*ÜGYÉBEN.

Különféle erők ’s tehetségek lappangnak az em
berben, ’s ezek — mint tudva van — nevelés által jut
hatnak illő kifejlésre. Még a’ csupa testi erőt is, melly 
állatiságunkat bélyegzi, hosszas ’s aránylagos gyakor
lat fejlesztheti-ki annyira, hogy ügyességünkkel páro
sulva, majd védelmid, majd testi "munkálkodásokra 
elegendőleg szolgálhasson. De valamint testalkatra ’s 
erőre nézve különböző emberek léteznek, úgy e’ kü
lönbség lelki és szellemi tehetségekben is megvan. ’S 
bármint feszítessenek is a’ gyenge ’s könnyű test’ ide
g e i, sohasem, vagy legalább nagyon ritkán, juthatnak 
oda, hova izmosabb ’s velőteljesebb tagok •— a’ foly
tonos gyakorlatot mind a’ két részre értvén, •— érhet
nek. így áll ez a’ lelki-erőkkel is. Mert ha képzelek 
magamnak két ifjút, egyiket gyöngébb elmetehetség
gel, mint a’ másikat, — ’s föltevén, hogy ők egyenlő 
szorgalommal, móddal ’s eszközzel művelik fokonkint 
magokat, •— nem fogja józan ész átlátni: mikép halad
hassanak ők egyiránt, egy enlő léptekkel, midőn egyik 
olly lelki tulajdonnal ’s észkönnyiiséggel bír, hogy tár
sának fáradalmas ’s ingó lépteit tekintve, röpül úgy 
szólván önmivelésében. ’S hozzáadván a’ természeti 
hajh:»,mást 1S (propensio), mellyel hevesebben ragadta- 
tuuK választott ’s kitűzött czélunkhoz, —• igen könnyű 
átlátni, mint van az, hogy egyik ebben ’s másik másban 
könnyebben boldogul? ’S mégis vannak szülék, ezen 
elvben tébolygók, hogy egyenlő munka, szorgalom ’s 
fáradság, •— különböző erők mellett is— egy enlő hatást 
szülhetnek; ’s ezen hamis ’s veszedelmes elvökbül in
dulva- k i, nem átalják gyermekeiket erőtetett tanulás
sal kínozni, csak hogy mindegyikből, habár pseudo- 
tudós is , válhassék. —

Ezen gyengeségük pedig némelly szüléknek, 
nemcsak a’ magasb-rendiiek közt látszik mindinkább 
terjedni, de még a’ középrendben, szegényebb-sorsu- 
aknál i s , jelentkezik már; ’s tudományos pályára 
épen nem hajlandó, félmüveit gyermekeikben mindan
nyi'haza-oszlopot vélnek ’s tekintenek. Vizsgáljuk most 
mái az illyképen fölnevelt emberek’gazdasági körét, ’s 
egészségi jóllétüket, — és soknál tapasztalhatjuk, hogy 
egy munkás, helyesen rendezett polgári család’ élet
kényelmihez képest, sorsukban, főleg ha még ehez 
félszeg-tudomány is járul, semmi irigyleniméltót nem 
találhatni. ’S hány van még hazánkban ollyan, kik nagy 
fjg^ryd-bajjal átúszván iskolapályájokat, részint pénz- 
szb' s é g , részint megkivántató tudomány’ hiánya miatt 
hi)‘ .alt nem nyerhetnek, és szigorú körülmények közt 
te» fődnek, még iskolás-korukban fenképzelt czéljok- 
tól de mellyet elérni sem hivatásuk, sem erejük nem 
volt, —  végképen elmozdíttatva. Nem élnének-é ezek 
kö’ lyebben, ’s nem hárulna-é a’ hazára több haszon, 
fiatok azon pályára , mellyre a’ természettől legtöbb 
eróv s tehetséget nyertek, — léptek volna, ’s ugyan
azon pályán haladva ’s tökéletesbülve, hasznos polgá
rokká , lehet, bekké, ’s körükben elégiiltebbekké le
hettek volna ?! Valóban szerencsés azon haza, melly-

nek polgárai úgy cselekesznek ’s úgy indulnak, mi
ként a’ természettől intetnek ’s vezettetnek !

Szólok most már a’ hivatás’ miségéről ’s akadá
lyról- —  Látja az atya gyermekeit, gyakran órákig 
kíséri szemeivel játékjokban, mulat ’s tréfás beszédbe 
ered velők, —■ ’s a’ gondos atyai szív ez által szem
léli már magzatinak gy engébb’s erősebb lélektulajdonit, 
az indulatok’ ’s vonzalmak’ különféleségét, hogy így 
néminemű képzelme lehessen már előleg azok’ jövendő 
alkalmaztatásáról. ’S e’ szerint intézi minden elveit, 
e szerint oktatásukat, — ’s az illy atya élvez idővel 
valódi ’s jámbor örömeket fiaiban , édes sükerrel ajánl
kozó munkája által. Ugyanis minden gyermekben ve
hetni észre valamelly hajlomást és vonzalmat, mellyel 
egy vagy mi*s tárgyhoz hevesebben járul, hogy annak 
örömeit vagy gyönyöreit, mellyekető olly kedveseknek 
tekint — élvezhesse. ’S nem kímél munkát ’s fáradsá
got, mellyet tűrni kénytelen, hogy ahoz eljuthasson: 
sőt még a’ munka is édes ele tte , mert választott örö
meihez vezeti. Tekintsük most e’ tárgyat valamelly 
kéziműnek; a’ gyermeknek különös kedve támad — 
hasonlót készíteni, de e’ végre bizonyos, szabály-sze
rinti mesterség kívántatik; a’ fiú próbálja , tanulja, ’s 
olly szerencsésen halad, hogy kevés idő múlva, mun
kájának reményen túl hágó következményi lesznek ; el
lenben a’ tudományos pályához kevés hajlomása van. 
A’ fiú növekszik, ’s évei’ számával nő készítményének 
tökéletesbülése is. Mi most már czélszerűbb? őt meg
kedvelt ’s szerencsésen folytatott muukálkodásában hagy
ni-e , vagy pedig egy újabb, ’s őt nem igen biztató é- 
letnemre kényszerítni ? Ha a’ természeti józan ész’ ren- 
delményeit akarjuk követni, minden bizonynyal az el
sőt kell elfogadnunk; mert ki mire látszik hivatva lenni, 
abban reményű boldogulását, előmenetét. ’S ezen a’már 
gyermek-években fejlődő ’s jelentkező vonzalom lüzi- 
ki ’s mutatja mindenkinek hivatását, mellynek minéle- 
lőbbi megismerése olly szükséges, hogy nélküle min
den, jövendőre intézett, lépteink félre vezethetnek.

Ide járul még a’ gyermekekben tapasztalt gyön
gébb , vagy erősb észtehetség is, mellyet fokonkint n- 
gyan mindig nevelhetni, de ha erőtetett faragást kíván, 
hogy általa valamelly atya oda juttathassa fiát, hová 
őt vezetni rég szándékozék , még tán bölcsejében (!) 
— kívánt czéléréssel ritkán ragyoghat. — ’S ellenben ha 
ugyanazon ész másra, például müvészségre, alkalmaz
tatott volna, — idővel kedvező és szerencsés sükert 
nyerhet vala. Hogy pedig a’ gyermek többnyire nem 
azzá képeztetik, mivé lenni természeti hajlomása ’s hi
vatása inti, oka : némelly atyáknak soha helyben nem 
hagyható kényszeritésök, mi szerint csupán az általok 
rendelt pályán indulhatnak gyermekeik. Van sok olly 
atya, kiknek számos fiakat adott az ég, ’s még is rés- 
telnék, sőt szégyenlenék, ha közülök csak egy i s , 
ki különben ép, erős-tagú, de nem tudományos pályára 
teremtetett, — kőfaragó, vagy egyéb kézmives le- 
endne. Az illyetén kényszerítések, melly a’ létreho
zott gyermek’ polgári szabadságával is ellenkezik, rit
kán vont még maga után hasznos következményeket. 
’S valljuk-meg igazán, nem volna-é virágzóbb hazánk-
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ban a’ művészet, mesterség, kereskedés, ha ezeket 
választottabb és számosabb ifjú gyakorolná, mintsem 
készűletlenségök miatt roszúl - folyó ügyvédségben, 
vagy egvéb általok megkárosított hivatalokban tengőd
jenek. ’iá így sükeresb lehetne, ha azon 6 é v , mel
lnek’ nagyobb rész diák nyelv - tanulásra fordíttatik , 
az életben mulhatlanul szükséges és hasznos tudo
mányok vagy művészetek ’s mesterségekre használ
tatnék. 'S ha továbbá ezen helyben nem hagyható 
szokás, (tán másnak is lehetne nevezni) melly szerint 
némellyek még bölcsőbeli magzatjokat bizonyos hiva
talra szánják , minden rendüeknél egyiránt kiirtatnék, 
’s akkint nevelnék ’s taníttatnák gyermekeiket, miként 
helyesen megvizsgált hivatásuk ’s észtehetségök ’s 
erejük mutatkozik, nevelési rendszerünk bizonynyal 
jobb lábon állana. —

Beöthy Zeig mond.

A Z  E S C  T R I A L .
(Vége.)

Nem mondhatom-meg, mint iparkodtam, hogy kétna- 
pi itt-tartózkodtam alatt mindent lássak; nem szólhatok 
részletesen E s c u r i a 1’ pompás lépcsőzetérül, mellynek 
82 lábnyi magas boltozata Jordans’ festvényeit csakva- 
lamelly ragyogó felhőtől tartott átvilágló (transparent) 
alakokkint láttatja, sem a’ tág folyosók’ tömkelegéről, 
mellyek Jordans, Navarette’eredeti képeivel, ’s Titian 
és del-Sarto András’ másolatival ékesitvék. Mulassunk 
csak néhány pillanatig a’ könyvtárban, sekrestyében ’s a’ 
káptalan’ termében ; itt több gazdagságot fogunk talál
ni, mint mellyet egy egész budget megfizetni képes.

A’ könyvtár, — egy neme a’ terra incognitának, 
mellyel megbarátkozni évek szükségesek, •— számos 
régi ’s drága kéziratot foglal magában ; bibliákat a’ 
9ik ’s Ilik  századból, olly tökélylyel s diszszel má
solva, mikép azt még egy könyvnyomó-intézet sem 
haladá-felül; a’ képek ’s aranyozatok hasonlíthattam 
szépségű pergamenen díszlenek; illy kötet’ felét má
solni— egy egész életkor’ munkája lehetett. Mi az a- 
ráb kéziratokat illeti, azok számosak; köztük az or
vosi osztályzat különösen gazdag. Szerencsétlenség
re Spanyolországban senki sem ért arábul, ’s a’ régi tu
domány’ ezen kincsei egy elzárt varázskertet képez
nek, mióta C o u d e  a’ keleti nyelvtudós megholt. Ezen 
kéziratok’nagy része — mintegy 15 ezer, ha nem csa
latkozom , — a’ franczia-beütéskor Madridba vitetett, 
’s honosink’ gondatlansága által többnyire elvesztek. 
Egyébiránt a’ szent atyák, kik minket az Escurialban 
széllyelvezetgetni ’s zárdájok’ kincseit megmutatni szí
veskedtek , minden pillanatban mondák: a’ francziák 
1808ban ezt vitték-el; I812ben ezt valánk kénytelenek 
a’ francziák elől elrejteni; ezen meg ezen évben a’ 
kápolnát rabolták-ki, vagy e’ képet pusztították-el; ’s 
megvallom, mint franczia kissé neheztelék, midőn 
lionosim’ gálád’ tetteinek ezen jegyzékét hallám. Az 
ember azt gondolná, hogy illy emlékezések után a’ 
franczia név e’ szerzeteseknél gyűlöletessé lön; de ko- 
ránsem, sőt a’ francziák, kik Spanyolországot hat évig 
pusztiták, kik a’ papság’ hatalmán halálos döfést ejté- 
nek,  kik templomjukat képeiktől, zárdájokat kincsük
től fosztották-ineg; a’ francziák, kik szent ereklyéji- 
ket elrablák ’s elszórák, — az Escurial’ fenmaradt őr
iéinek jóakaratjával dicsekhetnek. Egyik közülük, ki

különösen szívesnek mutatkozék hozzánk, megtudván , 
hogy franczia vagyok, kizárólag velem társalkodóit, 
’s kérdezé: ismérem-é Guizot-t ’s Thiers-t ? él-e még 
Talleyrand? a’ francziák el fognak e jőni Spanyolor
szágba ? Azon kevés, mit kérdésire feleltem, őt ki nem e- 
légíté. Minden nevezetes férfiról kelle valamit mon
danom, ’s minden szónál megszorító kezeim’ , mintha 
a’ francziák Spanyolország’ legnemesebb jóítevői ’s 
szabaditóji voltak volna. Honnan ered, hogy Franczia* 
ország illy szembeszökő népszerűséggel bír e’ sze
gény szerzeteseknél, kik nem épen igaztalanúl mosta
ni kétes ’s veszélyes helyzetük miatt a’ francziákat vá
dolhatják ? A’ nélkül hogy ezen körülményt fölvilágosí
tani magamra vállaljam, még is nevezetesbnek talál
tam, hogysem egészen hallgatással elmellőzném, —  
De térjünk az Escuriálhoz vissza.

Egy kis szobában, melly a’ sekrestyével határos, 
a’ Heródes állal megöletett ártatlan kisdedeknek egyik 
csontvázát, ’s szűz Máriának egy hajszálát láltam; 
a’ kevésbbé régi ’s hitelesb ereklyék között szent T e
rézia’ saját kéziratát ’s ezen rendkívüli asszony’ író
eszközét. Végre a’ sekrestyébe léptünk, melly csak 
maga is már fölséges musaeumot képezhetne. Milly 
’s mennyi remekművekkel bir a’ sekrestye, a’ kápta
lan’ terme ’s a’ régi templom, ez minden hitelt meghalad. 
A’ legnagyobb ’s hiresb művészek’ 2 egész 3százföst- 
vényi közül csak néhányat fogok megnevezni; Raphael, 
Murillo, Titian, Rubens, Guido-Reni, Veronese Pál, 
Ribéra, mindnyájan adóztak ide. Részletesen óhajta
nék szólani a’ „gyöngyös szent Szűzről“ ; „Erzsé
bet’ látogatásáról“ ’s mindenek előtt ,,a’ halászatnáli 
szent Szűzről“ — melly Raphael’ munkája. De mivel 
a’ rézmetszés a’ festészet’ királyának ezen remekeit 
már mindenkivel láttató, tehát néhány olly müvészszel 
fogom mulattatni olvasóimat, kik Francziaországban ke* 
vésbbé isméretesek. így a’ sekrestyében Riberát-bé- 
lyegző hatással ’s fénynyel festett számos fejek közt 
láthatni tőle két remek-festvényt; az egyik: „a’ La
ban’ nyájait őrző Jákob“ ’s a’ másik ,,a’ tömlöczben 
angyal által meglátogatott Péter.“ E ’ Jákob nem é- 
pen az ó testamentom’ pátriárkája, ő inkább egy ar- 
ragoniai pásztor; de mind e’inellett sem győzzük e- 
zen alak’ vad hatását, szakállát ’s lefolyó haját, szi
lárd erőteljes öutartását ’s főleg szemeit csudálni, 
mellyek búskomoly pillanattal emelkednek égfelé, egy
szersmind hosszantartó, kemény szolgaságát pana
szolva. Szent Péter talán még szebb. Az angyal szár
nyalva jő a’ börtönbe ’s előrehajló termete világsu- 
gárkint hatja-óltal az azt burkoló sötétség’ fátyolát; 
az elámult apostol fölébred ’s két kezére támaszkod
va az égi követ felé fordid tisztes ősz fejével, melly 
azonnal szabaditóját köriilsugárzó természetfölötti fény
től világítatik-meg. Ez a’ legszebb ’s legmerészebb 
fény-hatások’ egyike.

Ezen két feslvény mellett van egy szűz Mária 
Murillótul, miről szólani máskor fogok, ha t. i. egy
kor ezen művész’ számos remekeit, mellyek a’ madri
di musaeumban találtatnak, leírásom’ tárgyiul veendem. 
Guido Renitől Péter és Pál apostolok’ fejei érdemel
nek csudólást; emezt az egyszerű ’s bizodalmas hit
nek utánozhatlan kifejezése remekíti, amazt vonal
ainak álmodozó^ egyszersmind merész charakterén ’s 
ihletett valóján a keresztyénség’ Herculesének ismér
jük, azon bátor apostolnak, azon férfinak, ki sem a’
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halál- és kínzásoktól, sem az üldözés- ’s megtért ke
resztyének’ hanyagságától nem rettegett; ki egyedül 
mindnyájok ellen inindeniknek minden volt, ’s bátor
sággal, iürelemmel a’ világ’ megtérésének legnagyobb 
’s leghathatósb eszköze lön.

Remek darabokról, kiváltkép a’ festészet’ reme
keiről igen nehéz méltólag irni, ’s szókat találni, inel- 
lyek szemhoz szóknak, ’s a’ formát és világosságot 
kifejezik ; az minden esetre érthetetlen munka volna, 
ha e’ szépségek mellett néha lélekhez-szóló szépsé
gek nem tűnnének elő, mellyekre nézve színezés és 
rajzolat csak nyelv és eszköz az értelemmeli közlés
h ez , melly szerint legfőkép idomulnak, mert legin
kább tőle erednek. E’ tekintetben Rubens’ két fest- 
vényinél fogok egy pillanatig mulatni, kinek univer
salis szellemét azon kevésből , mit tőle Párisban bí
runk , lehetetlen megismerni. E’ föstvények két szent 
tárgyat képeznek, t. i. ,,a’ föltámadt Krisztust, midőn 
tanitványit Emaus-kastélyban a’ vacsoránál meglepi“ , 
és „Szűz Mária’ fogantatását “ Az első festvényben 
nemcsak azon meleg ’s eleven színezetet, melly Ru
bens’ sajátja , merész és természetes csoportozatit ta- 
lálhatni-föl, hanem egyszersmind az istenség’ kinyo
mását, mellyet ő néha alakjainak, még a’ szent tár
gyaknál i s , adni elmulasztott. A’ mi pedig szűz Má
riáját illeti, azt látni kell, de szóval leírni nem lehet. 
A ’ flamándi föstész’ merész szelleme ezen isteni jele
netnek különös utánozhatlan vegyületet ada. A’ Szűz 
lábai a’ mysticus földtekét érintik, cherubok lebegnek 
körötte, arany-hajzata vállain hullámzik-alá ’s vonal
údban mennyei elragadtatás tündöklik.

Most a’ királyitól ’s szerzetesei’ nagyobb részétől 
megfosztott E se u r i al csupán egy, még vadonság’köze
pében rejtező musaeum, távol a’ tudósoktól ésjmiiveszet- 
kedvelőktül, mert Madrid maga sem igen sok műtudóst 
számlál; ezenfölül még az Escurial ’s Madrid köztti 
utat rablók ’s utonállók háborgatják, kik az utazók’ 
tudásvágyát a’ főváros’ kapujinál sarczolják-meg. Sze- 
rencsésb helyzetben, vagy csak némileg békésb tarto
mányban, az Escurial' gazdagságai, a’ helyett hogy elá
sott kincs .gyanánt heverjenek, legnagyobb nyereséggel 
volnának haszonvehetők. Most ezen tágos palotának 
rendeltetése az, hogy a’ spanyol monarchia’ hatalmá
ról ’s gazdagságáról fogalmat adjon, ’s megmutassa, 
hogy Spanyolországban egykor ha nem hasznos, leg 
alább szép és nagyszerű dolgokat hoztanak létre.

S....... y-

MAGYAR, UTAZÁSI LEVÉLTÖREDÉKEK.
(C* J* úrhoz P  u k u 1 a y.)

IV L e v é l .  Triest, sept. 4. 1837. Fiúmét már 
látta ön, — értein festvényben és leírásban; de ne kí
mélje fáradságát, ’s ránduljon el ide is , melly onnét 
11 mérföld; kocsin egy nap, gondolattal hamarébb is 
megjárhatni. Dehaeljő, utilevelet hozni ne felejtkezzék 
meg, mert e’ tájon olly nagy megkülönböztetéssel vannak 
az utasok iránt, hogy tudni kívánják; kivel van dolguk? 
mi-járatbelihez szerencséjük ? még pogyászukat is rend
re előszedik ’s megnézegetik. Szinte örül az ember e’ 
vizsgálatnak; mi közben holmije körül széllyeltekint, nem 
veszett-é el valamije. Még azon jószokás is van e’tájon, 
hogy az embert takarékosságra ’s egészségére vigyáz
ni tanítják. l Tgyan is Fűimében 1. p. kron 7, 8 szivart

(czigaro) kapván, bőven vásárlék abból,’s mivel mohón 
és sűrűn szíttam, egy kis mell-gyöngeségetkezdékérez- 
ni; •— a’ határszélen ez ártalmas szertől megszabadí
tottak, ’s minthogy itt egy szivar 1. p. kr, csak mód
jával füstöltem. Bérlett kocsinkon egy huccari-születésü 
hajóskápitánynő is volt, kinek honi történetinkben ’s az 
általányos földleírásban jártasságát csodálnom kelle, 
egyszersmind sok illy magyar hölgyet ohajték hazám
nak. A’ vidék szintolly kopár, mint a’ fiumei. A’ lako
sok Triestből hordják élelmüket; —• sok szegény asz- 
szony ’s leányka a’ zsákkal-terhelt öszvéreket magok 
előtt csoportban hajtják s a’ röstebbeknyomtatókul ma
gok is felgubbaszkodnak a’ zsák’ tetejére. T riest, 
e’roppant kereskedő-város, éjszak-, kelet- ’s délrül sző
lőkkel ültetett hegy-ormok’ aljába, mint valamelly katlan
ba, van beszorítva, nyugatról a’ lábait mosó tenger gá
tolván elnyujtózását. A’ Fűimében ’s az itt látható tenge
ri-hajók úgy állnak egymáshoz, mint szürkületkor egyen- 
kint meggyűlő elszórt 2,5 v. 30 csillag, a’ mérhetlen 
égen számnélkül világlók’ sokaságához. A’ világ’ majd 
minden részeiből ide gyülöngött különsziuű lobogók 
tarkáznak bosszant az egész város alatt ’s az új-tem
plomig befutó széles és hosszú csatornán, inellye- 
ket a’ tengeren számbavenni nem kis idő ’s munka 
volna. Derékig Adám-atyánk’ köntösében izzadnak a* 
matrózok az itt uralkodó nagy hőség miatt a’ fel-’sle- 
rakodásban, ’s ha tőlük valamelly hajóról víg nemzeti 
dalokat hallunk, az bizonyosan angol hajó. A’tengeren 
délszakra egy kis szigeten világító-torony nyúlik magasan 
fel az éjjel-evező hajóknak kalauzul. Az Aegyptus- ésT ö- 
rökországbul-jövők’ számára épült Lazarette itt sokkal 
nagyszerűbb, mint Fűimében. Nagy nyereséget hajt 
a’ részvényes társaságnak az itteni gőzmalom, melly 
naponkint 200 mérő lisztet őröl-meg, s szándék má
sokat is épitetni. A’ tőzsércsarnok századokra szóló 
épület, melly előtt a’ kereskedők, mint méhek a’ mé
zeskas körül, zsibongnak; — alant kávéház, melly- 
nek több szobáiban mintegy 30 különféle u. m. an
gol , franczia, német, olasz, ’s a’ t. újságot olvashat
ni — csak magyart nem, kivevén, ha az egyesült „Ofner 
und Pesther Z—got“ annak veszszük. Fen a’ tanács
kozási fényes terem. Homlokán e’ felírás: „Extremo 
Adriáé sinu jussu Caroli VI Imp. commercio et navi
gation! patefacto auspiciis M. Theres. Josephi II. at- 
que Leopoldi I. Aug. celebritate adaucto, inunificen- 
tia Francisci II. Rom. et Austr. Imp. R. F. A. adem- 
porii dignitatem evecto aedes negotiis pertractandis 
mercatores Tergestini F. C. MDCCCV.“ —• Igazgatója 
Hirscher , több milliónak birtokosa •— kivétel elvem
ből, ki a’ „zsidó“ ragasztékot nem szeretem —  zsidó, 
valamint Görögország’ itteni consulja is. Ön igen sze
ret fürdeni; ide jőjön a’ tengerbe, mellyben én ré
szemről inkább fürdőm, mint akárFíireden akár Tepli- 
czen. A’ fürdőház a’ tengeren áll talpakon, hova desz
kákon mehetni be; 20 p. krért adnak fürdőruhát ’s 
szobát; egy kis bátorság, —• s az ember ben van a’ 
tengerben, ’s e’ tudat, hogy tengerben fürdőnk, vaj
mi büszke érzelmet szül keblünkben. Ki úszni nem 
tud, az a’korlátban maradjon ; •— de én szabadságot ke
resve, a’szabad tenger’ mélységébe ugrám,’s mikor ezt 
félig félve, félig bátorodva áltkarolgattain, e’ világten
ger’ ölébe-dülést Vénusz’ ölelésiért nem adtam volna. 
Holnapután Velenczébe indulok a’ tengeren; mivel sen
ki sem kivan szerencsés utat, magam kívánok ma
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gamnak. — Midőn e’ soraimat ón olvassa, akkor A e- 
lenczébül ir levelet önnek barátja.

EMBERI VADSÁG’ PÉLDÁJA.

Egy németországi faluban minap lelkendezve’s fé
lig magánkívül rohant egy húsvágó-legény a’ serház
ba, ’s mondá, hogy magát agyonszúrja, vizbefojlja, 
mivel levéltárczáját néhány ezer forinttal, mellyeket gaz
dájától marhavásárlás végett kapott, elveszté. Egy sze
gény szabó, ki naponkint éhséggel kiizde, fölkelt a’ 
székről, egyet-mást kérdezett az elvesztett levéltárcza 
felől, ’s végre azt pénztartalmával együtt minden hi- 
jány nélkül adá a’ kárszenvedett legénynek által, ’sju- 
talmat nem fogadott el, kivevén, hogy azon két itcze 
sörnek, mellyet a’ szabó ugyanitt megivott, árát a’ 
húsvágó-legény kifizette. — Néhány pillanat múlva 
észreveszi a’ szabó, hogy a’ pinczér holmi számokat 
ír az ajtóra, ’s tudakozására azon választ nyeri, hogy 
ezek a’ bécsi lotteriában csak imént kijött számok. A’ 
szabó örömreszkelve kiált-fel: „A* jutalom istentől jő! 
én is raktam számokat, inhol sorsczédulám; ternóm 
van, nyertem 1500 ezüst forintot!“ —* A’jelenvoltak 
mindnyájan szivükből örültek a’ szabó’ szerencséjének 
’s mondák, hogy menjen tiistint a’ szomszéd-városká
ba ’s a’ collectornak mutassa-be számjegyét. A’ hús
vágó legény szives készséggel veszi őt fel kocsijára ’s 
tova hajt. — Néhány óra múlva a’fogadós, mint eskiitt- 
személy, felszólítatik, hogy menjen az erdőbe, vizs
gálat alá venni egy ott meggyilkoltnak testét. ’S kire 
talál az elrémült fogadós? a’ becsületes jólelkű szabóra, 
ki félmeztelen fekszik vérében, ’s testén hét halálos 
seb tátong. — A’ gyanú a’ székálló-legényre esik; a 
fogadós legott a’ szomszéd-városkába siet egyenesen a’ 
collectorhoz, ’s ott találja a’ legényt, ki épen a’ sza
bó által nyert terno’ kifizetése iránt értekezik, ’s ki az
tán csakhamar megvallja, hogy a’ legundokabb hálát* 
lanság’ ’s emberi vadság’ vétkét •— ő követte-el.

E L E G Y T Á R .

Odessában f. évi martzius’ közepén egy hágcsó* 
zat’ építéséhez fogtak. Ezen nagyszerű épitvény a’ ten
ger’ partjától egész a’ magosán fekvő városig terje- 
dend. A’ hágcsózat 9 íven fog nyugodni, mellyek’ e- 
gyikén a’ fő-ut viszen keresztül; egészben véve 200 
lépcsője lesz, 10 osztályzatban, ’s 9 nyugpaddal ellát
va ; alant a’ hágcsózat’ szélessége 350, felül pedig 
175 lábnyi leend; 3G oszlop tartandja az íveket.

Ejszakamerikában a’ Mississippi status’ törvény
hozó gyűlése nemrég törvényt szavazott, melly sze
rint minden olly személy , ki ezentúl párviadalba bocsát
kozik, elveszti közhivatalra választathatási jogát; e* 
zenkivül pedig még 300 egész 1000 dollárig pénzbír
ságot (izet s hat hónapig börtönben ül.

C s a t o r n á k .  Francziaországnak jelenleg van
nak mintegy 925 órányira; az éjszakamerikai szövet
séges tartományoknak 1320; Angliának 1100; Belgi

umnak 115,  ’s a’ többi európai státusoknak mintegy 
400 órányira terjedő csatornái.

Kettő az éjszakamerikai szövetséges statusok kö 
zül — Maine t. i. és Uj-Hampshire — a’ halálbünte
tést törvénykönyvében eltörleszté. — Az angol bank’ 
csarnokiban jelenleg mintegy 8 millió font sterlingnyi 
értékű arany van rudakban ’s vert-pénzben.

Milly alapos ismérettel bírnak a’ franeziák az 
idegen státusokról, többek közt tanúsítja egy párisi 
hírlap, mellyben olvassuk, hogy D e b r e e z e n  •— 
K i s - A z s i á b a n  fekszik.

Xlldik Lajos, franczia király hiriilvevén, hogy 
bizonyos nemesember, kinek mint udvari tisztnek, ná
la asztala volt, egy parasztot megvert, azon paran
csot adá, hogy e’ tisztnek asztalnál ezentúl kenyér
rel ne szolgáljanak, hanem csak borral és hússal. Az 
udvari tiszt panaszt tőn a’ királynál; ’s ez kérdező 
tőle : valljon azon étkek, mellyeket elibe adnak, nem 
elegendők e ? — „Nem, S ire, mert a’ kenyér az é- 
lethöz mulhatlanul tartozik.“ — ,,’S ön mint lehet olly 
esztelen — válaszolt a’ fejdelem —  hogy illetlenül bán
jék azokkal, kik a’ keny eret kezébe adják ?“

Bizonyos gazdag angol nem rég nőül vette sza
kácsnőjét, mivel utánozhatlan ügyességgel bírt a’ vese
pecsenye-készítésben. A’ házassági szerződésben ki 
volt különösen téve, hogy férjének ezen kedves étkét 
mindennap saját kezeivel tartozzék megkészíteni.— Ezen 
uj lady (úgymond a’ Humorist) nehezen fogja tehát 
elfelejthetni, micsoda ezredben szolgált ezelőtt.

Egy amerikai hírlap következő módokat ajánl 
egy uj városnak minél rövidebb idő alatti megnépe- 
síthetésére : „Tartsátok az utakat egészen közel a’ vá
roshoz olly rósz karban, hogy, ha egy idegennek nagy 
bajjal sikerűi e’ városba elvergődni, önkint lemond
jon az innéti kiköltözés’ szándékáról.“

R E J T K T T S Z Ó .

1 2  3 4 5 6 7- Név; ügyes lányka viseli.
4 5 6 7- Ha igy szólítják is , érti.

2 1 7 -  Ha jó: ezt ’s társát tiszteli,
2 4 7 1- ’S ezzé mindig a’ rényt veszi.
4 2 1 3. Nagy levelérül ismeri.

5 1 2 )
6 7  1  2  ) H® férjhez megy: úgy lesz neki.

6 2 1- Árnyat keres , ha égeti.
1 4 2 6- Vontán : cselül szövögeti.

5 6- Mikor tánczol , hasznát veszi.
5 6 7 4- Ha kergetik, akkor teszi.
4 3 6 7- Ha szerelmes , gyakran lesi.

4 2 1- Ha mulattató, kedveli.
2 1 3 4 5 7- Ős olasz-honban fölleli.

P. La (I á n y hói .

A’ 9-idik számú rejtettszó: F c 11 e g.

Szerkeszti K e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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TÁRSALK O DÓ .
Pest, december’ ».

A’ MÉRTÉKLETESSÉGI EGYESÜLETRŐL.

Tisztelt Szerkesztő-hivatal! Miután lapjaiban, mel- 
lyeket magam is gondosan forgatni szoktam, a csön
des szellemi haladás’ dicséretes irányát látom kitűz
ve, ’s ismérem azon vezérelvet, mellynél fogvást min
den szépet, jót, érdekest ’s közhasznút — s így két
ség kívül azt is , mi a’ józan emberedésre ’s a’ nép’ 
erkölcsi életére (melly nélkül virágzó nemzetet s 
holdoglétet gondolni sem lehet) némileg befolyást gya
korol, fölvenni ’s terjeszteni igyekszik: reményiem, 
hogy ezen a’ „Mértékletességi Egyesületekről“ szóló 
levéllöredéket a’ Társalkodó’ számára kedvesen veendi; 
óhajtóm pedig ezt azért is , mivel a’ „ J e l e n k o r “ az 
országban legjelesb-számu Olvasó Közönséggel bír. . .  
M ü n c h e n ,  nov. 3. 1837. G. T. M. J.

(Levéllöredék.)

..........Utitársom amerikai-születés volt. Gondolhatod
tehát kedves barátom, hogy illy érdekes világrész’ pol
gárának társaságában óráim nem folytak haszon ’s gyö
nyörűség nélkül.— Külseje a’ szívet igen hamar meg- 
nyeré, nem mintha arcza valami különös szépséggel 
birt volna, de minden vonás olly szelíd, olly ember- 
baráti szívet árult-el, hogy nem lehete nem kívánnom 
a’ vele közelebbi megismerkedést; nem is mulasztóm
éi használni az alkalmat, melly részint Bécsben ré
szint Münchenben mulattamkor ajánlkozott. — Ha a’ 
sokat-igérő tüzes szép ifjú egy, kedves-illatú virágokkal 
díszlő eleven fához hasonló: tehát B a i r d  urat (ez 
neve utitársomnak), mint ki már túlhaladta’ még csak 
sokat ígérő ifjúság’ évein, egy érett gyümölcsök’ terhe 
alatt görbedő ép fához hasonlíthatni; minden virág, 
melly egykor ifjúságában szüléit édes reménynyel ’s 
örömmel töltheté-el, gyümölcsösé vált, — gyümölcsösé , 
mellyet embertársai’ hasznára érlelt, ’s most, mint i- 
gaz emberbarát, megoszt. Termete inkább magas mint 
alacsony, ’s kissé előrehajló; arczvonalmai, mint 
feljebb már említem, kedvesek, hangejtése ’s beszéd
módja szelíd; ő new-yorki pap, szerzője sok hasznos 
munkának, ’s az amerikai „ m é r t é k l e t e s s é g i - e -  
g y e  s ü l é t ’“ buzgó tagja, egyszersmind Európában- 
nmlatása alatt érdemes megbízottja. —

Legújabb munkája ,,az egyesült-statusokban léte
ző mértékletességi-egyesületek’ históriája“ ; egy igen
érdekes, közhasznú munka, mellyet Francziaország- 
ban - mulattakor az amiens-i mértékletességi - egyesü
let kérelmére szerkesztett. Ezen munkának idegen 
nyelvekre átfordítása ’s szétterjesztése végett külde- 
ték Baird úr Porosz-, Svéd- és Muszka-országokba, 
hol is mindenütt nem siker nélkül fáradozott; szeren
csés volt nemes czélja’ előmozdítására az uralkodók’ 
szives segély ét ’s pártfogását megnyerni. Hazánkat is
meg akaró hasonló czélbul látogatni, de mivel-------
házikörülményei hoszasb mulatóst Bécsben nem en
gedtek, kénytelen volt szép szándékával felhagyni.

Milly üdves-következésű lehetett volna Ba i r d  
úrnak megismérkedése némelly nemes-gondolkozásu ha

zánkfiaival! — De legalább nem fosztatik-meg Hazám 
azon nagy ’s felszámíthatlan haszontól, mellyet B a i r d  
ur’ munkájának elterjesztése szülend mindenütt, hol a’ 
tárgy méltó részvétre talál. Ajánlólevele lévén Baird 
urnák Nádorunk’ fenséges Hitveséhez, bátorkodott a’ 
főn séges Herczegasszonynak munkája’ egy példányá
val kedveskedni, •— méltán reméllve , hogy olly kéz
ből hazánk bízvást várhatja a’ munkának anyanyel
vűnkön megjelenését. Még mindenütt, hol fejdelmek 
szi\ ükön hordozzák alattvalóik’ jólétét, Baird úr buz
gó pártfogásra talált. — A’ munka’ czimje ez: „Hi s-  
t o i r e  d e s  s o c i é t é s  de t e m p e r a n c e  d e s  É- 
t a t s - u n i s  d’ A m e r i q u e  a v e c  q u e l q u e s  de 
tai l s  s u r  c e l l e s d e  l’ A n g l e t e r r e  de  la S u e 
de  et  da u t r é s  c o n t r é e s ,  d e d i é e á la S o c i é- 
té de t e m p e r a n c e  d’ A m i e n s  par  It. B a i r d  
P a r i s  1830.“ Németül Berlinben jött-ki. Kezdettől 
végig a’ legérdekesb adatokkal gazdag. Mindjárt ele
jén szól a’ szerző az a l k o h o l ’ természetéről, fel
találásáról ’s használatáról, előbb mint gy ógyszernek 
később mint italnak. — ügy látszik, hogy legelőször 
a’ magyarországi bányászoknak osztogattak pályinkát, 
később u. m. 1581 ben az angolok katonáiknak a’ né
metalföldi háborúkban. ■— 1751ig már annyira divatba 
jött a’ pály inkázás Angliában , hogy sok csaplár-czé- 
géren következőt lehete olvasni: „Itt kiki egy pen
nyért megrészegedhetik, két pennyért pedig holtré
szeggé lehet, és szalmát ingyen kap.“ ■— Csuda, ba
rátom , hogy nálunk még ez senkinek sem jutott e- 
szébe! —

Csak akkor méltányolhatni a’ mértékletességi- 
egyesület’ hasznos iparkodásit, ha figyelemmel olvas
suk a’ szerző által nagy szorgalommal összegyűjtött 
adatokat. Az I828dik év volt Amerikában a’ szörnyen 
elhatalmazott pályinka-ivás’ fordulatpontja. Az előbbe- 
ni években, a’ lakosok’ 12 millióra terjedett száma 
mellett 72 millió gallon (4,806,000 bécsi akó) pályin- 
ka fogyotí-el évenkint: tehát minden lakosra 6 gallon 
jő; már pedig asszony ’s gyermek teszi a’ népesség’ 
nagyobb részét, mennyi esik tehát a’ férfiakra!-— szo
ros számítás szerint egy évben az isméretes elázott 
korbelyek’ száma 300,000re terjedett! de mennyi le
hetett még ezenkívül a’ részeges !, hány, ki alattomban 
’s zár-alatt itta magát holtrészeggé ! — Ugyanakkor 
egy évben több mint 30,000et ölt-meg a’ részegség ! 
’s a’ kár, melly e’ köz ivásbeli-elfajultság miatt a’ sta
tusra háramlóit, csak könnyedén számítva évenkint 
94,495,000 dollárra ment —  ide nem értve azon károkat, 
mellyek a részegség okozta hajótörés, tűzvész, beteg
ség, ’s egyéb szerencsétlenségből erednek; — egy sum
ma , melly harmincz év alatt rendesen kamatozva, 
313,740,778 dollárral haladná-meg az egész szövet
séges Amerika’ érték-summáját, ide számítva földet, 
házat, rabszolgákat ’s a’ t. —•

Nem borzasztó gondolat é egy nemzetet látni, 
melly harmincz év alatt, egyetlenegy-féle fogyasztás 
által többet veszt, mint m ennyit birtokának öszves ér
téke tesz ?! —  A’kormány fogházakat építtet, s számos
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szabadítékot*) osztogat, rnellyek azokat megtöltik; inté
zeteket altit az őrültek’ számára, ’s ő vállalja-fel azok 
népesitését; a’ nemzet kórházokat épít a’ szegények 
számára ’s a’kormány pártfogolja a’szeszital-gyárokat, 
rnellyek a’ szegényeket nemzik. —• A’ legszorosb vizs
gálatok bizonyítják, hogy a’ mindennemű gonosztevők 
’s bűnösök’ h á r o m n e g y e d e  csak a’ pályinka- ’s e- 
gyéb részegitő-italok által lett bűnössé, ’s hogy az el
követett gonoszságok’ f e l e  a’ pályinka’közvetlen befo
lyása alatt történt! Ezen állítás még mindenütt igaznak 
mutatkozott. — Bostonban egy év alatt 643rabszemély 
közül 453 volt részeges. A’ lichtfieldi fogházban 39 fo
goly közt 35; az ogdensburgi rabok közt i  rész. Az 
auburni börtönben 647 közül 467 részeges, ’s 346 u* 
gyanakkor ittas, midőn a’ gonoszságot elkövette. A’New- 
yorkban fogságra jutott 690 gyermek közül 400 volt 
korhely ’s részeges szülék’ gyermeke.

,,A’ baltimorei fogház egy év alattE,322 személyt 
nyert lakosul; ezeknek ,80-de volt részeges ’s 424 a’ 
gonoszságtételkor ittas; szóval: 70,000 íogoly közül a 
jóval tetemes!) rész, pályinka által került rabságra ! —  
Londonban egy év alatt több mint 30,000 került ré
szegség miatt törvényszék elé ; öt éjszakán csak egy vá
rosnegyedben 300 személy,’s egy hónap alatt több 4,000- 
nél. A’ britt-királyságban egy év alatt mintegy 95,000 
pör fordult-meg a’ büntető-törvényszékek előtt; ’s az 
elkövetett bűnök’ 4 része a’ mértéklellen ivásmk volt 
következése. — Külön intézetekben 781 őrült avagy 
tébolyodott közül, tulajdon rokonaik’ vallomása szerint, 
több mint 392 juta részegség miatt e’ siralmas állapot
ra. A’ liverpooli intézetekben 490 téboly odott közül 257. 
Szóval: az orvosok’ tapasztalása tanúsítja, hogy az ő- 
riiltek f e l e ,  ha nem k é t h a r m a d a ,  a’ pályinkának 
köszönheti elmezavarodását- *— Nem is csuda; mert a’ 
s z e s z  ugyanazon tulajdonokkal bir, mint az o p i n in, 
melly ismeretes méreg ; a’ vérbe elegyedik az; álthat 
mindenüvé, még az agy velő’ gyöngéd életművébe is. 
Kirh tudós orvos felbonczolván egy ittas-állapotban el- 
holt embert, ’s az agy velő-üregben létezni szokott nedvet 
különösen pályinka-szagúnak találá; annyira által volt jár
va a’ szesztől, hogy oda tartván egy égő gyertyát, a’ 
nedv fellobbant’s ugyanazon kékes lánggal égett, mint 
minden egyéb szesz égni szokott. Ezt más orvosak is ta
pasztalak.—Sok anya és dajka úgy csilapítja csecsemőjét, 
hogy maga a’ szoptatás előtt pályinkát hörpent; a’ cse
csemő lecsendesiil, elalszik, de nem a’természet’ fri- 
sitő, hanem a részegség’ kábító nehéz ólmát aluszsza, 
’s igy az anyatéjjel szívja magába a’ hajlandóságot, 
melly egjkor majd vesztét okozza!

Be nem csak bűnt, őrültséget, betegséget, idő- 
’ lőtt. halált, hanem végső ínséget ’s legnyomorúbb el
szegényedést is okoz a’ pályinka-ital. Oncidában 253 ü- 

személy közül 246 szorult a’közönség’se- 
gedyére részegség miatt; Baltimoreban 1,134 közül 

S.í\IernL kórházban 3,000 közül 2,900; másutt
I.JO.i közül 1,790; ismét másutt 4939 közül 4790, 
Bostonban tíz év alatt több mint 500,000 dollárba ke
rült a’ szegények’ és rabok’ tartása. — Washington
ban évenkint mintegy 6,000 dollárnyi részegítő ital fo- 
gyasztatott-el; a’ kár pedig, mellyet okozott, 100,000
«tollár!!

•) Kitelik itt a’ pályinkafózésre ’s árulásra niegkiván'ató kor
ma yi engedetem.

E’ szomorú adatokbul láthatod kedves barátom, 
milly szörnyen ágzott-el az egyesült-statusokban a’ kor- 
helység’ hatalma; milly borzasztók’s karosak követke
zései! És még is ugyanezen nép egyszer fölébresz- 
tetvén szomorú állapotának megismerésére, képes volt 
magán erőt venni, ’s oily bámulatosan fölemelkedni 
elaljasultából, hogy kevés év’ lefolyta alatt, jelesül: 
1828tól 1835-ig több mint 2,000,000 polgárja mondott
le kizárólag minden szeszes-itallal- élésről, a’ tökéletes 
megtartózkodás’ elvét követve, melly egyedüli gyöke
res gyógyszere ezen hatalmas betegségnek! Több 
mint 8,000 rnértekletességi-egyesiilet létesült ezen idő 
alatt 1,500,000 taggal; több mint 4,000 pályinkafőző 
hagyott-fel a’ szesz-égetéssel, 8,000 pályinkaárus a’ 
kiméréssel. A’ hadsereg egészen lemondott a’ pályinká- 
ról, és 1,200 hajónál több vitorláz a’ legtávolabb ten
gereken , a’ nélkül, hogy szeszes italokat vinnének 
magukkal! — Ezek valóban óriási lépések, ’s bizton 
reméllhetni, hogy tiz év múlva az egyesült-státusok’ ha
tárán nyoma sem lesz a’ korhelységnek, ’s keresve 
sem találandunk részegitő-italokra ; és illy szesz csak 
gyógyszertárokban létezend a’ többi szerek sorában. 
— Milly nagyszerűlesz pedig ennek további következ
ménye, bizonyítandják a’ majd üresen-álló fogházak’s 
büntető-intézetek, a’ csaknem kiirtott szegénység, a’jóval 
kevesbült közköltségek, a’ könnyebbült közterhek, ’s 
azon felszámithatlan kamatok, mellyeket a’ legjob
ban fizető tőke, —  a’ munkás j ó z a n  é l e t  — adand!

De az imént felhordott adatok csak csekély fogal
mat adhatnak azon nagy változásról, mellyet a’ mér- 
tékletességi-egyesiiletek szültek; nem lesz talán hely
telen, ha a’ szerzőnek saját szavait hozom-fel. „Mi
előtt, *— így szól B a i r d  űr, •— a’mértékletesség’ re
formja elkezdődött, a’ részegitő italokkal-élés, mint 
feljebb láttok , közönségesen el volt terjedve; egy 
ház sem vala, hol illy italt nem lehetett volna talál
ni. A’ házunkat megkereső idegent pályinkával meg 
nem kínálni annyi lett volna, mint a’ vendégszeretet’ 
’s jószivvel-fogadás’ legelső kötelességeit elmulaszta
ni; ezen szokás nemcsak a’ magokat jólbiró, de a’ 
legszegényebb-sorsu embereknél is divatozott. Az e- 
gyesült-statusok’ birodalmában nem történhetett látoga
tás,— akár barátságból akár csupán véletlenségből, akár 
valamel'y dolog-elintézés’okáért, — a’nélkül, hogy a’ 
vendégnek egy pohár pályinkával ne szolgáljunk. Kü
lönös ritka esetnek mondhatni, hol ez nem történt. A’ 
pályinkás-palaczk olly valami volt, melly nélkül asz
talt képzelni sem lehete, és nemcsak a’ vendégfoga
dókban ’s korcsmákban, de altaljában minden csa
ládnál. A’ gőzhajók’ asztalai rakva voltak csinosan 
metszett palaezkokkal, ’s ezek töltve a’ kínálkozó mé
reggel; és vajmi kevés utas fordult-ineg, ki hozzá nem 
nyúlt volna. Míg a’ vagyonosbak czukros-pályinkával, 
rhummal ’sa’t. csiklándoztaták ínyüket, addig a’ köz
nép whiskyt ivott; a’ belsőbb ’s nyugoti statusokban 
av pályinkának ezen utóbbi neme volt minden osztály
beli ember’ közönséges itala. — De most megválto
zott a’ dolgok’ sora. Mindenütt felhagyott a’ vagyo
nosak’ többsége a’ szeszes-italokkal, ’s fel a’ szegény
ség’ nagyobb része is. Legtöbb háznál már nem ta
lálhatni, ’s még ritkábban a’ gazdagabb családok’ asz
talán. Mi a gőzhajókat illeti, mellyek számra mintegy 
öOOan barázdálják tenger-öbleinket, nagy folyóinkat ’s 
roppant tahinkat, ha találunk is rajtok szeszes-italt,
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az csak némelly utazók’ kedviért van; de megütköz
ve nézi minden szem, ha valaki illynemű kárho- 
zatos vágyának áldozik. Ugyanezt mondhatni a’ ven
dégfogadók ’s korcsmákról; ’s ha nem tódulna annyi 
idegen az egyesült-statusokba, kivált angol és irlan- 
di, kik minden fogadót, gyorskocsit ’s gőzhajót el
lepnek, még sokkal kitiinőbb volna e’ nagy változás.
— Ezelőtt ha valaki vonakodott pályinkát inni, kine
vették, sőt meg is haragudtak rá; most máskép van. 
Bátran állíthatjuk, hogy az ember lemondott minden 
szeszes-italról; vagy hogy valamellyik mértékletessé- 
gi-egyesület’ tagja, és ezért senkisem fogja gúnyolni. <—

Nem kevésbbé figyelemre-méltó-körülinény, hogy 
az öt utóbbi év alatt létesült csatornák’ és vasutak’ 
készítésénél a munkások egyáltalában minden pályái
ba’ segítsége nélkül dolgoztak. Nem tartok ellen
mondástól, ha azt állítom, hogy minden a’ polgári tár
saságban némileg kitiinőbb ember, u.m. ügyészek, 
orvosak, tudósok ’s a t .  nemcsak szigorún követik a’ 
megtartóztatás’ elvét, de a’ mértékletességi-egyesü- 
letek’ leghatalmasb baráti és pártfogói közé tartoznak. 
A’ mi a’ p a p o k a t  illeti, minden felekezetbeli a’ l e g 
s z o r o s a b b  j ó z a n s á g o t  követi, ’s ha ki a’ j ó 
z a n s á g r a  nem ü g y e l n e ,  az minden j ó go  ndo 1- 
k o z á s u  polgár előtt e l v e s z t e n é  a’ tiszteletet; illy 
lelkészek egyházi-beszédet nem tarthatnának, és nem 
teljesíthetnék szent kötelességüket, mert h í v e i k  el 
p á r t o l n á n a k  t ő l ö k ;  ’s ha találkoznának is né
melly rosz-erkölcsiiek a’ papok közt, nem mernének 
szembeszállni a’ közvéleménynyel. — Mi sem bizo
nyítja az uj reformban tett előhaladást annyira, mint 
a" pályinka-égetők’ megcsökkent száma; egy adat sem 
biztosíthatja inkább a’mértékletesség’ barátit; ez leg
tisztább bizonyságul szolgál, hogy a’ közvéleményben 
nagy változás történt! Pennsylvania’ ny ugati részén a’ 
nép, melly 1791 ’s 94ben a’ whisky-készités’ ’s üs
tökre rótt adó’ alkalmikor a’ kormány ellen feltámadt, 
annyira megjózanult, hogy csupán egy grófságban a’ 
pály inka-égetők’ száma 18 hónap alatt 168rul 62re ol
vadt ! A’ szomszéd-grófsógokrul hasonlót mondhatni.
— Jóllehet az egyesült-statusok’ népessége 2,000,000 
lélekkel szaporodott a’ mértékletességi-egyesületek’ ke- 
letkezte óta: bizonyos adatokból ítélve, ugyanazon idő 
alatt, a’ szeszesital-fogyasztás a’ hat keleti statusban 
egy h a r m a d r a ,  ’s a’ többiben f e l é r e  szállott! —  
,,Ki kétkedhetik még ennélfogvást a’ józanság’ ’s 
mértékletesség’ előhaladtáról ?, ki nem reméllheti, hogy 
az tökéletes diadalmat nyerend?“ —

Valljon kedves barátom, ha kissé körülnéznénk 
hazánkban, hol — mikép a’szerző mind járt munkája’ ele
jén említi, — legelőször kezdének pály inkával élni, milly 
adatokra találnánk ? — bizony szomorúkra ! — hasonlók
ra azokhoz, mellyeket az egyesült-statusok a’ reform 
előtt mutatnak! — És akkor, midőn illy dicső példá
kat látunk; midőn az éjszak’ örökös jégtorlati közt ’s 
a’ dél’ égető sugári alatt; midőn a’ legtávulabb — ’s 
tengerek általa’ műveltebb világrészektől elválasztott,— 
tartományokban mindenütt győzödelmeskedik a’ mér
tékletesség , mi egyedül maradnánk hátra ?, mi egye
dül hordoznék gyáva elaljasodásban az undokitó bélye
get, mellyet az ivás-kórság a’ paraszt’ , a’ nemes’ , a’ 
biró’, a’ szegény ’s gazdag’ homlokára egyaránt süt ? ! 
Mi egyedül ne tennénk próbát, lerázni az ármányos lán- 
czokat, mellyek nyomorgó szegénység, börtönök ’s

kora sír felé hurczolnak és szégyenhalmok alá temet
nek?! * Nem! — ne szenvedjünk többé! —- árasz- 
szuk-el hazánkat czélirányos, a’közönség’ számára ké
szített egyszerű de meggyőző értekezésekkel a’ sze
szesital ártalmiról! Hordjuk rakásra össze a’ siral
mas adatok végtelen számát; állitsuk-ki szégyenkőre 
az alattomban gyilkoló óriást, — és győztesek le
szünk! — Fogjuk-körül a’ köznépet, adjuk értésé
re, hogy mi az, a’ mit iszik; mondjuk ’s mutassuk- 
m eg, hogy méreg, lassan-ölő méreg az , — ’s iszo
nyodva fognak elsietni a’ vendégek, ’s elmaradni, 
és az áros bezárja üres boltját!. Ha senki sem akar 
többé mérget inni, ki fog készíteni? —  De a’földes
urak nem fogják várni azt! —• ébredjenek csak egy
szer föl s lássák-által, hogy mit müveinek mikor pá
lyinkát főznek; hogy mérget árulnak, mikor méretik.—- 
Még azok is, kiknek csak nevök „keresztyén“, ’s kiknek 
kebliben nemesebb érzés soha visszhangra nem talál, 
— még azok is bezárják majd méreggyáraikat, csak 
mutassuk nekik m eg , hogy ez által önhasznukat mű
velik!; mutassuk-meg, hogy ugyanazon költséggel, 
mellyel ők pály inka-égető házakat állitnak, más hasznos 
gyárokat lótes’tve, mellyek’ készítményei két három 
ízben kettőztetett belső becscsel váltanak formát, azon 
egyszeri álny ereség helyett egy hatszor nagyobb, ’s 
tiszta hasznot nyerhetnek, melly őket igazán meggaz
dagítja.

Állítsunk társaságot, mellynek czélja legyen a 
pályinka’ ’s minden szeszesital ártalmait fölfedező ’s 
tapasztalások által bizonyító értekezéseket közrebo
csátani , és pedig minél csekélyebb költségen, — úgy 
hogy necsak csekély ára miatt minden-sorsú ember 
megszerezhesse, de főleg hogy minél több példányt 
oszthasson- ki i n g y e n ,  mivel nálunk a’ többség nem 
igen szokott nyomtatványokra költeni. Millió illynemü 
közrebocsátott és elosztogatolt kisded mnnkácska sem 
lenne s ok! — Amerikában egyetlen egy társaság, — 
t. i. a’ newyorki mértékletességi-egyesület, — egy 
év alatt 4,500,000 (mondom: négy millió ötszáz e- 
zer) e’féle nyomtatványt bocsátott közre! Illy szép 
példa legy en vezetőnk!

De ez mind csak egyoldalú törekvés lenne; min
den czélszerű ’s nem-tilalmas eszközöket elő kell ven
ni a’ jó ügy’ előmozdítására; nem elég nyomtatványokat 
csak közre bocsátani; okos, a’ tárgygyal tökéletesen 
isméreles, a’ történhető ellenvetéseket megvíni alkal
mas, ’s a’ jó-ügy mellett buzgó férfiakat kell min» 
denüve küldeni, kik élő szóval világosítsák-fel a’ köz
népet! De még ez sem elég; — példát is kell mutat
ni ; megkell győzni az embereket, hogy igen is le
het józanon ’s mértékletesen élni, ’s lehet minden sze
szes-italról lemondani! Ez pedig csak a’ mé r t é k l e -  
t e s s é g i -  e g y e s ü l e t e  k "által történhetik! — Ha egy 
városban v. faluban öt, hat személy találkozik, kik meg- 
győződteka’szeszes-italok’ ártalmáról, tüstént egyesülje
nek; kiki kötelezze magát a’ következők’ szoros megtart
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tására: „Mi a l u l i r t  t a k ,  m e g  l e v e n  t ö k é l e t e 
s en arr ó l  g y ő z ő d  ve—, h o g y  a’ s z e s z e s - i t a -  
l ók n e mc s a k  nem s z ü k s é g e s e k ,  s ő t  az em
b er’ p o l g á r i ,  v a l l á s i ’s társ  a s á g i é r d e k  i re  
n é z v e  v e s z e d e l m e s e k  ’s k á r o s a k :  k ö t e 
l e z z ü k  ma g unka t  a z o k k a l  t ö b b é  n e m é l n i ? 
a z o ka t  nem árul ni ;  b a r á t i n k n a k ,  c s e l é d i  ü k 
nek,  s z o l g á i n k n a k  ’s a’ t. n e m adni ;  s z ó v a l :  
mi n d e n t  e l k ö v e t n i ,  b o g y  a’ s z e s z e s - i t a 
l o k  k a 1 - é 1 é s p o l g á r t á r s i n k  k ö z t  v é g k é p  
m e g s z ü n j ö n.“

így kezdődtek Amerikában a’ most legnépesb e- 
gyesiiletek. Minden mértékletességi-egyesületnek elve: 
a’ s z e s z e s  i t a l t ó l  v a l ó  t ö k é l e t e s  m e g t a r 
t óz  k o dá s  legyen; csak ezáltal érhetni-el a’ czélt. 
Mig Amerikában csak azt álliták fel elvül, hogy a’ sze
szes-italokkal v i s s z a é l é s t ,  mennyiben lehet, korlá 
toznikell,addigmajd mi-hasznuk sem volt az egyesületek
nek. Hlyen volt az 18l3ban létesült massachusetsi leg
első mérlékletességi-egyesület; ez csak a’ szeszes-ita- 
lokkali v i s s z a é l é s t  akarta gátolni; de mire sem 
mehetett. Mihelyt a’ t ö k é l e t e s  m e g t a r t ó z t a t á s t  
vették elvükül a mértékletességi-egyesületek, legott a 
fenemlitett roppant siker jutalmazó iparkodásikat.

A’ mértékletességi egyesületek’ egy másik elve ’s 
nagy czélja: a’ még uemkorhelyek’ , nemrészegesek’» 
szóval: a’ szeszes-itallal nem-élők’megovatása. Mindent 
elkövetni, hogy a’ már korhelyek, részegesek a’ mér
tékletes életre visszatérjenek, ez szent kötelessége u- 
gyan minden mértékletességi egyesületnek, de fő czél
ja ’s legszentebb kötelessége a’ még ártatlanokat a’fe
nyegető veszélytől m e g ó n i .  Az ifjakat, a’ gyerme
keket kell iiiegóni! az iskolákban, a’ gy e r me k- ő r -  
i n t é z e t e k b e n  ke l l  a’ j ó  ma g  v at e l v e t n i !  A’ 
már részegesek’ száma, ha akadályoztatjuk növekedé
sét s ujulását, végre kipusztul, ha meg nem jobbul- 
nak ; — de jobbulnak! példa Amerika ! hol kevés idő 
alatt 12,000 isméretes korhely változott mértékletes, 
munkás emberré !

Magyarországban létesülhetne, a’ négy kerület
ben, ha nem több legalább négy fő mértékletességi tár
saság, mellyek’ tagjai évenkint bizonyos summa pénzt 
fizethetnének a’ kiküldetendő követek’fizetésére’s a’ki
adandó s ingyen szétosztandó értekezések’ nyomtatás- 
költségire. Minden illy fő-egyesület feje lehetne a’ 
kerületében létesülő mértékletességi-egyesületnek. Illy 
fő-egyesület’ czélirányos szerkesztetését megláthatniBa- 
ird úr’ munkájában; az „amerikai mértékletességi-tár- 
saság“ szerkesztetése példányul szolgálhat. — Ha illy 
társaságok létesülnének, ha ezenkívül minden törvény
szék , közgyűlés, iskola , czéh ’s a’ t. mértékletessé

gé egyesületekké változnának, akkor barátom nálunk 
is létesülhet a z , mit Amerika olly bámulatos nagyban 
mutat! G. T. M. J.

e l e g y t A r.
A’ frankfurti „Phönix“ többek közt ezen helyes 

megjegyzést teszi a’ színészet’ tárgyában: „Külö
nös ! — úgymond — a’ színjátszókat ’s dalszinésze- 
ket olly gazdagon fizetik; ámde egy részvényes-tár
saságnak sem jutott még eszébe, hogy szinész-képe- 
ző intézetet alapítson ’s jutalomdijakat tüzzön-ki, mel
lyek néhány jelesebb szinköltésznek megengedjék, 
gond nélkül élni ’s költeni, valamint most a’ színé
szek élnek ’s játszanak. — A’ gyümölcsöt drágán fi
zetik , de fákat, mellyek a’ nemes gyümölcsöt terem
jék, nem ültetnek.

Kevés idő múlva S m i r d i n könyvárusnál sz. Pé- 
tervárban „ S z á z  í r ó “ czíin alatt egy nagy munka 
jelenend-meg, melly az orosz költészek’ ’s prosa-irók’ 
elmeszüleményit foglalja magában, egyszersmind a- 
czélmetszetekkel lesz ékesítve. •—

Bizonyos S c h m e r  bauc h magister, ki néhány 
év előtt az erfurti székesegyház’ történetét ’s leirását 
adta-ki, ugyanezen munka’ czimlapján „Bonifácz’ és 
a’ landgrófnő“ szerzőjének nevezi magát.

A n g l i a ’ f é r  f i - n é p  e s s  é g é .  Ez hivatalos 
jegyzetek szerint következő dolgozó és fogyasztó osz
tályokra ágozik: Földbirtokos van 1,500,000; bérlő 
(farmer) és napszámos 4,800,000; bányász 000,000. 
molnár, sütő és húsvágó 900,000; gyármiives 2,400,000; 
művész és mechanikus 050,000; varga és szabó 
1,080,000; kalmár és kereskedő 2,100,000; matróz 
és katona 831,000; pap, ügyvéd és orvos 450,000: 
szegény 110,000 ; tőkepénzök’kamatibul élők 116,000. 
Összesen 15,537,000.

Egy gascognei tábori-orvos hallá némi társas 
körben bizonyos tábornagyról, hogy ez saját kezével 
hat embert ölt-meg ütközetben. „Ez annyi mint 
semmi; — viszonzá az orvos •— én nagyítás nélkül 
merem állítani, hogy azon szőrpárnák, mellyeken fek
szem, egyszálig azok’ bajuszival tömvék, kiket más 
világra küldöztem.“

Az időszak-iratok ’s újságok’ szárna Majlandban 
jelenleg 29 , Nápolyban 35 , Turinban 14, Yelenczé 
ben 12, ’s llomában 10.

RE JT E  TT 8 ZÓ.
/J-val híres iró. fí-rel nincs nélküle óra.
Z-vel. vízen van. Fő szükség színpadon S-sel.

B o g á r  J á n o s .
A* oódik számú rejtettszó: P a u l i n a .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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T Á R SA L K O D Ó.
P e s t ,  d e c e m b e r ’ ©.

T T . B IT T V E R  JÓZSEF DR. ÚR’ „O R V O SI SZ E M L É L E 
T E IR E  A ’ M O ST  URALKODÓ M A RHAD ÖGBEN“

A’ közjót előmozdítani, minden jó hazafinak főbb 
kötelessége ; nem is szűkölködik édes Hazánk illyesmi- 
ben; elégge bizonyítja ezt a’ most uralkodó marhadög. 
Ugyanis történtek már e’ tárgyban felszólalások, vala
mint ezekre feleletek ’s bírálatok i s ; de a mindent 
tudni vágyást még ki nem elégiték; mit koránsem a- 
karok egyes személyekre, hanem egyenesen ’s egye
dül a’ tudományok’igenigen korlátozott állapotjára ru
házni: miután nem tudnék ollyaskit, ki tudván ’s is
mervén a’ szörnyű bajt, rajta segíteni szántszándék
kal elmulatná; meg kell tehát elégednünk legalább a’ 
szent szándékkal. Én sem léphelek-föl a’ Haza’ színe 
felőtt csalhatatlant mondó szándékkal, hanem egyedül 
mint véleményadó ’s azt forgató; mellyen ha több 
elme megnyugszik igazolva, adja az ég sikerét.

Czélom röviden, fentiszt. Dr urnák, a’ Társalkodó’ 
93ik számában közlött orvosi szemléleteibe bocsátkoz
ni,koránsem bírálóképen,hanem csak vélemény-adólag a- 
zon tízéiből, hogy egy 3dik a’ kettőből összeolvasztva 
egyet tehessen; min fentiszt. Orvos dr úr koránsem 
ütközhetik-meg, miután tudja, hogy a’ kritika azon 
eszköz, melly a’ dolgot végtére tisztázza. —*

Ugyanis fentiszt. Orvos dr úr’ alaprajza a’ mar- 
hadögriil, rendszeres helyheztetéséből látszik, milly 
fáradtságába került; ezt tisztelve, nemis szólhat ellen
kezőt senki; de a’ dolog’ elhatározása, alapítása, előt
tem kissé hirtelennek látszik; úgyde: quot capita, tot 
sensus. Ugyanis fentiszt. Orvos dr úr , a’ történetek’ 
elrendelése után egyenesen oda nyilatkozik, hogy az 
egész marhadög eredeti gyuladás, melly forrólázzal 
páros, mit következései eléggé tanúsítnak: miben áll 
tehát a’ ragály ? mi az , mi közvetlen érintés által is 
fertőz? — E ’ szerint nem más, mint a’ gyuladás alatt 
kifejtődzött valamelly folyó-anyag (materia fluida) le
het. ■— Ez ugyan állhat, ámde honnan vette e’ gyu
ladás és forróláz ragályos természetét ? — magama
gában formálódott v. is alakult azzá, — Igen , de e- 
redeti gyuladás, melly főbb fokát eléri, többi kimenete
lei közt mellyikben választhat-el ragályos anyagot?, v. 
is a’ forróláz , mint lehet ragadóvá ? én nem tudom ; 
de tagadom is. -— Továbbá forrólázzal jár a’ dögös 
gyuladás; úgy de mellyik a’ kettő közül ok vagy fo
ganat, miután mind a’ kettő egyszerre nem szármoz- 
hatik ? a’ gyuladás, fentiszt. Dr úr állítása szerint e- 
redeti, ’s igy tisztának is kell lenni, magában tehát 
épen nem ragályos; forrólázt hozhat ugyan elő, de 
ezt sem ragályost; a’ forróláz ugyan sokféle, de mel- 
lyiket érti itt fentiszt Orvos dr úr, eléggé világos, 
melly csak rendkívüli nagy foka állal hozhat elő hely
beli gyuladásokat, de minden ragályos anyag nélkül. 
Az én véleményem ez : Lázzal kezdődik a’ marhadög, 
az "gaz, tehát a’ gyuladás ennek foganatja; és ezen 
láz forrónak látszik ugyan, de már ekkor is rósz in
dulati!, tehát valóságos rothasztóláz, igy hiszem, mi
vel igy tapasztaltam ; ha pedig ez igy van, akkor tí
zen lázzal fejlődik a’ ragály, ’s ennek másod, vagy

további hatása is így terjed egy testről a’ másikra; 
nem az edény-rendszeren, hanem az ideg-alkaton kez
di veszélyes hatását, mellyet felingerelvén az úgy is 
égni indult vér kész vele kezet fogni, nem gyanít
ván azt, hogy mielőtt tökéletes futását végezheti, a’ 
rohánk élet elalszik. így tehát bizonyos az szerintem, 
hogy nem forró, hanem rothasztó a’ láz,  mellynek 
csak következése a’ gyuladtnak, fenésültnek látszó or
gánumok’ helyzete, ’s hogy első hatása a’ ragálynak 
az ideg-rendszerben történik, az edények pedig (va
sa sangvifera) csak segédforrásai.

A’ rothasztó-láz’ jelenlétét bizonyítja a’ dög’ se
bes terjedése, — a’ beteg, sőt még az egészséges
nek látszó baromnak dögszaga, —  a’ hirtelen ki
fejlett dögszerü fekélyek, (nem pedig a’ fekélyek 
szaga) a’ pestises dagok, a’ háton, nyakon ’s bőr 
alatt elöntött büdös ev (pus) , mellynek egészséges 
állapotban a’ bőrön keresztül kellene gőzölgeni, mint 
sávos nedvnek ; a’ hasüreg’ felbontatásakor kiömlő dög
szag, a’ részek’ rothadása, fenésülése; ’s a’ talált vér
nek koromfeketeségű színe, darabossága. A’ külső be
hatásokra nézve : a’ nedves időjárást megelőző nagy 
forróság,'— a’ takarmány’ szűk, vagy rósz volta ’s t. e’f.

Ezek az én ellenkező véleményim, mellyeknél 
fogva épen nem találom helyesnek fentiszt. Orvos dr. 
űr’ gyógytervét, sőt még azon esetben sem , ha el- 
hihetném azt,  hogy forróláz, eredeti gyuladásokban 
alakulva legyen jelen, mihelyt azt elhinném, hogy e’ 
gyuladás a’ takonyhártyákban fészkeli magát, mint
hogy illy esetben , minden izgató sónemű gyógyszer
rel czélt nem érünk, de egyébiránt is ritka marha 
szenved dugulásban a’ dög’ észrevehető kiütése után, 
inkább nagyon is foly hasok, székürítésre nincs szük
ségük.

A’ mi pedig néhány helységre hivatkozását illeti: 
én is ezen gyógymódot gondoltam csuda-erejűnek egy 
helyen, de bezzeg láttam, hogy máshelyen ugyanazon 
mód mellett, bár mint igyekezzenek az érdemes e- 
lőljárók, bár milly pontosan teljesítették is rendeleti
met, bárha százakra menő költséget tettek is, mégis 
fájdalom! ezrekre menő marháik áldozattá lettek.

• Mi az én csekély tapasztalásomat illeti, szívesen 
közlöm a’ t. Olvasó Közönséggel, nem mintha ez 
volna azon szer, melly mindenkit megment a’ fenye
gető veszélytől, hanem mivel jó sikerrel használtam 
több esetben, ki figyelmére érdemesíti, használja; ál- 
litásimhoz irányozva im ez: Első és fő szer tagadhat- 
lanul az elkülönítés; 2or az alább-jegyzett porbul, a’ 
beteg marhának, három nap egymásután, reggel ’s 
estve I por adassék, két nap hagyassék szabadon, 
’s ha ezen napok alatt nem fordul-meg a’ nyavalya, 
ismét három nap egymásután reggel ’s estve adassék 
égj- por, és ez elég. Továbbá napjában kétszer há
romszor öntessék-meg a’ beteg marha , szemközt hát
hosszában jómennyiségű hideg vízzel; öntessék napköz
ben kétszer háromszor lisztes moslék szájába. Mi az e- 
gészséges barmokat illeti: kapjanak ezek is legalább 
két hétig minden 3dik nap ugyanazon porbul egyet 
reggel és estve. —
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Rp. pnlv.radid« Hellebori nigri; pulv. arnicao : satis am
móniáéi depurati aa. Serupuhin. i.num -•  M. pro dosi — el 
Petur talcs Kr. too; — vagy kinek mennyire van szűk
ig .,, . a’ fiatalabb barmoknak t. i. az 1—2 esztendősek
nek fele mennyiség. — . . . .

Ennyit volt czélom közre tenni; adja az eg ,
hogy sikeres legyen,

MilkovUt Janót 
k. szab. sz. Tamás’ orvosa.

M  A R  H A D  0  G .

(R- nagybecsű czikkelyt közli „Társalkodónk“ a’ Gazdasági 
Egyesület állal alapított „ gazdasági tudósítások“  czírnii fo
lyóirat’ legközelebb megjelent 2dik füzetéből, az eddig c’ 

tárgyban közlőitek’ kiegészítéséül.)

„M a r h a d ö g alatt a’ százrétű paczalvész értetik. 
A* lépfene, körömvész (Klauenseuche), szájfájás, 
é* tüdőkor (Lungenseuche) szinte ragályos kórságok 
ugyan a’ marhában, de lényegesen abban különböznek, 
hogy a’ százrétű paczal-vész, vagy is marhadög érin
tet által külsőleg majdnem közönségesen elterjed, az 
utóbbiak pedig levegő és takarmány által helykép (ört
lich) támadva, csak egymileg (individuell) ’s csupán 
a’ baj’ növekedésével terjednek, de soha közönsége
sen ragályosokká nem válnak. — A’ százrétű-paczal- 
vész, mint a’ keleti döghalál, olly járvány, melly 
mindig — idegen gőböly által külföldről behozatva, an
nyira sebesen egyszersmind mérgesen terjed, hogy 
rövid idő alatt egész tartománybeli marhát feldúl, alig 
liagyván-meg annak tizedrészét. Hona e’ járványnak 
Orosz- és Törökország’ pusztaságai; minél távolabb 
terjed eredeti fészkétől, annál gonoszabbá válik. Sze
rencsére csak a’ szarvasmarhát támadja meg, de min
den korbeli kiilönség nélkül, ’s a’ mi különös — az 
istállóba zárt, jól tartott ’s elkülönzött marhát is meg
lepi. Eddigelő semmi bizonyos ellenszerét sem ismerni. 
Csak gondos zárakozás egyedüli közönségesovószere; 
a’ megelőző szabályok ’s rendőrség pótolhatja itt a’ 
gyógyszert. Meg kell ismerni a’ gyógy-rendőrség’ 
hasznait, melly ugyan legfoganatosb szabályokat alkota 
e’ kórnak eltávoztatásaul, de nem bír annyi erővel, 
hogy azoknak szoros megtartását eszközölhetné. Gyak
ran a’ legtávolabb helyről egyetlen egy fertőztetett 
marhával hozza be a’ busáros e’ veszélyt; gyakran pe
dig annyira finom a’ragály (gerj=miasma) hogy a’jár
vány közvetve a’ legelzártabb istállókba, minden ide
gen marhával érintkezés nélkül, ragályos körből érke
zett ember által is behozathatik. Látható jelei csak 6ik 
— 7ik nap mutatkoznak. — Vigasztalásunkra több 
korszaka van. Legisméretesbek : 1) A’ vésznek szom
széd-országokban , vagy határos helyeken kitörése •— 
a’ hír. — *2) A’ láthatlan fertőzöttség’ első időszaka, 
egyszersmind az ép ’s beteg természet’ tusája. — 3) 
A’ valóságos fertőzöttségnek első látható jelei. 4) A’ 
valóságos dög. — 5) A’ betegségnek kimenete ’s ha
lállá , vagy egészséggé változása.

Az első két korszak ellen már vannak különös és 
bizonyos foganatéi szereink ; a’ 3. és 4ik elleninek jó 
sillerével édes remény biztat. Azon előző szabályok 
mellett, mellyek a’ baj' távolításául szolgálván, gyógy- 
rendőrtudomány’ körébe tartoznak, a’ tevőleges szerek 
vagy elhárítok, vagy gyógyítók. Az elhárítok iránt 
pjéllokép gyanakodhatni. He valamint nyomás és visz*

szaliatás mindenütt létez a’ testi világban, azonkép itt 
sem szűnnek ezek meg életerőileg küzdeni a’ betegség’ 
’s egészség’ képében. A’ tehénhimlő neutralizá'ja az 
emberhimlőt; a’ tüzet viz oltja e l; a’ fát elhasítja a’ 
fejsze; s a’ fájdalmat a’ mákony enyhíti. Ha nem lé
tezne erő ’s akadály , nem életerőt emelő ’s elhárító 
szer: akkor gy ógy szerek sem volnának. Az egészség
nek , a’ műszeri működések’ rendes menetének is van 
rugalmi ereje külső erők ellen, ’s ez ellenerőt épen úgy 
liehet izgatni ’s növeszteni, mint csilapitani ’s gyen
gíteni. Valamint ellenszerrel ellátva e’ sérelem nélkül 
a’ tüzet meztelen kézzel is érinthetni, úgy fog végtére 
marhadög ellen is alkalmas szert találni az ember. Mi 
ezeket ajánljuk a’ marhadög ellen: a) A’ rendőri hári- 
tó-szahályok megtartását. — b) A’ rendőri- ’s orvosi- 
előző- és háritószereket, mihelyt a’ dögnek olly helyen 
létezetét halljuk, honnan 24 óra alatt gyalog, vagy 
marhával hozzánk juthatni. -—• c) Olly szereket, mil- 
lyek akkor használtathatnak, midőn a’ dög már hely
ben is kiütött, vagy már a’ nagy óbb kisebb mértékben 
látható fertőzet’ jelei mutatkoznak.

Az a) alattira nézve , azon szabályokhoz, miket 
az ausztriai kormány 1834ik évben kiadott, csak egyet 
kívánnék hozzá tétetni: t. i. hogy mihelyt valamelly 
tartományban a’ dög kiütött, azonnal küldetnének fel
sőbb helyről meghatalmazott vándorbiztosak, az emlí
tett szabályoknak mikép teljesítésére ügyelendők, azon 
kerületi orvosak ’s állatorvosakon kívül, kik különben 
sincsenek elég hatalommal ’s tudománynyal felruházva. 
A’ marhadögnek közönséges ellenszereiül épen úgy szol- 
gáland az elzárás, mint az ember-járvány ellen, csak 
egész mértékben tartassék meg. Miután az orosz és 
török pusztákról érkező gőböly ök 11 napig vesztegle- 
nek, minden veszély nélkül átbocsáttathatnak. A’ rej
tező fertőzet hét nap alatt előtünteti látszató jeleit; mi 
tehát 11 napig egészséges marad, többé nem lehet 
gyanús. E’ bátorsági áldozattal minden ország’s keres
kedés a’ közjónak egyenlően tartozik, ’s ha a’ veszteglé- 
si szabályok szigorúan megtartatnának, valamint az 
emberi- járvány, úgy a’ marhadög is ritkább tünemény 
volna. —

A’ b) alatti pontra nézve fő feladás, hogy a’ mar
hában az életerőt neveljük ’s a’ műszerek’ működését 
könnyítsük, hogy a’ megtámodásnak annál erősben el
lenállhassanak. Gazdasági tekintetetben : 1) Egészsé
ges, erős, mérsékleti takarmányozás javasoltatik ; je
lesen szénát és szalmát szecskára metszve, répával, 
kolompárral, fris növényekkel vegyítve, (vagy magá
nyosan is) sós vízzel megnedvesitve, (még jobb, ha 
gőzzel megpároltalik, vagy leforráztatik) kell a’ mar
hának adni. — 2) Estenkint etetés után, egy órával 
később minden darabnak korához mérve egy pohárnyi 
(fél messzely) apró jeget vízben beadni. 3) Déli etetés 
előtt egy órával korább hátgerénezét szarva’ tövétől 
farkáig be kell hinteni jéggel, ’s azt szalmatekercscsel 
rajta eldörzölnl. 4) Ajánltatik az istállóztatás, a’ mar
hának minden kül-legelőtől elkülönitetése, — sőt
minden idegen ember is annál szigorúbban távolít- 
tassék az istállótól, minél inkább közeledik a’ dög. — 
5) A’ tapasztalás bizonyította, hogy az előbb említett 
párolt szecska-takarmány nyárban is jobb a’ lóherénél 
’s egyéb zöld tápláléknál; sőt ha a’ párolás nem esz
közölhető, a lóherét legalább szalma- vagy szénaszecs
kával kell vegyíteni. — 6) Nyárban a’ marha , folyó



vagy tó-vizben fürösztessék, mi a’ bőrnek működő e- 
rejét tetemesen emeli. —

A’ e) alatti pontra nézve, mihelyt a’ marhadög 
helyben is kiütött, tapasztalásom szerint foganatos: 1) 
a’ b) alatti pontra javaslottak’ folytatása. 2) Kis men
nyiségben kénsavanyt (Schwefelsäure) kell hideg víz
zel headni, kezdetén minden másod-nap, a’ veszély’ 
növekedtével pedig naponként, annyira hígítva, hogy 
az ekép hígított kénsavanyból 12 öreg szarvasmarhá
nak egyaránt jusson. A’ higság olly mértékű legyen, 
miszerint a’ kénsavany ízre a’legerösb eczethez hason
lítson. A’ beadás reggel etetés előtt történik. —  3) A’ 
rnelly marha betegnek mutatkozik, azonnal távolitassék el 
minél messzebb a’ többitől, ’s az elébbi mód szerint 
orvosoltassék, míg vagy ineggyógyuland, vagy be
tegebb lesz. A’ fertőzet’ e’ korszaki je le i: egészen 
megszűnt, vagy csökkenő étvágy, felkelés - közben 
tapasztalt lomhaság, szomorgás, ’s minden mesterkélt 
istálló-zaj iránti egykedvűség, gyakran visszakerülő e- 
gyes köhentések, merő nézés, csekély tejelés, bor
zas szőr. —

A’ kénsavany egyike a’ legfoganatosb szereknek, 
melly az emésztő műszerekben minden idegen telepe
ket, vagy izgató befolyást elenyésztet ’s megszün
tet. E’ szer a’ görcsmirigy’ idejében is nem csekély- 
szerepet játszott. Olly olcsó, hogy adagja alig kerül 
1 krajezárba. P es  ch i na  állatorvosnál első nyomait 
találom használatának, de nem előző, hanem gyógyi- 
tó-szer gyanánt, hol már nemhogy használna, ha
nem inkább árt. —  Ennyit közölhetek jelenleg ; de 
bizonyos vagyok benne, hogy a’ marhadög már az 
iméntieknek megtartása által is legalább felényire fog 
veszteni ragályi ’s terjedési erejéből. —- Nem szok
ván illynemü dolgokat egyébként, mint gyökestül 
megragadni, hallgatunk, míg alkalmunk lesz hiteles 
adatokkal fölléphetni, ’s a’ g y ó g y s z e r t  közölhetni. 
Nyomozásaimat minden bizonynyal ’s hanyakodás nél
kül folytatandom, tegyen bár ki könnyítésemre és ser
kentésemre valamit, vagy semmit. A’ marhadögöt, 
a’ mezőgazdaság’ leghatalmasb ellenét, ne akarjuk úgy 
mint ördögöt (félelemből elfutva) gondolkozás nélkül 
meghódítani, hanem jó készülettel győzzük le; ’s a’ 
helyett, hogy• a’ sikeretlen „ u g y a n a z t “ őrizzük, 
munkásán előre haladjunk.“ •—

Ezek b. E h r e n f e l s ’, egy európaszerte tisztelt 
mezőgazdának, az „O ek ono m is e h e  N e u i g k e i -  
t e n “ czimü hírlap’ 37dik számában közrebocsátott 
szavai. — Most lássuk sikerét becses javaslatainak, 
Ugyanazon hírlapnak f. e. 12dik számában követke
zőket olvashatni. —

„ Az európaszerte kiütött marhadög íme annak 
közlésére nyújt alkalmat, mi szarvas-marháimat leg- 
közelébb tőle megmenté; annyival inkább, minthogy 
maga az ország’ fő-állatorvosa is megismerő, hogy 
eddigelő a’ fertőztetett helyek’ elzárásán kívül az em
lített vész’ ellenére bizonyos szer, gyógyítására pe
dig épen semmi sincs tudva. — Weinwarthi jószá
gomon Ausztriában Tulln’ közelében Wipfing nevű 
majoromban, hol egyik istállómban 25 magyarorszá
gi hízó-ökör volt,' olly betegség ütött ki, mit orszá
gos fő-állatorvos dr Brosch , 1836ki novemb. 18kán 
hivatalosan marhadögnek ismert el.— Tiz darab meg- 
betegült marha közül 5 ökör, 3 borjú, 1 tehén el is 
hullott, 2 a’ dögkórnak behizony odásaul levágatván

felbontatott, 5 még életben maradt. Főorvos ur azon
nal renddé , hogy a’ betegek az egészségesektől kü- 
lönítessenek e l , ’s gyakorlatba vette az 1834ki ren
deleket, hogy a’ helység, ’s jelesen a’ beteg istálló, 
egészen el legyen szigetelve minden közösülhetéstől; 
gyógyszerül semmit sem rendelt, miután, ugymonda, 
még e’ bajnak specificuma nincs. Illy helyzetben, mi
dőn nemcsak a’ már betegedett, hanem egészséges 
marhámat is veszendőnek tekintém, odavaló tisztem 
b riihauser Ferencz figyelmessé tőn b. Ehrenfelsnek az 
Oekonomische Neuigkeiten l835ki 37dik számában 
közlött javaslatára, mit ugymonda saját tapasztalása ti
tán is ajánlhat. Meghagytam tehát, hogy marhámmal 
a szerint bánjanak. Mivel hely elég nem vala, az 
elkülönítés egyébként nem eszközöltethetett, mint u- 
gyanazon egy istállóban szalmával kitömött deszka- 
fal által, az egyik osztályba állított beteg marha mel
lé külön cselédet rendelvén. —

Ezek után mind a’ beteg, mind az egészséges 
marha b. Ehreníelsnek az említett lapokban leirt mód
ja szerint kezeltetett; minek eredménye lön : 1) Hogy 
az egészséges marhából egy darab sein betegült meg, 
sőt nevekedett étvágyánál fogva folyvást hízott, a’ 
marhadög pedig istállómból tovább nem is terjeszke
dett. — 2) Azon 5 ökör, melly már a’ kórnak Iegve- 
szélyesb korszakában különzárva sínylődött, nem e- 
vett, mereven nézett, föl nem kelt, az almon szomo
rúan feküdt, az alkalmazott szerek’ következtében las- 
sudan enni kezdett, egy sem lön rosszabbul; ’s azt 
hívők, hogy a’ kór egészen eltávozott, midőn vala
mi 2 nap múlva, néhány a’ marhadög’ kórjeleivel u- 
jonan megbetegedett. — Azonban ezeknél is állhata
tosan b. Ehrenfels’ szere alkalmaztatván, a’ dögvész 
másodszor is eltávolíttatott; onnan tova egy sem be
tegedett m eg, a’ 3 beteg kigyógyult, ’s mostanig is 
él; sőt erősen hízik, annak bizonyságául, hogy száz- 
rétü paczala a’ rendes állapotba jutott; minél fogva 
a kór visszatérését az okozhatta, hogy az ellenszer
rel ’s egyéb szabályok’ megtartásával (legalább e’ 3 
darabnál) korán felhagytunk. 3) Miután a’ rendőrileg 
meghagyott zárvonal felnyiltaték, jelentés tétetett, mi
re 183Gki dec. 13kán országos fő-állatorvos úr hiva
talosan ujonta megjelent, vizsgálódott, a’ marhát és 
istállót továbbá is tisztán rendelő tartatni, ’s a’ marha
dögöt majoromban megszűntnek nyilatkoztató. — E- 
zen tettleges siker annyival nagyobb örömemre szol
gál , minél tisztább lelkiismérettel ajánlhatom az em
lített rendszabályt olly csapás ellen, mi évezredek óta 
féktelenül zaklatott országokat, földbirtokosokat és mi- 
yelőket.Meggyőzödésem azzal is növekedett,hogyugyan- 
egy időben Traismauer nevű szomszéd helységben, 
hol egy istállóban alig van együtt 2, 3 marha, minden 
rendőri szabályok’ ellenére , (Ehrenfels’ szerének nem 
használta miatt) 80 darab hullott e l , ’s a’ marhadög 
csak akkor szűnt meg dulongni, miután mind a’ beteg, 
mind az egészséges marha egy tül - egyig levágatott. 
Nem tartom szükségesnek b. Ehrenfels’ szerét itt bő
vebben érinteni, miután az az említett hírlapban elég
gé világosan van leírva; csupán azt jegyzem m eg, 
hogy mivel a’ télnek szelídsége miatt jeget sehol sem 
kaptam, ez a’ leghidegebb vízzel pótoltatott. A’ kén
savanyból naponként egy evő-kalánnal adattam be éh
gyomorra ugyanannyi vízzel hígítva az egészséges, 
és 2 kalánnal a’ beteg marhának. Milly becses aján*



dékot vön az egész mező-gazdasági közönség b. Eh- 
renfelsnek minden önhaszon nélkül közlőit tapasztalá
sában , bizonyítani fogja azon milliónyi szarvas marha’ 
sorsa, mit Európa nélküle elveszteni kényteknítletett 
volna. Nem kétlem, hogy a’ tárgyhoz illő megisme
rés el nem maradand; de azt is hiszem, hogy sze
rény serkentéssel a’ t i t k o l t  erősebb g y ó g y s z e r  
is világra hozathatik. Gróf Clary Károly.“

Hasonló sikerét közli e’ javaslatnak Zimmermann 
Károly, gr. Zichy Ferraris’ javainak igazgatója (Oe- 
konomische Neuigkeiten 1837. Nro 31J bizonyítván, 
hogy a’ tisztelt gróf’ uradalmaiban a’ marhadög’ ve
szélye egyedül Ehrenfels báró szere- ’s javaslatának 
követése állal hárittatott el. Közleményét ekép feje
zi be: „Még egy csekély észrevételem van, mellyel, 
míg a’ marhadög e’ vidéken dühödött, tenni alkalmam 
vala ; hogy t. i. a’ százrétű paczalvészszel lépfene is 
mutatkozott. A’ kórjelek elején hasonlók, csak felbon
táskor láthatni a’ különséget. Ha tehát illyenkor a’ 
marhának eret vágtunk, ’s lépfenénél egyéb baja nem 
volt, némellyik köziile meginenekedelt; de ha egy
szersmind százrétű paczaljára is szenvedett, akkor né
hány óra múlva oda lón. A’ betegség gyakran elvál
tozott ; a’ köznépnek azért képtelen eszméi voltak fe
lőle. Utoljára nem is fogadtak tanácsot, kivált ha kö
zönséges emberi ’s állati gyógyeszküziik, az érvágás, 
foganatlan maradt. Azt mondák , hogy e’ kór, Cho- 
lerához hasonlít; ki nincs a’ halálnak szánva, gyógy
szer’ nélkülezlével sem hal az meg. Az istállónak 
(mellyben a’ beteg marha volt) tisztán tartására alig 
tudtam egyet kettőt rábírni; némellyek a’ régi pókhá
lókat sem tisztogatták le , ’s különös, noha már máso
dik éve, még sem mutatja magát a’ visszatérésnek 
nyoma. I)e ebben az okos gazda ne bízzék e l , ’s a’ 
veszélvt minden hatalmában levő eszközzel támadja 
m eg, e’ közben pétiig semmi rést ne engedjen neki. 
S'A. Miklóson február’ 26kán 1837. Zimmermann Ká
roly, gr. Zichy-Ferraris’ jószág-igazgatója.“

B. Ehrenfels’ gyógyszerének foganatét bizonyítja 
Szakmáry Auguszt gazdatisztnek az említett hírlap f. 
e. 37., ’s budai Gemeinnützige Blätter’ f. e. 15. szá
mában megjelent értekezése, sőt egyéb közlemé
nyek is, mellyeknél fogva ahoz honunkban is folya
modhatni.

E L E G Y T Á R .
S o k  e g y s z e r r e !  Madridban egy C u e n c a  

nevű becsületes chocolade-készítő él, ki mind a’szeren
cse’ kitűnő kedvezései, miad a’ balsors’ érzékeny csa- 
pási közt folyvást egykedvű marad. Ö a’ székesegy
ház’ térén lakik; nője egy castiliai nemesnek leánya, 
s neve Mercedes de Me n d o z a ;  házát a’ legpompá

sabb bútorok ékesítik; asztala folyvást el van látva 
alieante-borral ’s olla-potridával; egészség ’s étvágy őt 
soha sem hagyják-el. Midőn sept. Íjén 1833. hazatért, 
csodálkozva látá , hogy nője már alszik. Másnap a’reg
gelizés órája érkezvén, a’ nő még folyvást aludt; de 
estve ’s a’ következett napon is aludt még. Az asszony’ 
alom kórsága olly mély Lenyomást tőn férjére , hogy 
ez sietve orvosért külde; ő azt gondolá, hogy nője 
megholt, vagy legalább közel van a’ halálhoz. Az orvos 
a’ nő’ szivére fekteté kezét ’s a’ férjet inté, hogy nője’

álmát ne háborítsa; jelentvén egyszersmind, hogy ve
szélytől nem tarthatni. Egy év’ lefolyta után Mercedes’ 
atyja megholt, ’s leányának nagy értékű vagyont hagyott; 
a’nő ezen egész idő alatt legkevésbbé sem mozdult-meg ! 
Újra lefolyt tizenkét hónap; a’ chocolade-készítő ezen 
időközben agyvelő-gyuladásba esett, szemén hályogot 
kapott ’s az orvosi műtel alatt iszonyú kínokat állott-ki; 
ő elment Cadixba, cacaó-t vásárlani; ’s a’ nő még 
mindig nem mozdult fektéből. A’ harmadik év is lefolyt; 
az idősb fiú himlőbe esett, ’s felgyógyult, sőt iskolai 
évét is bevégezte — ’s anyja még folyvást aludt. V ég
re a’ negyedik év is lefolyt, ’s ekkor Mercedes asz- 
szony fölveté szemeit. Miután eszméit ismét rendbe 
szedé, ’s megemlékezett, hogy 1833dik évi septemb. 
Íjén alndt-el, kérdezé: hány az óra? Férje csöndesen 
válaszoló, hogy reggeli 7 óra van, ’s a’ nap sept. 3ka 
1837. A’ nő ezt mesének Ilivé, körültekintett a’ ház
ban, álmélkodva látá, mikép gyermekei már nagyra 
nőttek, férjének haja megőszült, ’s a’ házban* már egy 
sincs meg a' régi szolgák közül. Ezen rendkívüli ese 
mény Madridban a’ legfeszültebb figyelem’ tárgya 
lön. (Humorist.)

K ü l ö n ö s  v é g r e n d e l e t .  Nemrég egy vidor- 
kedv’ barátja st. Quentinben, kit kártyajáték, dal és 
bor kísért az életen keresztül, közeledni érzé halálát. 
O végintézetében egyik legjobb barátjának hagyta örö
kül javait, azon föltétel alatt, hogy ez hült-tetemeit ko
porsó helyeithárfaszökrénybefektesse, ’ső ta ’hosszűút
ra egy pohárral, továbbá egy, franczia-pályinkával teli, 
palaczkkal ’s egy pamut uj kártyával lássa-el. — A’ 
mélyen busongó örökös, megholt barátjának ezen vég
akaratját lélekisméretesen teljesité.

Egy a’ franczia akadémiához intézett tudósításban 
fel van számítva, hogy a’ müveit tartományokban két
harmaddal több a’ tébolyodott, mint hova a’ civilisalio 
’s felvilágosodás még nem hatott; és hogy Páris és 
London egyéb városokhoz képest az őrültek’ számát f 
részszel haladja még. Egy franczia orvos már más ál- 
kaloinmal azon tapasztalást tévé, hogy a’ legnagyobb 
lóngész, a legnagyobb gonosztevő’s a’ tébolyodott csu
pán az agyvelőben rejtező kis hártya által különböznek 
egymástól.

Franczia lapok’ állítása szerint, próbák által van 
be bizonyítva: hogy 2200 zabból 480 kenyér sültetvén, 
ha egy egy lónak naponkint két illy kenyér adatik, ez 
sokkal táplálóbb , mint hatszor annyi nyers zab.

R E J T E T T S Z Ó .

A* két elsőt vég kellővel szcldarabolja
V isszas véghárom, — ’s nála melegszik egész.

Z. Ixtv-

A’ pßdik számú rejlettszó: Hugo.

Szerkeszti H e Ini e c z y. — Nyomtatja B e i m e l .



T Á R S A U L O P Ó.
I** satun P e s t ,  d e c e m b e r ’ 9. 183?.

A ’ M E N Y A S S Z O N Y .

F ü r g e  n á szn ép  j ő ,  to lo n g  a ’
T e r m e k ’ ajtaján;
K e d v  te n y é sz ik  a ’ se i  ég n ék  

É b red ő  zaján .
G azd agon  van  a ’ m en y a sszo n y  

É k e s í t v e - f e l ,
T e lv é k  barna fiirti fé n y e s  
F ű z é r ’ g y ö n g y iv e l.

R ajt m n la t k é je lg v e  m inden  

Ifjúnak s z e m e  ,
O lly  hatást é b r e s z t  k ö rű ié  

T e s t i  k e lle m e .
V ő le g é n y e ,  m int a ’ h a jn a l’

K ép e o lly  d e r ü lt ,
’S  o lly  s z e l í d ,  m int a’ m o s o ly ,  in e lly  
R ó zsa -a jk in  ü lt.

’S  m o st  m eg in d u l e s k e tő r e  

A ’ vidám  s e r e g  ;
A ’ m en y a sszo n y t ’s  v ő le g é n y é t  

K éjje l tö ltv e -m e g .
’S  a ’ m iért k é t s z ív  só h a jto tt  
V árva  n yu gta lan ’ —  
iM egiőn , ’s  a ’ pár im ’ ö rö k re  
E g y e s ítv e  van .

’S  íg y  a ’ n á szn ép  v is s z a fo r d u l  
Ü n n e p é ly e s e n ,
H o g y  honn ked vb en  ’s  v íg a lo m b a n  
G azd ag  r é s z t  v e g y e n .
’S  távu l m ind en  n á sz i za jtó l
M ost a ’ v ő le g é n y
C só k o t n yer m e n y a sszo n y á tó l ,
L á n g zó  é rze tén .

’S  a ’ m en y a sszo n y  n yájasan  m ond :
, , l l t  e ’ c só k  n ek ed  ,
’S  m int e z  , ú gy  lá n g o ljo n  ér ttem  
M inden é r z e te d  ! !“
V é g e z é  a’ h ö lg y  b e s z é d é t ,  —
’S  ő —  fe lé b r e d e t t ,
V e s z tv e  m inden s z ív h e v ít ő  

Á lo m -k é p e k e t .

É s  m e lle t t e  á ll e g y  f é r f i ,
’S  v íg a n  íg y  b e s z é l :
,Ö r v e n d e k  h ú gom  , h o g y  ö lv e n  

É v e t  é r h e té l .
E ’ nap h o z ta  a z t  e l ,  ám é lj  
M ég so k  é v e k e t ,
’S  v íg a n ,  m int a ’ s z ír t ’ patakja  
F oly jon  é le ted !*

,,H a g y j -f e l  k ér d e t le n  b e s z é d d e l! “
Z ú g  a z  a g g - le á n y .
’S rosy b e te g s é g  ter jed ő it s z é t

H alván y  ajakán.
„ Á lo m  , á lom  ! b ájos á lo m '.

N y o m j-e l e n g e m e t;
’S  h o z d -e l  ism ét n ék em  é k e s  

V ő le g é n y e m e t .

V a g y  ha n em  . . . .  ah ! m ér t ü z é d -e l  
S z ív n y u g a lm a m a t ,
A ’ m időn  c sa k  dúl a ’ fö lk e lt  
V á g y  é s  in d u lat ? !“

V é g z é  —  é s  s z e m é t  leh u n yta  ,
Á m d e  n in cs r e m é n y ,
V issza h o zh a ta tla n  álom  
V o lt  a’ v ő le g é n y .

Beöthy Zsigmond

M A G Y A R , U T A Z Á S I  L E V É L T Ö R E D É K E K .

(C* J* ú rh o z  P  u  k  o  1 a y .)

V L e v é l .  Velencze, sept. 12. 1837. Voltam 
ugyan már többször Velenczében, önnel együtt, mikor 
t. i. Fejérvárrul Pestre mentünk ’s innét vissza ; de mi
vel az olasz Velenczében még egyszer sem valék, te
hát óhajtóm azt meglátni. Beiratám magam’ az ide Tri- 
estből hetenkint kétszer megfordulni szokott gőzhajó’ 
vendégei közé. A’ vitelbér első helyre 10 p. ft., máso
dikra 6 ft. 20 kr. pp. mellyet előre le kell fizetni, ’s 
kimaradás’ esetében vissza nem adnak. Az elindulási idő 
esti 10 óra; ekkor haranggal jel adatván, a’ mormogó 
gőzhajó, mint rekeszéből szabadult sólyom, egyszer
re veri csapkodja vas-szárnyival utjából kétfelé a’ taj
tékzó kék habokat ’s köztük nyílt rézsen iramlik tova, 
’s viszi hátán az utasokat, kik a’ mozgást csak a’ tár
gyak’ hirtelen váltakozásábul veszik észre. Ki e’ nagy
szerű jelenetet: t. i. mint küzdnek a’ habok ez erős- 
karu Herculeszszel ’s maradoznak utána, a’ pályázást ve
le nem bírhatván; mint tiinnek-el villámgyorsan sze
münk elől, röpkefények gy anánt a’ város’ ablakiból csillo
gó világok; ’s az ember bármerre néz, csak vizet ’s e- 
get lát; — ki mondom e’ jelenetet a’ hajó’ ormáról elő
ször szerencsés látni, különös érzés szállja-meg majd 
dagadó majd szorongó keblét, mellyben öröm ’s féle
lem kergetőznek. Az első hely és szoba abban külön
bözik a’ másodiktól, hogy ott annyi kötél, kőszén ’s 
más egyéb eszköz nincs láb alatt ’s a’szoba is díszesebben 
van bútorozva. De a’ nagy hőség mellett az egész ha
jónép a’ födözetre húzta magát; mig későbbnémellye- 
ket Morpheusz, másokat a’ haragos Neptun a’ hajó’ 
oldalábul kinéző szűk-ágyokba nem fektetőnek, mellyek- 
ért külön 1. p. ft. kell fizetni. Bebúttam magam is 
egy hálózugba, — szemeimet, hogy a’ körülöttem á- 
juldozó gyöngéket mint tengeri nyavalyában sinylőket, ne 
lássák,— lehunyandó;— elszenderültekezek, de csak 
kevés időre. A’ hánykodó hajó’ oldala folyvást ropogott 
’s  zúgott fülembe , mint örökös álgyuzás ’s égdörgés; 
nyugtalanságra lehajtott fejem alatt a’ félelemmel töl
tött vánkos kemény volt, keményebb Jákob’ kővánkosá
nál, ’s fölébredtem, örülvén, hogy az álmomban lá
tott hajótörés nem valóság. Borzongva láték egy asz-
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Monyt, ki csecsemőt tarta emlőjén, szem-elforgatva^ s 
kéU gbees-tten jajveszékelni, a gyermek karjai közt 
sikolta, mindkettőt gyomorémelgés gyotre s a ku ön
ben erős asszony ülőhelyéből-lefordultál! mint nyavalya
törés vonaglott. Bár merre tekinték, matrózoktól tar
tott mozsdótálakra akadtak szemeim. Fölsieték a fo- 
dözetre, hol a’ mellettünk tündérkép előtermett hul
lámhegyek , ’s ezekre felkapatott hajónkról alant lát
szó mélységek’ felvonásai mulattatának. INem tudom, 
minek tulajdoníthatni, — én ’s más jelenvolt magya
rok: u. m. Nákó grófnő, fia az ifjú grófFes t et i cs  
gróf kisasszony, kik tapasztalás ’s világlátás’ kedviért 
utaztak , Peregrini Elek, ’s egy raguzai oktató, ki 
magyar-születésű, a’tengeri betegségtől mentek marad
iunk. A’ habozás közt, szüntelen süllyedést ’s a’ hajó
nak ezer izre törését lebegtetvén a’ halálmegvetés előt
tem , egyszer csak éjfél után 1. órakor zaj történik, 
melly jelenti, hogy Triestben vagyunk. Kapitányunk 
visszaparancsolá a’ hajót, ’s az éjét rajtatöltvén, reg
gel a’ partra tódult nép között a’ városba elszélyedtünk, 
’s harmadnap a’ kitűzött órában kedvező idővel elin
dulván, hajnalfelé láttuk Velenczét — a’ tengerből felbútt 
várost — ülni a’ tenger’ hullámhátán; 9 órakor ideérvén, 
élénkbe jöttek sajkákon — mellyekbe háttal kell bebú
jj — a’ szép olasz dámák, férjeiket a’ szeretet’ pe
csétjével fogadók, — csak nekem nem volt, kinek 
kézszoritással örömömet jelenthettem volna. A’ tenger
ről távoztainkor tréfás játékot űzött velem a’ termé
szet. A’ fogadóba menvén, szobám hajlongott velem , 
„hát minden épület így inog itt?“— kérdéma’ pinczértől 
„Ön feje inog, nem az épület“ mondá; ’s igaza volt. 
„három nap folyvást, mintha részeg voltam volna, min
den tárgy ingott előttem, ’s úgy tetszett, mintha azon 
tárgy, mellyel megfogni akarék, előlem mint Tan
talus elől kívánt volna szaladni. így szoktuk magunk 
hibáit másra ruházni. Etáink ’s csatornáink nem léte 
miatt tekenősbéka’ hátán megy kereskedésünk ’s o- 
kát másra mondjuk. A’ magyar nemesben az a’ hi
ba, hogy átall kereskedő lenni ’s lenézi a’ kereske
dőt. ,,A’ milly mértékkel mértek, olly mértékkel mér
nek nektek is“ — czáfolhatlan igazsága a’ szent írás
nak. A’ világszerte híres Márk evangelistárul úgy
nevezett Márk-piacz legelső itt, melly tekintést ér
déinél. A’ Márk-templom belülről gazdag, ’s keletről 
hozott több százra menő oszlopmozaikjai naphosszaid uj 
élvezetet adnak a’ gyönyörködőnek. Rajta állnak a' 4 
bronz - lovak, mellyeket Dandalo dogé Konstantinápoly
ból hozott, \apoleon Párisba vitetett; vissza pedig szinte 
Dandalo nevű contreadmiral hozta. Az 1000 évnél idősb 
M árk toronybul felséges a’ kilátás az istriai hegyekre, 
az atlanti tengerre ’s a’ sok szigetre. Egy tornyon két 
ember üti az órát, melly nappali és éjjeli 12, összesen 
24 óra-számra van felosztva. A’ Kalendáro Fiilöp által 
19 év alatt készitett dogé - palota büszke méltósággal 
néz az előtte zajló tengerre ’s nagy udvarában Neptun 
és Mars' izmos szobrai állnak ört;tereme szebbnél szebb’s 
pompásnál pompásb. Áll ma is még azon két oszlop, 
melly eh közt a’ halálra ítélt rabok ki végeztettek. Az 
egész piacz , valamint a triesti utczáh is, négyszegű 
nagy faragottkövekkel van kirakva, mellyet sár soha 
sem disztelenít. A’ nagy csatornán kétféléi magas palo
ták közt sajkáztii, sziveméin sétamulatság, inellvet a’ 
lakosok kikoesizás helyett, — mivel ittlo\;ik nincse
nek , — gyakran élveznek. A Hialtó-hid remek épit-

vény. Az arsenál v. fegyvergyár egy a’legnevezetesb 
tünemény közül. Van itt egy Nikola Bu'gari nevű olasz, 
ki 7 nyelvet ért ’s magyarul is beszél ’s az idegenek
nek tolmácsul ajánlkozik a’ velenczei nevezetességek’ 
megmutatására. Az „Europa“ czimű vendéglőben fényes 
táblánál sok idegennek társaságában ebédelhetni 3 frank
ért. A’ hús’ fontja 12 kr. pengőben; a’ nyúlós veresbor’ 
itezéje 18 kr. szinte pengőben. Az ide utazó olvassa- 
el a’ „Négy nap Velenczében“ czimü könyvecskét, mel
lyet itt kaphatni, — én leírásában mélyen nem bocsát
kozom, nehogy mázolásom által becsét veszítse, mert 
mi magyarok úgy is nem igen szeretünk utazni. Hason- 
lag kétszer megy innen hetenkint a’ gőzös Triestbe, 
— indul esti 9 órakor és elérkezik reggelö, 7, 8 óra
kor, mint t. i. az idő kedvez, Triestbe, Visszajövet még 
zordonabbnak mutatkozék az éjszaki szél által felizgatott 
tenger, bár az ég tiszta és csendes volt; ’s megfogad
tam partra-léptemkor: tengerre nem menni soha, ’s még is 
harmadnap ismét visszajöttem, —  mert most, midőn e’ 
levelet irom, már másod ízben vagyok itt a’ vett ár
szerekért, mellyeket elhoznom haza nem lehet, 
visszajönni kényszeríttetvén. Azért vigyázni kell az em
bernek, nehogy ollyast fogadjon, mit meg nem tarta
ni kötelessége. Most már tovább utazni körülményeim 
tiltván, haza felé fordulok. Isten önnel.

L Á T O G A T Á S  A ’ M A S T R IC H T I  B A R L A N G O K B A N .

Alig haladtam kétszáz lépésnyire a’ mastrichti 
barlangokba, már is azok képzeletem előtt homályos ’s 
határtalan tömegkint jelentek-meg, mellyben a’ magá
ra hagyatott embernek elkerülhetlenül meg kell halnia. 
A’ húskomoly csend, inellv e’ sötétes boltozatokban u- 
ralkodik , még jobban növeszti a’ körösleg elhatalma
zott homalytóli félelmet. Emberi hang alig képes e* 
csöndet megháborítani, mert a’ mély sötétség némi
leg megtompítja, megsemmíti azt. Itt még viszhang 
sem lakik, mellyet a’ pusztában eltévedt vándor meg
kérdezhetne! Ha néha eltávoztam néhány lépésnyire 
vezetőimtől, hogy lássam, mit mutatnak égő fáklyáink 
e’ vak sötétségben, meggyőződtem, hogy a’ gyönge 
vöröses fénynél, meliyet azoknak lángja terjesztett, 
a’ legközelebbi tárgyakat is csak homályosan ismér- 
hetni-meg; szavunk pedig elveszett a’ száz meg száz 
ösvényen, mellyek itt szövevényesen metszik egymást 
keresztül. Hogy e’ magány’ borzalmas benyomását’s 
azon érzelmeket ismérhessük, mellvek megszállják a- 
zon szerencsétlent, ki illy földalatti tömkelegben elté
vedt, el kell oltatni a fáklyákat ’s meghagyni a’ ve
zetőknek, hogy néhány perczig vonuljanak-vissza. 
Rögtön egy benső leirhatlan borzanat száll ja meg a’ 
vándort; egy benső Ieggyőzhetlen ösztön kényszerí- 
tendi ő t, hogy keresse a’ legközelebbi szirtfalat s 
ismételve tapogassa azt kezeivel, hogy igy meggyő
ződjék, mikép legalább még egy érzéke inaradt-meg. 
Szeme hasztalan erőködik, kileshetni egy szabadulást 
Ígérő világ’ leggyöngébb rezgését, — fülei legfe- 
sziiltebb figyelem után sem hallandnak legkisebb vi
gasztaló neszt. A’ vándor csupán a’ tapintat’ érzéké
re van szorítva olly helyen, hol őt a’ sir’ ijedelmei 
mindümien környezik’s hol képzelőereje mindazon szen
vedést ’s kínt előidézi, mellyeket kénytelen volt szen
vedni azon szerencsétlen, kinek jajai, imádsága és 
sírása hasztalan hangzónak el e’ rideg tömkelegben.
S ha azután rövid ideig, mint elevenen eltemetett,
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végig tapintá a’ falat, a’ legbátrabbat is bizonyos meg- 
nevezhellen aggodalom szállja-meg, ’s csak azon gon
dolat, bogy közel vannak a’ vezetők, adand neki e- 
rőt, bogy le ne roskadjon szörnyű rémültében. Resz- 
keleg hangon hijja-vissza vezetőit ’s az első szikrá
nál, mellyet azok a’ tűzkőből idéznek-elő, érzi, bogy 
leirhallan vigasztalás sugárzik vissza keblébe.

A’ vezetők, kik az utast ide kisérik, minden 
alkalomkor híven elbeszélik azon néhány pattantyús’ 
történeteit, kik, midőn a’ franczia republikánusok Mas- 
tricht-et ostromiák, elég balgák voltak e’ földalatti 
barlangokat egyedül látogatni-meg; ők soha sem tér
tek azokbul vissza többé, hogy tudósítást adhassanak 
kalandjokrúl. Beszélik továbbá, hogy akkor, midőn 
az összeirási törvény nyomasztá az országot, több fia
tal ember eltökélő magában : mindent merni ’s mago
kat inkább bármi veszélynek tenni-ki, mint a’ zsarno
ki rendelethez illeszkedni, e’ földalatti barlangokban 
kerestek menedéket. *—■ A’ legszerencsésb közöttük 
megnyeré e’ föld’ mélyében-tartózkodás által azon sza
badságot , mellyet nem adott neki a’ földszin; de a’ 
többi mind halálát leié itt, ’s kínosabb halált, mint 
millyennel a’ csatatéren találkozhattak volna. E’ ször
nyű boltozatokban magam is többször akadtam embe
ri csonltetemekre, szerencsétlenek’ borzasztó maradvá
nyba, kiknek lelki kínjaik’s testi szenvedéseik egykor 
rémitők lehettek; különféle helyen szénnel irt rajzo
kat mutogatnak, emlékeztetésül azon holttestekre, mel- 
lyek itt találtattak. Itt egy munkást láthatni lerajzol
va, ki eltévedt a’ tömkelegben, ’s addig kereste a’ 
kijárást, míg fáklyája’ fényénél megkülönböztethető a’ 
tárgyakat. Utolsó fellobbanó langja, nem lévén képes 
tovább világítani, megégette kezét ’s ő kétségbee
setten rogyott földre ’s kínos halálnak juta martalé
kul. Sokat beszélnek illy borzasztó eseményekről, de 
legsajuálatraméltóbb tudósítás azon négy Ferencz-szer- 
zetbeli atyáról, kiket 1640beu itt ért-el a’ halál. E ’ jámbor 
férfiak elhatározók magokban, hogy e’ barlangokban 
egy kápolnát vágandnak. Ahoz legillőbb helyet ügye- 
keztek kikeresni, de mivel némileg inár jártasok va
lónak e’ barlangokban, megfelejtkeztek magokkal ve
zetőket vinni’s azok helyett Ariadne’ eszközét haszná
lak , hogy a’ legtávolabb mélységig juthassanak. Mi
után bőven vittek magokkal fonalat, ’s egyik végét 
megkötők a’ bemenetnél, addig haladtak előre, míg 
a’ fonal tartott ’s illy módon egy akkorig isméretlen 
helyhez jutottak. Egyikük szénnel rajzolá-ki a’ kápol
na’ várát, mellyet most is láthatni a’ falon, ’s miután 
alájegyzé a’ felfödözés’ napját, vissza akart társaival 
térni * de akkor vették észre leirhatlan ijedelmükre , 
hogy a vezérfonál történetből elszakadt. Nincs tudva, 
a’ szerencsétlen férfiak mihez fogtak e’ kétségbeejtő 
helyzetben, de mivel vissza nem tértek, előljárójok, 
ki tudta, miért mentek a’barlangokba, élénk nyomozást 
tétetett; egy hét múlva lelték-meg a’ szerencsétlenek’ 
holttesteit; egymástól némi távolságra feküvének föld
re fordított arczczal, kezeikben olvasót tartva, mint
ha imádkozva haltak volna meg. E ’ jámbor férfiak’ 
képeit azon helyen láthatni lerajzolva, hol tetemeik 
holtan feküdtek. Ljigetfy jlndor.

A’ VILÁG’ MI M A TU R -K É PE .

A’ világnak— végetlenségével a’ nagyban úgy, 
mint kicsinyben, a’ csillagos égboltozat’ fenségével.

magasságával ’s mélységével, vadságával *s kellemé
vel, föltalált ’s még elrejtett kincseivel az ember, 
mint egyetlenegy teremtmény, melly isten ’s terem
tés köztt létez —  miniatűr- vagy is paranyképét hor
dozza keblében. A’ lelki égboltozat’ magasságán ra
gyog napkint az ész; sugárai a’ fejledni kezdő te
hetségeket megérlelik, lángja az előítéletek’ rideg 
salakját megemészti; világa a’ tévedés’ barna ködföl- 
legit eloszlatja.— De mint forró napsugárok’ daczára 
a’ föld’ legmagasb csúcsai fagygyal ’s hóval boritvák, 
’s halálleplök alatt örök hidegben dermedeznek: meg
történik , hogy a’ hideg észemberről úgy beszélünk , 
mint ki léggolyókint a’ földről felkapatva elvont fogal
mak’ hasztalan kémlése, ’s hiú hypothesisek’ vadá
szata mellett a’ társaság’ kötelességit elfelejti, ’s rész
vétét a’ szenvedő emberiség iránt elveszti. A’ kép
zelet szélhez hasonlóan a’ gondolatot a’ földről sebes 
szárnyára kapja, ’s azt messze a’ lélek’ aelher-kék- 
jén keresztülröpitve, majd fénylő magasságra vagy 
»nesztelen szíriekre, majd virányos völgyekre, vagy 
kiaszott sivatag pusztára ülteti. Világitó meteorkint 
szállong az ötlet az észnek körén keresztül, ’s czi- 
kázó tiizél önmagában ápolva, váratlanul sujt-le villá
ma, Mint vészterhes föllegek ’s pusztító zivatarok a’ 
földön áthúzódnak, sulyjok alatt alapja megrendül, 
inig az eső levert virányait nedvesíti: úgy szenved 
sokszor a’ lélek is szerencsétlenség, nyomor- ’s szük
ségtől erős zivatarokat, még földét a’ bánat’ könnyei 
’s a’ csöndes türelem’ harmatgyöngyeivel itatja. Ha a’ 
nap’ zivatarjai után az est’ fátyola nyugalom-hozólag 
a’ vívódó lelket körülárnyékozza, hány ezer remény- 
csillag ragyog a’ fáradt szem elibe ? hány magas foga
lom mint megannyi csillag-pikkely esik-le hűvös föl
dére!— Földét, a’ jo vagy rósz magra egyenlőn fo
gékonyát, hajlandóságok, szokások, ingerek,’s min
denféle ösztön lakják, ’s rontó szenvedélyek’ ’s indu
latok’ árjai belé tolongva, minden szelíd érzést köze
léből kitúrnak. A’ nemes érezek, u. m. honszeretet, 
barátság, szerelem, haladás, részvét az emberi szív’ 
kedély ének mélyiben elrejtve nyugosznak. Sokszor az 
ércz-erők’ nagyobb vagy kisebb gazdagságát szembe
ötlő jelek bizonyítják, de sokszor tudományodtól függ 
szerszámodat ügyesen forgatni, hogy jelenlétét ki
kutathasd ’s hatalmát megvizsgálhasd. Soha se bán
kódjál próbatéteden, mert ha itt vagy amott siket kő- 
szirtre lelsz is, más felől értté leggazdagabb kárpót
lékot nyersz. Az akarat ’s é sz , uralkodásukat e’ szel
lemi világban megoszták , ’s a’ lélekisméretet, mint 
emlékeztetőt ’s intőt, ’s mint valamit követelőt, minek 
lennie kellene ’s nincs, itélőűl lútták, Ha szilárd ’s 
gyakorlott akarat, észszel egyesülten az erkölcsiség* 
törvényeit maga megtartja, csak akkor húzhatja rö
vidre az ingereknek , az emberiboldogság’ e’ legna
gyobb elleninek, vezérfékét, ’s akkor a’ lélekbéke 
rendithetlen ’s az öröm kimeríthetlen forrású. Szere
tet ’s remény lépdel oldala mellett , ’s az emberi élet* 
himes virányin keresztül olly magasságra vezeti, hon
nan a’ kilátás egy öröklétbe nyílik; míg az elhatal
mazott szenvedélyek’ ereje a’ szerencse’ oszlopait por
ba dönti. Ezen egész világ-rendszernek mottója pe
dig : „Légy erényes és bölcs!“

Sujantz ky.
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H O S S Z Ú  ÉLET’ PÉLDÁI.

Olly emberekről, kik száz ’s ennél valamivel 
több évet éltek, mint gyakori esetekről, — noha eze
ket is méltó feljegyzem','— ez úttal nem szólok ; ollya- 
kat hozok csak elő, kik életök’ második századának 
felét is túlhaladták.

1) P a r r e  T a m á s  angol, született Szalop gróf
ságban Sbrophshireben, kilencz király alatt 152 éves 
és 9 hónapos életkort élt. Porter Eduárd’ haszonb rlője 
lévén, földmiveléssel szerzé kenyerét. Százharmincza- 
tlik évéig minden nehéz munkára, még cséplésre is , 
alkalmas volt. INIinl nyolczvan éves agglegény vette nő
ül Tajler Johanna hajadont, kivel 30 évig szerencsés 
házasságban élt; ezen nőjét a’ halál elragadván 12 évet 
özvegységben lölte; ekkor Adda Antonia özvegyet vé
vé feleségűi, kivel békés házassági szövetsége 30 évig 
tartott. Szazötvenkettedik évében , — rendkívüli korát 
Annidéi gróf a’ kirrálynál bejelentvén, Londonba hoza
tott. Itt mind a’ királytól mind a’ lordtul kényelmekkel 
elláttatván, talán ugyanezen okbul 1635 évi november 
5kén megszűnt élni. Teste Harwey \  ilrnos hires udva
ri orvos által a’ király’ parancsára felbontatván, belső 
részeiben legparányibb sérv, melly halálát okozhatá, 
nem találkozók. A’ megdicsőült öregnek tetemei a’ west- 
münsteri apátságban a’jeles emberek közt nyerlek nyug
helyét ; hire pedig honosinál máig is olly élénk emlé
kezetben ’s tiszteletben van, hogy annak , a’ kit sze. 
retnek, Parre’ éveit óhajtják istentől. —

2) Norvégiában, nem messze Berg váróstul egy 
kisfaluban S u r r i n g t  on J ó z s e f  1797ben 160 éves 
korában hunyt-el. Érzékeit ’s értelmét utolsó órájáig tö
kéletes épségben tartá-meg. Halála - előtti napon csa
ládját ágyához szólítván, közöttük felosztandó érté
kérül szép módon rendelkezett. Temetésekor legi- 
dősb íia 103, legifjabbik 9 éves volt.

3) J e n k i s z  H e n r i k  angol, jorkshirei szüle
tés, 1670ben mint 169 éves öreg rekeszté életpályá
ját. 1513ban a’ ílowdeníieldi ütközetben mint 12 éves 
siheder vön részt; utolsó foglalatossága halászat vala. 
.Száz éves korában bármi sebes folyamon ifjúi könnyű
séggel úszott keresztül.

4) Az imént mondottaknál még számosabb évet 
élt a’ temesvári bánságban lakott Bo v i n  János .  Ez 
172 éves vala; nője pedig, kivel 147 évig élt házas
ságban , 164 éves korában holt-meg. Legkisebb lija, 
atyja’ halálakor 90 éves lévén, 116dik évig élt. E ’ 
tisztes pár’ arczképeit Pécsben a’ csász. kir. képgyuj- 
teményes csarnokban láthatni.

5) Szintúgy említésre méltó továbbá S c h a n o -  
li Jakab,  ki Skőtziáhan Stratbojiban születvén ugyan

itt 178 éves korában húnyt-el. 1 Károly alatt mint 
matróz, tengeri szolgálatot viselt, később anyaváro
sában éldegélt; 19 magzatot nevelt-föl, unokáinak ’s 
ezek’ gyermekinek száma 1014re terjed. Halálakor e- 
zekből még 213 volt életben. Unokái közül, kik 
temetőbe kisérték, kettő 56, egy pedig 71 éves vala.

6) W o r t o u  V i l m o s  hasonlag skólíi, Daczel- 
ben 179dik évében végzé földipályáját. Halála előtt 
több évvel koporsóját megcsináltatván, estenkiut ágyá
hoz tétette.

Mindezeknél Z a r t e n  P é t e r  honunkbeli szü
letés leghosszabb életkorral áldaték-meg. O l85dik 
évében halt-meg csöndesen. Legifjabb fija atyjának 
temetésekor 79 éves volt.

Mózes’ idejében még hosszabbra nyúlt a’ halan
dók’ életfonala. Mózes’ írásai tanúsítják, hogy Mathu- 
zálem 969, Noé 950, Jareb 962, Ádám 930, a’ töb
bi 800 ’s több kevesebb évig éltek. — Közönsége
sen azthivék, hogy a’ világ’ létrejöttével ennek szíilötti 
is hosszabb ’s tarlósb életkort értek. De más volt az ak
kori időkor-számlálás. Kétségtelen adatokbul kiviláglik, 
hogy a’ régiek Abrahám’ idejéig egy évben 3 hóna
pot, azután 8, ’s József’ idején túl 12 hónapot szám
láltak. Ezen állítás még jobban megerősödik az által , 
hogy máig is némelly keleti nemzeteknél egy év csak 
3 hónapbnl áll. E’ számítás szerint a’ régi 900 éves 
életkor mintegy 200 évre száll alá, mi épen nem le- 
lietlen. Világos továbbá, hogy az ember’ életideje 
mindig ugyanazon egy volt, ’s hogy a’ föld’ csecse - 
inőségének , mint sokan hibásan gondolák, az ember’ 
korára semmi befolyása nem lehetett.

Edrnek Ddvhi.
T Ö R E D É K . - G O N D O L A T O K .

Minden dolognak van jó ’s rósz oldala, —  ’s csu
pán az embertől függ,az abban létező jót hasznára for. 
dítani — a’ roszat pedig elhárítani.

Ha a’ nyomor erény’ szüleménye: úgy tiszteljük; 
ha szerencsétlenségé: szánjuk, —  ’s még akkor is 
ha véteké, nevessük meg; mert a’nyomor eléggé bün
teti az embert, ’s azon ember, ki a’halálra kárhozottat 
gúnyolni vagy gyalázni képes, méltóbb megvetésünkre, 
mint maga a’ vétkes.

A’ hálátlanság olly alacsony vétek, hogy alig tá- 
lálkozott ember eddig, ki magárul megvallotta volna.

N. E.

R E J T E T T S Z Ó .

K ét v ég s ő m  ha h a m is , h ired - ’s v a g y o n ú d ra  v e s z é ly t  h oz.

E lső m et k é s z  v o lt  ontani jám bor egész.
<S~. lg . Zalákul.

A.» 97dik számú rejtettszó: F a z é k .

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i m e l .
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J Ó S Z Á G S Z E R Z É S -  É S  H A S Z O N B É R L É S R Ó L .

N E M I  F I G Y E L M E Z T E T I S E L ' L  á ’ S Z E R Z O k ’ ’s  B É R B E 

A D Ó K N A K .

(K ö z li T á r s a l k o d ó n k  m utatván yul am a’ s o k  ’s  ig en  é r d e 
k e s  cz ik k e ly  k ö z ü l ,  m e lly ek  a ’ „ gazdasági tudósítások“ 
c z ím ü  fo ly ó ir a t’ le g k ö z e le b b  m e g je le n t  2d ik  fü z e té b e n  fo g la l
k o zn a k . A ’ j e le s  é r t e k e z é s ’ s z e r z ő je  K a c s k o v i c s  L a j o s . )

A’ mezőgazdasági rendszer, melly egyes gazda
ságoknak egymásiránti, ’s az egészhez mért viszonyá
ból alakul, a’ nemzeti gazdasággal oily összefüggés
ben van, mint egyes katonák’ dandára az egész tábor
ral. Minél biztosabb ’s maradandóbb az egyesek’ bir
toka, annál rendszeresb a’ gazdálkodás, annál több a’ 
termesztmény, élénkebb a’ bel- és kül kereskedés, több 
a’ foglalkozás, gyorsabb a’ pénzforgás, dúsabb a’ nép, 
erősebb a’ nemzet. Minthogy tehát a’ mezőgazdaság’ 
mibenléte a’ nemzeti jóllétnek azon talapja, melly nél
kül nemzetet boldogítani a’ legbölcsebb kormány sem 
képes, a’ törvényhozó hatalom’ egyik fő gondja le
gyen : hogy a’ polgárok’ birtoka minél inkább biztosí- 
tassék. E’ sark-igazságon alapodnak a’ legrégibb idők
től korunkig minden nemzetnek történetei; hazánkéit 
sem véve k i, melly nyolcz század óta bel- és kül há
borgásoknak majdnem szüntelen csatamezeje lévén, 
inkább azzal foglalkoztatá a’ nemzetet: mint kelljen 
megtámadói ellen a’ függetlenséget védeni, hogy 
sem a’ mezőgazdaság’ elrendezésére időt ’s nyugalmat 
nyerhetett volna. Ez vala oka, hogy a’ fekvő birtok
nak tulajdona a’ védelmi kötelességgel lévén össze
kötve, a’ tulajdonosok, mint katonák, éltöket többnyi
re táborozásban tölték el, a’ mezőgazdaság pedig rab
szolgák’ kezeire bízva parlagon bevert. Ez vala an
nak is oka, hogy ámbár Hazánk’ nagy részét a’ ter
mészet buja termékenységgel áldotta m eg, de mivel 
a’ mezőgazdaság’ rendszerének keblében biztos alapja 
nem vala, polgárai inkább panaszkodhattak a’ nyomo
rúság , ’s gyakran éhhalál ellen, hogysem bőséggel 
dicsekedhettek volna.

Nem czélom itt a’ földmivelő népnek ’s földtu
lajdonosnak egymásiránti viszonyukról történeti vizs
gálódásba bocsátkozni, mert ezt Pfabler megbe
csülhetted munkájában *) úgy kimeríté, hogy ahoz 
valamit helyesen hozzátenni a’ legiigyesb történet- 
búvár is alig volna képes; annyi bizonyos, hogy tör
vényeink közt 1298ik év óta, midőn a’ jobbágyok
nak a’ szabad költözhetés legelőször megengedtetett, 
több mezőgazdaságot tárgyazó czikk létez. Most, 
midőn törvényhozó testünk immár nemcsupán a’ je
lenkor’ szükségeihez mérve gyógyítgatja a’ sebeket, 
mint péld. az erdőpusztítást akadályozó, rövid viszsza- 
helyeztetési, ’s ezekhez hasonló néhány úrbéri törvény 
által, hanem a’ jövendőbe mélyebben tekintve, józa
nabb gazdálkodás’ elvei szerint az egésznek czélra ve
zető irányt törekszik adni; minden hazafi’ keblét azon

•) Jus Georgicum Regni Hungáriáé et Partium eidem adne- 
varum. Keszthely. 1820-

édes remény kecsegteti, hogy az ingatlan vagyon be
csében is naponkint nyerni fog.

Ha visszaemlékezünk azon időkre, mikor őseink 
egy magyar ruháért, paripáért, vagy lószerszámért 
egész falukat adtak, kénytelenek vagyunk egyszers
mind olly ítéletet hozni: hogy vagy pénzök nem va
la , vagy számítani nem tudtak; ’s aligha mind e’ 
kettő nem való. A’ jószágnak valamint bizonyos jöve
delme, úgy bizonyos értéke sem volt, pénz kevés ter
mett ; a’ kereskedésnek éltető malasztját nem ösmerték.—  
Most a’ gazdaság Hazánkban tudományos fejlődésnek 
indul, ’s külföldi példák’ okos követése által naponkint 
bokrosabb ágazató virágzáshoz közeledik. Legújabb 
törvényeink erre átalában, jelesen pedig a’ IV. czikk. 
6. és Í0. §§. a’ VI. czikk. 3. §. VIII. czikk. X. czikk. 
6. és 7. §§. és a’ XII czikkely ismét uj alkalmat nyuj- 
tának. Miután ekép egy részről a’ jószág - adásve- 
vés , mint alaposan reméllhetni, könnyebb s gyakoribb 
lesz, de különben is a’ XV. és XXVik czikkelyek’ 
értelmében történendő becsültetés többféle számítások
kal fog együtt járni; hogy tehát akár önkénytes adás- 
vevésnek, akár törvényes kibecsültetésnek alkalmával 
mind az eladó és vevő, mind a’ becslendő minden te
kintetben biztosan számíthasson, s azon látpontokat is 
figyelembe vehesse, mellyekre egyedül a’ törvénytu
domány vagy jogtudós által figyelmeztethetnék, — a’ 
mező- és közgazdasági látpontok iránt Block’ és Kop
pe’ munkáit ajánlva — czélszerűnek véltem kisded tü
kör gyanánt a’ birtok’ alapjának gyökeres-, vagy ide- 
igleniségét, jövedelmeinek gyarapító, kisebbítő, vagy 
megszüntető viszonyaival együtt közzé tenni, egyszers
mind a’ haszonbérről Leibitzer után röviden értekezni.

A’ fekvő jószágok Magyarországban valamint tör
vényes millyenségökre nézve különbözők, úgy birha- 
tások is bizonyos nemzetségekre ’s személyekre néz
ve tetemes különbségeket szenved. Lényegére nézve 
minden fekvő jószág: nemesi, polgári, vagy úrbéri. 
— Nemesi jószágot egyedül királyi, nádori, vagy 
egyházi erőteljes adomány ’s igtatás által szerezhetni 
örök időre, elannyira, hogy a’ vásárlóit birtok, habár 
örök időre terjesztetnek is iránta a’ szerződési föltéte
lek, többnyire ingadozó, ’s per által könnyen elveszt- 
hetendő marad. Vannak ugyan környületek, mellyek 
az örök birtokot nemes birtokosára nézve biztosítják, 
de ezek annyira szövevényesek, hogy fejtegetésök bő
vebb jogtudományi isméreteknek előbocsátását kívánná 
m eg; azért ez alkalommal csak röviden fogom magok’ 
helyén említeni az eseteket. Ideiglenikép többféle czím 
alatt ’s majd hosszabb , majd rövidebb időre szerez
hetni fekvő jószágot; hol minden károsodásnak kike
rüléséül szinte vigyázattal kell a’ szerződést kötni; 
sőt ha a’ jószágszerző jogtudományi isméreteiben nem 
bízik , tanácsosi) valamelly értelmes ügyvédhez fo
lyamodnia.

I .  N E M E S I - J Ó S Z Á G - S Z E R Z É S .

Nemesi jószágot adomány, örökbevallás, zálog, C a e 

r e ’ s  haszonbér czímei alatt szerezhetni; melly alkalom
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mai, mivel a’ jószág gazdasági tekintetben is annyival 
ér többet, mennyivel hosszabb időre van biztosítva bir
toka a’ vevő, ha rendszeres gazdaságot akar foly
tatni,’ iparkodjék ollyezírn alatt szerezni jószágot, melly- 
nél fogva azt maradékira is törvényesen átbocsáthas- 
sa. A d o m á n y ’ útján legbizonyosabb joggal szerez
hetni nemesi jószágokat, főkép a’ kir. Kamara’ birto 
kából. Itt is azonban különfélékre kell figyelni. — 1) 
Ha az adományos nemtelen, mivel a’ királyi adomány egy
úttal nemesít, a’ nemesi váltságbért le kell fizetnie. —
2) Számba kell venni az iktatási költségeket. — 3) 
Noha a’ kamarától adomány’ utján szerzett jószágnak 
birtoka azonnal átruháztatik az adományosra, még is 
megtörténhetik, hogy valaki az iktatásnak ellene mond, 
’s később az adományos ellenmondásának okvételeiil 
(ad recipiendam contradictionis rationem) a’ kir. Táb
la’ ebbe idézendi, ’s noha e’ perben őt a’ kir. fis- 
cus kivédni (evincere) tartozik, még is költségébe 
fog kerülni a’ pörlekedés. —- —

Ö r ö k b e v a l l á s ’ útján szinte szerezhetni ne
mesi jószágot pénzért; de biztosítani nehéz. Ki ez ú- 
ton szándékozik nemesi jószághoz jutni, következők
re ügyeimszzen: 1) Iparkodjék olly jószágot szerez
ni, melly az eladónak saját, és erős (firmi juris) p.q 
teljes-erejű adományi, vagy elidősített ürökvalloinási 
szerzeménye lévén, szabad intézkedése alá tartozik-
2) Ha a’ jószág az eladóra nézve ősi, a’ vallomási 
levélbe az eladásnak kényszerítő, vagy elfogadható 
okait tétesse be, sőt ezekről bizonyító szereket is 
szerezzen az örökösek által netalán indítandó elerőt- 
lenítő pernek ellen * támaszaid; vagy iparkodjék az 
illető örökösöknek jóváhagyását is kieszközleni. —■
3) Ója magát olly jószág’ megvételétől, melly gyám
ság, vagy árvagondviselet alatt van; mert ezek tőle 
rövid utón vétethetnek vissza. — 4) A’ törvényes ki- 
vántatóságok közül egyet se mnlaszszon el; illyen az 
atyafiak’ megkinálása, hiteles helyen történendő heval- 
latás, ’s a’ t. ■— 5) Figyeljen arra is , valljon az el
adó nemzetségnek vannak-e maradékai, vagy mag
szakadáshoz közelget, melly esetben, ha a’ jószá
got megtartani akarja, királyi megegyezést lesz szük
ség kieszközölni. — 6) Tudja m eg, nincs-é a’ véte? 
les jószág per alatt; s ha igen: vizsgáltassa meg 
annak állapotját, ’s vegye számba, mennyibe kerül
het annak védelme? —  7) Vegye figyelembe az ela
dó nemzetség’ vagyonbeli állapotját; valljon a’ támad-; 
ható perben lesz-é képes őt kiyédni? — 8) Tekintse 
meg az illető törvényhatóságnak intabulationalis köny
vét; ’s ha lehet, tudja meg: valljon a’ kérdéses jó
szág nincs-é valakinek képzálog gyanánt lekötve? —r

Ki van-e a’ netalán életben levő özvegy vagy le
ány-ág a’ vételes jószágból elégítve? — 10) Ha szer- 
zeményi a’ vételes jószág, vegye tekintetbe az eladó’ 
sorsát, valljon nem pazarolta-é netalán el ősi vagyo
nát , mellynek kiegészítésére az illető örökösek a’ 
szerzemény’ birtokosát is kényszeríthetendik ?

Z á l o g i  czim alatt szinte szerezhetni nemesi jó
szágot, de törvényesen ’s jólelküen legföljebb 32 
esztendőre; különben per által a’ zálogos föltételek 
elerőtleníltethetnek; az elidősités pedig zálogra nem 
alkalmaztatható. Noha pedig a’ törvényes föltétek 
alatt szerzett zálogot birtokosa per nélkül rendszerint 
kibocsátani nem tartozik, figyelmezzen azonban a’ zá- 
logvevő e’ következőkre: — 1) Mivel a’zálognak ki

váltásakor a’ záloghirtokos által tett épületek közül 
csak a’ gazdaság’ folytatására szükségesek és hasz
nosak téríttetnek m eg, iparkodjék a’jószágszerző kü
lönösen kikötni: hogy a’ vételes jószágon mindenféle 
kényelmi épületeket is emelhessen; hogy valamint min
den javításokat úgy ezeket szinte a’ sajátos annak ide
jén megtéríteni tartozzék. — 1) Mint az örökvallo
másnál , úgy a’ zálognál is megkivántátik, hogy az 
illető atyafiak törvényesen megkináltassanak ; melly tör
vényes megkinálás ahozképest, mint a’ zálogos jó
szág egy, vagy több hatóság’ kebelében fekszik, több 
’s kevesebb költséggel jár. — 3) Tudja meg szinte : 
valljon a’ zálogba veendő jószág nincseu-é valakinek 
képzálog gyanánt lekötve, ’s nincs-e a’ zálogadó el
len tetemes összeség intabulálva? —- 4) A’ pénz-szám
lálás tanúk előtt, ’s a’ jószág-átadás törvényes bizony
ság előtt történjék, —* 5) Fő tekintetet érdemel azon 
környület: valljon a’ zálogba-adó sajátos-é, vagy szin
te zálogbirtokosa a’ jószágnak; ’s ha zálogos: minő 
viszonyban vannak az elébbi zálog’ feltételei a’köten
dőéivel ; szóval: miben gyökerez annak birtoka; ’s 
joggal zálogosíthatja-é azt el a’zálogbaadó, vagy sem? 
Mert könnyen veszélybe kerül a’ jószág-szerző’ pén
ze; főkép ha a’ zálogbaadónál egyébkint sincs elég 
bátorság.

Harmadik módja a’ nemesi jószág' ideigleni pen + 
zen-szerzésének a’ h a s z o n b é r ;  erről azonban füg
gelék gyanánt utoljára szólandok: itt még némelly ál
talányos nézeteket tartok szükségesnek megemlíteni, 
mellyek a’ nemesi jószágnak örök időre vagy ideig
leni szerzésekor különös figyelmet érdemelnek, u. m, 
a) Valljon csupán udyartelki é a’ vételes jószág, v. úrbé
ri telkekkel vegyes ? — b) A’ jobbágyok szorosan urbér 
szerint szolgálnak-é , v. szerződés szerint, ’s miilyen 
a’ létező szerződés költe’ idejére, ’s föltételeire nézve? 
p) Ha úrbér szerint szolgálnak a’ jdbbágyok, különös 
figyelmet érdemel azon környület: yalljop a’ jószág 
Bánságban fekszik-e, vagy egyebütt? mert Bánság? 
nak, sőt a’ tótországi varmegyék’ úrbére is sokban 
különbőz a’ többi vármegyékétől. —• d) Figyelmet ér
demel , hogy a’ jobbágyok ezentúl jobbágytelki ha
szonvételeit szabadon eladhatják. — e) Léteznek-é a’ 
kérdéses jószágban jobbágyok által bírt irtások, ’s 
miilyenek? — f) Nem létez-é a’ jobbágyságra nézve 
valami kedvező szokás, melly et az uj úrbér megha
gyatni rendel? —  g ) El van é már különözve a’ ma
jorsági legelő a’ jobbágyokétól, vagy sem; ha el van, 
miképen, ’s valljon a’ jobbágyok külön testekben (tag
osztály szerint) birják-e illetőségeiket, vagy közösen ? 
ha pedig nincs: valljon nem forog-e fenn olly környü
let, melly azt lehetlenné tenné, vagy ellenben a’ föl
desúrra nézve kedvezővé? — h) Az erdőkre’s fajzás
ra nézve vizsgálat alá kell venni a’ netalán divatozó 
’s úrbérileg helybenhagyott szokást. — i) Boltokra 
nézve, ha a’ vételes jószág netalán nagyobb tekinte
tű mező város lenne, figyelmet érdemel az ott diszlő 
kereskedésnek állapotja; különben is tekintetbe vehető, 
valljon a’ helység olly fekvésű-e, hogy benne idővel 
több bolt nyilhatik meg? — k) Minthogy az úrbéri a- 
dózások’ beszedése újabb törvények szerint több meg
szorítások alá esett, vizsgálatot érdemel a’ beszedés
nek mikép eszközölhetése azon akadályokkal együtt, 
mellyeknél fogva a’ vevő némelly úrbéri adózásokat 
megváltatni, vagy irántok szerződni lesz kénytelen. —
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1) Midőn a’ földes urat úrbérileg illető telekutáni szol’ 
gálatok tudatnak be, figyelembe vétessek a’ munka-hely’ 
nek a’ jobbágyok’ lakásától! távolsága azzal a’ környü" 
lettel együtt, valljon használhatja-e azokat a’ földesúr» 
vagy szinte megváltatni lesz kénytelen? — in) Ha na
gyobb terjedelmű ’s népesebb a’ jószág, ehe<s képest 
vétethetik számba a’ tartandó úrszékeknek költsége is> 
az^al a’ külöpséggel: valljon az első bíróság a’ köz
ségnek yan-e átengedve, vagy sem? Úgy szinte lega
lább közelítőleg az is felszámítath ítik , mennyibe fog
nak kerülni a’ törvényszerű úrbéri egyezkedések, fi
gyelembe vevén azoknak előmozdító, vágy gátoló kör? 
nyületeit. —-  n) Ahoz képest, valljon a' jószág űrbé? 
i'íleg rendbe van é már szedve, és miképen, vagy é* 
pen nincs, szinte közelítőleg számot vethetni az onnan 
eredhető hasznokra, csonkulásokra, és költségekre 
nézve is.

Ezeken felül akármilly czím alatt történjék va? 
lamelly jószágnak adásvevése, el ne mulaszsza a’ ve
vő megtudni: — l )  Valljon létez-e a’ közbirtokosok 
közt törvényes haszonvételi arány, ’s inilly karban van
nak a’ határjelek ? — 2) Ha netalán az erdők közösen 
használtatnak, létez-e ezekre nézve is a’ közbirtokosak 
közt biróikép vagy szerződés’ utján megállapított a- 
rány, vagy netalán irántok arányosító per foly ; továb
bad, nincsenek-e törvényhatósági zár alatt? ’s a’ t. — 
3) Gyakorol-e az eladó egyházi pártfogást vagy sem ? 
van é bűnhatósági váltsága? mellyek tetemes költ? 
seggel járnak, —  4) Nem elpusztult-telki ’s udva- 
j’ositott-e a’ jószág, millyet az újabb törvény szerint 
adózás alá lesz köteles bocsátani birtokosa. ?

(Vr gc követi ezik.)

AZ ABRUZZO-K’ HARAMIÁJA.

Két nap múlva Aquilábf jöttöm után,?—úgymond 
bizonyos nagytekintetű utazó — midőn estv e a’vásártéren 
járdalnék, munkásokat láttam, fáklyavilágnál egy al
kat’ felállításával foglalkozókat. Egy csapat katona
ság ügyekezett távul tartani a’ kandi sokaságot. Meg
tudtam végre, hogy vesztőfát emelnek, egy merész 
haramia’ számára, ki hosszabb idő óta ijedelmet ’s ret
tegést terjeszte az Abruzzokbaji- Másnap mintegy reg? 
geli 7 órakor egyik olasz barátom lépett szobámba. 
»Eljöttem — úgymond,—  önt magammal vezetni, hogy 
jelen legyen Giuseppo Palmieri’ kivégeztetésén, kit két
ségkívül ismer. Ön tudja, hogy a’ szegény ficzkót nem 
rég elfogták; pőre nem sokáig tarta, ’s ma fogják ki
végezni. Az ember mindent lásson, ha idegen földön 
van— imezt tévé hozzá barátom, kinek nyomban nem 
feleltem, — a? henyeség’ vagy utálat’ egy percze meg
foszthatná önt a’ nemzeti szokások’ egyik nevezetes 
látványától!4 — Én mentegetém magam ’s mondám bará
tomnak, hogy nincs kedvem a’ felakasztandó szeren
csétlennel isméretséget kötni, ’s hogy nem vagyok 
hajlandó, megkísérteni izmaimat. Barátom’ minden ü- 
gyekezete, hogy vele-menésre bírjon, hasztalan volt; 
de néhány sz ó , mellyeket a’ haramia’ charakterériil 
ejtett, ujságvágyat gerjeszte bennem, ’s mivel az o- 
lasz jelen volt a’ bűnper’ minden vitájánál, kértem 
őt, beszélné el Giuseppo’ történetét. A’ mit b< szélt, 
lelánczolá egész figyelmemet, ’s óhajtóm, hogy az 
olvasó is ugyan azon érdeket lelje abban, mellyel én 
barátomat hallgattam.

Giuseppo Palmieri, Frasinone városkában, mellv 
aa Abruzzok’ lejtőjén fekszik, született. Atyja, ki 
kereskedés s takarékosság által némi kis vagyont 
szense egyházi szolgálatra szánta őt. De Palmieri- 
nek, mint legott látandjuk, ahoz nem volt különös hi
vatása., Szép, vitéz, merész charakterii lévén, sok
kal inkább szerette a’ világi örömöket, mintsem 
a barát-kámzsát. Egy fiatal, bájoló frasinonei leány
ba szeretett s éjjel hozzá lopódzott. A’ szerelem, 
mint mondják, sok bűnre ingerel; beszélték többek 
közt, hogy egy szolgát megsértett ’s holmi erősza
koskodásokat is követett el. E’ dolog kétségkívül i- 
gen homályos, de nagy zajt ’s botrányt okozott, 
’s vége bűnper lön, Palmieri megszökött ’s az er
dős hegyekbe vonult, mellyek Frasinone fölött emel
kednek. Kénytelen lévén minden reményről lemonda
ni, egyéb élhetési módja nem maradt, mint fosztogat
ni ’s megrabolni az utasokat. Egy haramiafőnök, 
kit gyermekségében jsmért, őt felkereste ’s megtalálta 
rejtekhelyén ; mert hősünk gy akran látott Frasinonéhan 
néhány hegyi kalandort, kik a’ városban bőven pazér- 
lák rablásuk’ gyümölcsét más fiatal emberekre. Éjjel 
tehát elhagyá menedékhelyét Palmieri, elment az ösz- 
szejöyetijl kijelölt helyre ’s eskü-letétel’ után tagja lön 
a’ bandának. Kénytelen lévén a’ törvények’ üldöző ha
talma ellen menedéket keresni, ’s ezen a’ társaság
ból kilépett emberektől testvérileg fogadtatván, becs 
leien életmódjukhoz csatlakozott. A’ merész ifjú csak
hamar sejteté, hogy szerepe inkább parancsolni, mint 
engedelmeskedni, ’s rövid idő múlva a’ csapat’ vezé
reid neveztetett. Munkássága szintolly csodálatra mél
tó yolt, mint ügyessége és bátorsága. Jó lovag lé
vén , könnyen talált módot 30—40 mföldnyi fáradal- 
inas utakon a’ nyomozó katonák’ körmei közül kisik- 
lani még akkor is, midőn kémek felfedezték tartózkodta’ 
helyét ’s lesködve útját állatták. Azon különös sze
rencse , mefiy őt minden lépten kiséré, !s ügyessége 
a’ fenyegető veszélyektől sértetlenül inegmenekedni, 
azt hitették el, hogy bűbájos szere van , melly őt a’ 
megtámadások ellen ótalmazza; Giuseppo is ma§'a ré
széről mindent elkövetett, Imgy a népet e? hiedelem
ben megerősítse ’s följebbemelje azon szemfényvesz
tő hatást, mellyet a’ pórnépen, kalandorok- ’s kóbo
rokon gyakorlott, kik sorsához csatlakozónak. Ezen 
idő-tájon neve olly hírre kapott, hogy Giulianová-tól Ter- 
moli-ig ’sMonte-real-lól Gargano hegyfokig egyébkiröl 
mint róla, nem is beszéltek. Anyák a’ fiatal és szép 
Palmieri’ nevével ijeszték magzatokat. Mégis legjobb 
viszonyban élt a’ vidék’ rettegő pórlakosival. A’ kis 
tanyáknak ’s elszigetelt majoroknak, mellyek a’ népes 
helyektől több mföldnyire feküvének, lakosai őrizked
tek őt elárulni, ismervén boszűja’ rettentőségét; más 
részről Palmieri ’s ennek bandája is kímélték őhet, 
mert rajok szorultak: hozzájok’ szállítók t. i. a’ 
különféle élelemszereket, mindent jól megfizettek,
’s megengedték néha, hogy ők is osztozzanak zsák- 
mányikban. Egykor Pescina városka’ legbájolóbb le
ánya elhagyá az atyai házat, hogy osztozzék a’ ha
ramia’ sorsában; kisérte őt legveszélyesb kirándulási
ban ’s férfiruhában utazott oldala mellett. Magas, sza
bályos-termetű , yonzalmas-arczu, bátor, udvarias és 
emberszerető lévén Giuseppo, meghagyátársainak, hogy 
az utasokkal méltatlanul ne bánjanak, ne ontsanak vért, 
kivevőn az önvédelmi esetet, ’s ha talán ellensze-
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giilést tapasztalnának. Mindig gazdagon öltözkedett, 
gyolcs ünge hófejér vala. Ezenkívül Palinierinek nagy 
hűjlomása volt a’költészethez’s a’ szomszéd helységek
ben több dalt lehete hallani, mellyeket ő költött kedvesé
re- Ámbár módfölött szerette az örömet ’s aszszonyokat, 
mégis kedvesének, ki mindenét neki áldozta fel, ritka 
szépsége lelánczolta örökre állhatlan szenvedélyét, ’s be
lőle, ki eddig minden szépnek imádója vala, gyöngéd és 
Ilii férjet képezett. Palmieri’ fejére gazdag jutalomdíj volt 
kitéve ’s leírása az Abruzzok’ minden városának ka
puira kifüggesztve, azön Ígérettel, hogy 500 darab 
aranyat kap a z , még ha bűntársa lenne is, ki őt ele
venen vagy holtan elfogja. Ennek daczára is sokáig 
űzte a’ haramia e’ veszélyes mesterségét és sarczolta 
az utasokat. Pandája nem volt soha számos, de ta
pasztalt hüségii és bátorságu férfiakból állott. Csodás 
dolgokat beszélnek lövész-ügyességéről. Mondják, hogy 
lovon ’s vágtatva 50 lépésnyiről az olajágat sohasem 
hibázta-el. A’ következő vonás ki fogja tüntetni ii- 
gyességét.

Egy Vico nevű merész rendőr-kapitány vagy is 
közbátorságra ügyelő biztos megtudta, hogy Giuseppo 
Monte-Moiello hegy’ aljában tartózkodik egy majorban,
’s elhatárzá őt elfogatni. Hogy minden gyanút elhá
rítson, jónak tartá Vico, csak négy vasas vitézt venni 
maga mellé kíséretül; de bármi előrelátó volt is, szán
déka ki nem kerülte a’ haramia’ kémeinek figyelmét. 
Palmieri megtámadta őt azon perczben, midőn a’ négy 
férfival egy mélyutban vala, melly a’ majorhoz veze
tett, hol Vico őt megtalálni reményié. Hat lovas ha
ramia mögötte, más hat pedig előtte vala ; legelői 
Palmieri állott ’s egyenesen a’ kapitányhoz lovagolt. 
A’ vasaskatonák azt hivék, hogy el vannak veszve ’s 
istennek ajánlók leiköket; mozdulatlanul állottak ’s 
arczaikon legnagyobb félelem föstekezett. Palmieri mint
egy száz lépésnyi távulságban megállító lovát ’s ki- 
álta: ,Vico kapitány, ön hasztalan kecsegteti magát, 
hogy meglepi Palmierit. Nem mondaná m eg, mi ro- 
szat tevék önnek, hogy az igazság’ kezeibe akar en
gem átadni ? Kémeim nekem hívebben szolgáltak, mint 
önnek övéi; én jobb lábon állok, mert többedmagam- 
mal vagyok; ön ’s katonái hatalmamban vannak; meg
ölhetném önöket, de a’ bátor férfiak most igen gyérek: 
meghagyom tehát éltüket. Kell azonban emlékének len
ni ezen összejüvetiinknek ’s jövendőben nem fog tán olly 
gondosan keresni alkalmat, hogy utamba jőjön. Itt 
van egy golyó sisakja’ számára/ E ’ szavakkal kisüté 
Palmieri a’ kapitányra fegyverét ’s a’ golyó áthatott a’ 
kigyón , melly a’ sisak’ czimerét képezé. Ítéljünk most 
a’ vasaslovagok’ bámultáról ’s félelméről, kiket a’ ha
ramia’ beszéde még egészen meg nem nyugtatott; ez 
megforditá azalatt lovát, embereinek jelt adott ’s egy 
pillanat alatt eltűnt a' hegyszurdokban. —

(Vége következik.)

T O K A J I  V J  HÍ D A’ T I S Z Á \ .

Nem rég dolgaimban Miskolczon ’s Tokajon ke
resztül Felsőmagyarország' magtárába, — az idén olly 
bő-terméssel áldott Zabolcs megyébe — utazván, nem 
csekély meglepetésemre szolgált Tokaj kir. kamarai • 
mezővárosnál a’ Tiszán eddig fenállott régi rozzant ^

’s idomtalan fahíd helyett most egy új meste égés 
szerkezetű ívboltos hidat láthatni.—  Ezen váraiban ’s 
meglepő tünemény, inellyet az erdős hegyekkel ’s me
zőséggel borított túlpartra ’s az ezen híddal egyenes 
vonalban összekötött hosszú kőtöltésre nyíló szép kilá-' 
tás is emel, reám annyival kellemesb hatást gyako
rolt, mivel már közel lél óráig a’ Tokajon általvivő 
igen élénk kereskedési-út, melly páratlan rósz köve
zetéről országszerte isméretes, gonoszul megrázott, 
’s így látván a’ fönemlített dicséretes változást, azon 
édes remény kecsegtetett, hogy rövid idő múlva talán 
a’ szép hiddil egy jó kocsiút is fog összeköttetésbeho
zatni. — A’ vámházhoz érkezvén, nem állhatám-meg/  
hogy e’ gyönyörű hidat, melly egészen tölgyfából van 
építve, közelebbről megtekintsem. Szélessége ott, hol 
a’ kocsik járnak, 5 ö l; hossza pedig közel 80 öl. A’ 
híd, egész hosszában,5 művészileg szerkesztett bolt- 
hajlássál vagy kapuval bír , ’s így mindegyik kapunak 
legalább is 15 ölnyi szélesnek avagy tágnak kell lenni, 
mi által a’ Tiszán való hajózás és talpszállítás teteme
sen könnyebbül. Illy egyegy kaput négy ív foglal által, 
mellyek közül mindegyik olly mesterségesen készült, 
mintha csak egy darabbul'állna. Továbbá, mivel ezen 
ívek kivülről bedeszkázvák ’s hamuszinre föstvék, mesz- 
szirül kőhidat mutatnak; az utazó annyival hajlandóbb 
azt kőhidnak gondolni, mivel még párkánya,’s hasolílag 
deszkázolt magas karfája is illy színű. \ zon banközelebbre 
érkezvén, a’ csalatás elenyészik, mivel a csak 3jláb- 
nyi vastag hidlábok v. oszlopok, noha mindegyik tető
től talpig be van deszkázva ’s így nem csekély erővel 
bír, gyöngébbeknek tetszenek, hogy sem rajtok kő
ből illy nagy boltozatok nyughassanak. —  Nem kevésb- 
bé örültem annak is, hogy az építési költségeket igen 
mérsékletieknek mondják, jóllehet a’ roppant famunkán 
kívül a’ tokaji részen az egyik hídfő négyszegű kövek
ből, a’ másik parton pedig egy 30 ’s néhány ölnyi 
hozszú kőfallal befoglalt töltés építtetett. Ezen kedve
ző körülményt Tenczer Károly urnák, a’ hídépítés’ 
munkás és ügyes kormányzójának tulajdonítják, ’s ne
ki valóban nem kevés becsületére válik, ho^y maga 
után e’ vidéken illy maradandó szép emléket hagyott. 
— Ezt kedves Hazámmal tudatni már azért is köteles, 
ségnek tartám, mivel a’ híd csak nemrég készült-el, 
’s így hihetőleg még nem igen isméretes; .tudtomra 
eddig hazánkban, mellynek minden nagyobb hídjait 
láttam, sem pompásabb sem merészebb szerkezetű 
nincs, ’s bizton állíthatom, hogy Ausztria ’s Bajoror
szág’ legnagyobb hídjaix a l, mellyeket tavaly volt sze
rencsém látni, nemcsak vetélkedhetik, de azokat fe
lől is múlja. Eger nov. 28kán 1837.

Jdnotfy Imre.

R E J T E T T  SZÓ.

Hogy ha betűkre szeled: fele száll, fele létez agyadban;
T ag ra  elosztva pedig: fele z ö ld , fele alkot egészet.

Ács ’s m olnár használja e g é s z t , áru lja  vasáros.
B o g á r  J á n o s

A’ esdik számú rejtettszó: V é r t  a h  ú.

Szerkeszti H e  I n i e c z y .  — Nyomtatja B e i m e l .
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JÓSZÁGSZERZÉS- ÉS HASZONBÉRLÉSRÓL.

NÉMI FIGYELMEZTETÉSÉÜL A* SZERZŐK* *S BÉRBE

ADÓKNAK.

(Vége.)

II. VÁROSI BIRTOK-SZERZÉSNÉL.

a) Ha ez eredetileg a’ várostól vásároltatik, az jő 
leginkább számba: valljon behozhatja-é árának kamat
ját alkalmas mivelés által, levonván minden adózási 
terheket. Azonkívül számba lehet venni azon ut-, csa
torna- *s egyéb servitusokat, mellyek a* jószágot, 
vagy jövedelmet csökkenthetik. Ha pedig örökbeval
lás’ , vagy zálog’ útján akar valaki szerezni városi tel
ket, vegye számba előre a’ laudemialis krajczárokat, 
’s netalán szükséges törvényes megkinálását az illető 
szomszédoknak, b) El ne feledkezzék, .magát a’ hely- 
hatósági törvényekről mindenkép értesíteni.

J ó s z á g c s e r é n é l ,  legyen az nemesi vagy 
városi, íigyelmezzen a’ vevő, nehogy több pénzt ad
ván az átveendő ősi jószágért, mint fekvő birtokot, 
a’ cserébe-adónak netalán vagyonos atyaíiai azt, mint 
álcserét, törvény’ utján idővel fölbontsák.

III. ÚRBÉRI TELKET

A’ földesűrtől is szerezhetni (ha ollyan akár vala- 
melly jobbágytól kibecsültelés’ utján elvétetett, akár 
mint elpusztult általa nem bírható) magától a’ jobbágy
tól is. Első esetben azon pontokra figyeljen leginkább 
a’ vevő, mellyek fentebb a’ haszonbérre néz\e elő- 
számlóltattak, második esetben az uradalom’ jóváha
gyását kieszközleni el ne mulaszsza. Mind e’ két eset
ben pedig rója’ le a’ felszámított remény-jövedelemből 
mind azon köz terheket, mellyek az úrbéri tartozáso
kat követik, u. in. hadi és házi-adó, urdolga, utcsiná- 
lás, katonatartás, vontatás, pap’ ’s mester’ íizelése ’s a’t.

a ’ h a s z o n b é r r ő l .
E lv b e li k ü lö n b s é g  a’ tu la jd on  b irtok  é s  h a szo n b ér  k ö z ö lt .

A’ bérbe adott jószágnak értéke szintazon elvek 
szerint történik, mint a’ vételeseké; vannak azonban 
némelly észrevételek, mellyek a’ tulajdoni birtok, és 
haszonbér-közti különbségből származván, különös fi
gyelmet érdemlenek. Mert a’ tulajdonos azon van, 
hogv gyümölcsező tőkéje évenkint növekedjék, ’s így 
jövedelme is mindinkább gyarapodjék: a’ haszonbér
lő ellenben csak jövedelmének szaporítására törekszik 
a’nélkül, hogy legkisebb figyelemre méltatná : vall
jon a’ jószág ez által aljasodik-é, vagy sem. A’ tu
lajdonos a’ jószág’ átvételekor csekélyebb jövedelem- 
míú is beéri; csak ennek időveli gyarapodását reméll- 
hesse: a’ haszonbérlő ellenben mindent elkövetend, 
hogy jövedelmét azonnal a’ legmagasb pontra emelje, 
habár később a’ haszonbér’ vége felé kárát vallja is. 
Mi alatt a’ tulajdonos vagyonát a’ jószágba kívánja 
ruházni: a’ haszonbérlő beruházott tőkéjén felől mi
ne nagyobb kamatot ’s nyereséget siet egyszerre ki
sadóink Minél számosabbak a’ haszonbéri birtoknak 
sz< jődési év e i, annál hihetőbb, hogy elején a’ jó

szágot javítani is fogja; azonban az is bizonyos, hogy 
ezen beleruházott tőkét a’ haszonbér’ elteltéig szinte 
iparkodik majd belőle visszaszerezni. Nincs is rajta 
mit csudálni; mert a’ haszonbérlő évenkint bért fizet, 
mit mint tulajdonos tőkéje’ gyarapítására fordíthatott 
vala, a’ haszonbér’ jövedelmének tiszta nyereségéből 
pedig, hacsak az aránylag nem tetemesb, élnie kel
letik. Ezekből világos, milly vigyázattal kell a’ ha
s z o n  bér i  s z e r z ő d é s ’ pontjait feltenni, hogy a’ 
haszonbérlő a’ tulajdonosnak nagyobb károkat ne o- 
kozhasson. Ha a’ szerződési feltételek a’ törvényhez 
legszigorúbban méretnek is , a’ haszonbérlőnek min
dig lesz alkalma azokat a’ törvény’ rendeletével együtt 
kijátszhatni. Hányszor történt, hogy a’ haszonbérlő a’ 
jószágnak legpontosb összeírása mellett is egész té
reket engedett szomszédjának elszántogatni, főkép olly 
uradalmakban , hol a’ lisztek gyakran változnak. Az 
épületek ’s az úgy nevezett fundus iustructus, habár a’ 
legpontosabban iratnak is össze, ’s habár azoknak jó
karban tartása szigorúan köteleztetik is, többnyire ron
gált állapotban bocsáttatnak vissza; ’s midőn a’ do
log biró’ elibe kerül, milly nehéz azoknak külön idő
beni értékét fölszámítani. Azonban valamint a’ haszon
bérlő a’ jószág’ tulajdonosának tetemes károkat okoz
hat, úgy ez amannak egyszerre nyakát szegheti, ha 
a’ jószágot másnak eladván, vevője azon elv szerint 
,,Kauf geht vor Mieth,“ — a’ szerencsétlen haszon
bérlőt birtokából nyomban kiűzi.

Mire- vigyázzon a’ tulajdonos jószágának bérbe
adásakor, át fogja láthatni azon fortélyokból, mellyek - 
kel a’ haszonbérlők élni szoktak. Ugyan is: l )  Min
denek előtt olly jószágot keres, és iparkodik haszon
bérbe venni, mellynek földjei nincsenek kiszíva hol
mi erőtetett gazdálkodás által. 2) Azokba többnyire 
könnyen eladható gabonafajt szokott vetni, és nem ta
karmánybelit; mert, úgymond, a’ marha nem egyha
mar fizeti meg a’ drága takarmányt; ’s ha a’ haszon
bér’ ideje rövid, a’ trágyának sem veendi hasznát.—
3) Kalmárfüvek közül veteményűl azokat választja, 
mellyek legdrágábban kelnek (illyen a’ repcze , do
hány ’s a ’t.), ’s ha a’ megkivántató munkát nem győ
zi , egy részét földjeinek munkáért, vagy egyéb ha
szonvételért felébe adja ki. Illy módon ugyan keve
sebb szalmát fog kapni, de annál több szemet; lőkép 
ha a’ szalma-árulástól —  mint közönségesen történni 
szokott— a’ haszonbérlő eltiltatik. — 4) Minthogy pe
dig az említett gabona-fajták trágyás földeket óhajta
nak, azokat, mihelyt a’ földek soványodni kezdenek, 
csak a’ közelebb fekvő, ’s így könnyebben trágyáz
ható földekbe vetendi, hogy munkában ’s időben an
nál többet nyerhessen. ’S noha így a’ távolabbi föl
dek évenkint kevesebbet fognak termeni, de ezen hi- 
jány egyébkint eléggé ki lesz pótolva; nyitva marad
ván ezen felül a’ haszonbérlőnek az útbér-engedékért 
folyamodhatni. A’ közelfekvő földek ekint szembetűnőb
bek lesznek; ’s ha a’ tulajdonos azt találja szemére 
vetni, hogy a’ beléjek vetett len, repcze, dohány ’stb. 
a’ földet soványitják, á’ szomszéd táblára fog mutat
ni, hol szép tiszta búza díszük. A’ legsoványabb föl-
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dek’ trágyázásától annyival inkább ovandja magát, 
mivel első évben rosszul fognának fizetni. A trágyát 
utolsó aratási évben a tavaszi földekre hordatja, mert 
az őszit úgy sem fogja többé maga aratni. 5) Első 
évben a’ földet ekével, boronával, hengerrel szorgal
masan bemunkálandja , hogy a’ gyomot kiirtván, a’ 
trágyának erejét hatékonynyá, a’ földet porhányuvá 
tegye, ’s ekkép a’ növény’ gyökerei minden nedvet 
jól kiszíhassanak. Elején vonómarháját is szaporítand- 
ja: ellenben a’ haszonbér’ vége felé a’ szorgalmas mi- 
veléssel felhagyand, hogy vonómarháját kisebb szám
ra szoríthassa, vagy nyereséges!) mellék munkákra 
használhassa ; ’s mennyire csak lehet, széles baráz
dákat szántand, nem tekintvén az időjárásra, főkép 
ha ereje mellék munkákkal van elfoglalva. — 6) Min
dent eikövetend, hogy a’ tulajdonostól gyeptörésre és 
irtásra nyerjen engedelmet: akkor minden erejét neki 
feszítendi, a* gyeptörésekbe először kalmárfüvet, u- 
tána gabonát fog vetni, ’s ez a’ föld’ erejét egészen 
kiszívandja. — 7) Rétekkel egyébkor nem gondol, mint 
épen szénakaszalás körül; mert a’ javítást nem olly ha
mar fizetik vissza. Ha utolsó évben v. beiszapulnak, vagy 
vakondok-túrásokkal szagattatnak fel , nem törődik ve
le , mert szénáját úgy is el kellenek adnia. •— 8) Ha 
a’ marhát szabott áron ’s hason-ároni visszatérítésül vet
te ált, annak legjavát el fogja dugni, ’s helyette silá- 
nyat mutatand elő, vagy a’ hiányt kész-pénzzel fize
tendő llly alkalommal a’ jó marhának ára csekélyebbre 
szabatik, mint az aljasé. A’ teheneket a’ haszonbér’ 
vége felé vagy épen nem, vagy későn folyatandja- 
m eg, hogy átadás előtt ne borjazzanak; sokkal kövé
rebbeknek fognak látszani kevesebb takarmány mellett 
is. Az által, hogy a’ nem őrződött teheneket tovább fejhe- 
tendi, azoknak átadás előtt korán bekövetkezendő fel
száradásuk bőven ki lesz pótolva. Átadás’ idejére min
den haszonvehetlen szerszámot valamennyire összefol
tozgatva meglartand , az újat eltakarítaridja. 9) A’ ker
teknek , tavaknak, ’s egyéb e’féléknek jó karban tar
tására pénzt, időt ’s munkát fordítani, pazérlásnak tart
ja ; ’s ha a’ szerződésben a’ nagyobb csorbáknak tata
rozását a’ tulajdonos magának tartotta fen, akkor a’ha
szonbérlő minden apróbb csorbát addig fogja magára 
hagyni, míg az nagygyá nem növekedendik, hogy 
kiigazítása a’ tulajdonos’ kötelességévé váljék. •— 10J 
11a a’ tulajdonos a’ haszonbéri jószágból termesztmé- 
nyeket kötött-ki magának, ezeket a’ haszonbérlő áta
dásukkor az átvevőkkel együttértőleg annyival drágá
ban számitandja a’ haszonbérbe, mivel mindenki többre 
szokta becsülni saját jószágának termesztményeit.

Ezeknél fogva, ki saját jószágán helyzeténél fog
va a’ gazdaságot maga folytathatja, ha ez nem (dly ter
jedt , hogy számos tisztséget kellenék tartania, bizo
nyosan több sikert reméllhet, mint ha azt rövid időre 
bérbe kény telen adni: ellenkező esetben annak bérbe
adása még is tanácsosb, mint tisztek általi konuányoz- 
tatása; csak a’ haszonbér rövid időre ne szorittassék, 
’s a’ haszonbérlő ügyes gazda ’s becsületes ember le
gyen, — Nagyobb jószágokkal többny ire lelettár (fun
dus instructus) is szokott a’ kibérlőnek kölcsön , vagy 
használás végett adatni, olly kikötés mellett, hogy azt 
az évek kiteltével hasonló karban tartozzék visszaté
ríteni. Mennyi ízetlenségre, !s inilly kellemetlen pör
lekedésre nyújthat ez alkalmat, kiki átláthatja. Leg- 
Uí.áesosb tehát a’ fundus inlructust a’ haszonbérlőnek

végképen eladni. — Tetemesb és költséges javításo
kat , miilyenek által a’ jószág lényegesen öregbednék, 
a’ kibérlőtől joggal kívánni nem lehet; erre nézve a’ 
felek úgy egyezhetnek meg , ha a’ tulajdonos bizo
nyos előre megállapított pénzmennyiséget kölcsönöz a' 
haszonbérlőnek. Az okos haszonbérlő semmi esetre 
sem fog olly javításokat javasolni, inelly ékből haszon 
nem háramlanék, a’ tulajdonosnak pedig csak arra kel
lene figyelni, valljon e’ javítások tartósan kamatoz
nának-e. A’ tatarozásra nézve, legyen ez tetemes v. 
csekélyebb csorbákra kiterjesztve, legczélszerűbbnek 
találtatott, ha a’ tulajdonos anyagszert, a’ kibérlő mun
kát ad hozzá; noha kétkedni lehet, valljon találkoz- 
nék-é haszonbérlő, ki ebben meg fogna egyezni; 
mert gyakran a’ munka drágább, mint az anyagszer.

Most a’ haszonbérnek a’ nemzeti jóllétre hatásá
ról , és hasznairól kellenék valamit mondanom; mire 
nézve ügyesebb tolinak nyújtok alkalmat.

K acskovia Lajos.

AZ ABRUZZO-K’ HARAMIÁJA.
(Vége.)

A’ következő vonás némi fogalmat ad Guiseppo’ 
udvariságáról. Sir William B . . .  . Olaszországba-utaz- 
takor megállapodék egy kis helységben, nielly nein 
messze fekszik Monte Cavallo-tól, szándéka lévén 
itt meghálni. A’ vendégfogadóban, mellybe szállt, egy 
kellemes - külsejű olasz férfira talált, kinek megelőző 
szavai ’s finom társalkodási módja neki rendkívül tet
szőnek. Némi együttmulatozás után kérdé tőle az olasz, 
ki sir William’ társaságát szinte megkedvelni láttaték, 
nem lenne é terhére vele egy asztalnál vacsoráim’ ?

*Sir William örömmel fogadá az ajánlást—<’s asztalhoz 
ülének. Az idegen férfi’ merész, határozott ’s elmés 
kérdései inegbájolák Sir Williamet, ’s nemsokára köz
tük mint utasok közt, némi bizodalom fejlett - k i, melly 
annál nagyobb kellemmel bír, minél rövidebb ideig 
tart, ’s a’ bizodalom csak azért is meleg és őszinte, 
mivel a’s pillanatra olly szorosan összebarátkozoltak 
egymást hihetőleg nem látandják többé. Vacsora után 
késő éjig folytatók a’ beszélgetést,’s midőn a’ lámpának 
inármár kialvó fénye jelenté, hogy rég eljött a’ nyu 
galom’ órája, Sir William illőnek látta, búcsút venni 
az idegentől. Ekkor nyílt ’s legelfogultalanabb tekin
tettel kérdé őt az olasz, merre veendi útját. Sir W il
liam feleié, hogy az appennineken szándékozik átmen
ni. Itt vállat vonított az olasz ’s inondá, mikép sajnál
ja, hogy ez utat választja, s hozzá tévé, mikép ala
pos okai vannak hinni, hogy némi idő óta nem bátorsá- 
gos ezen ut a’ haramiák miatt, kik elől senki sem szaba- 
dulhat-meg egykönnyen. Sir Widiam megköszönő az 
idegennek e’ szives figyelmeztetést, azonban jelenté, 
hogy mind a’ mellett is el van határozva, ez utat válasz
tani azon fontos dolgok miatt, mellyek őt Nápoly ba 
szólítják; ’s hozzá tévé, hogy nem fél ’s hogy Olasz
országban már sokat utazott legkisebb veszély nélkül. 
,De én bizonyossá tehetem önt — hidegen válaszolt 
az idegen— hogy holnap át nem mehet a’ hegyeken, 
a’ nélkül, hogy feltartóztassák.4 — „Ám tartóztas
sanak • fel -—- felelt sir William, — ’s raboljanak - k i; 
nálam kevés pénz van, ’s reményiem, nem lesznek 
kegyetlenek olly embert megölni, ki ellenök nem sze- 
6‘ül-“ ‘— ,Ok megelégesznek azzal, ha az utast kirabol
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ják —  élénken válaszolt az idegen, —  ők soha sem 
ölnek; azért becsületemet kötöm-le.“ — Midőn e’ szó
kat kiinondá, elhallgatott az isméretlen, fejét lehajtó 
’s gondolatokba látszott merülni. Sir William indulóba 
volt már ’s a’ csaplárszolgákot elő kiáltó, hogy vezes
sék szobájába, midőn az olasz, fölébredve tünődési- 
ből, megszólalt:, Még egy szót, signor! Én egykor, 
valamint ön , kénytelen valék e’ hegyek közt utazni, 
mellyekben szintúgy mint most haramiák fészkeltek; 
szerencsém volt ugyanakkor egy emberrel találkozni, 
ki a’ haramiavezérnek, mint állító, nem tudom mi szol
gálatot tőn ’s ajánlkozók, hogy nekem bizonyos útle
velet adand, mellyel veszély nélkül mehetek át a he
gyeken , biztosított egyszersmind, hogy a’ haramiák 
tiszteletben tartandják személyem’ ’s vagyonomat' —- 
, , ’S millyen volt ez útlevél ?“ csodálkozva kérdé sir W il
liam. — ,Az •— felelt az isméretlen —• egy gyűrű ’s 
mint ujnemű útlevél tökéletes sikerű vala. Erejét tán 
még most sem veszté egészen el. Önnek, ha kívánja, 
odadhatom. Igen szerencsésnek tartanám magam’ , ha 
önt ez által kellemetlenségektől menthetném-ineg. — Itt 
van !‘ ’S ekkor egy kis rubint-gyiirűt vön-ki zsebéből. 
,Vegye által — folytatá az idegen— e’ gyűrűt, őrizze 
gondosan, ’s ha tán a’ haramiák megállítanák, mutassa 
ezt elő !‘ — ,,’S önt csakugyan megállították útjában?“ 
kérdé az angol, ki nem tudta, elfogadja é a gyűrűt, 
vagy nem. ,Hisz megmondám már, hogy utamat állot- 

k ’s hogy csak e’ gyűrű szabadított-ki a haramiák  ̂
láezébül. De ideje, hogy elváljunk. Holnap tapasztalni 
hogja ön, van é még a’ gyűrűnek némi ereje !‘ E ’sza- 
fvak után búcsút vön ’s kiment a’ szobábul, sir W illi
am’ kezeiben hagyva a’ gyűrűt.

Sir W illiam más nap igen korán elindult, kévé
sét gondolva az olasztól kapott útlevéllel. Déltájon, é- 
pen egy mély-ulban lévén kalauza hirtelen megállt s 
arczszine változni látszott; ő embereket födözött-fel, 
Kik egy szikla mögött fekvőnek. Sir W illiam alighogy 
értesítve volt az őt fenyegető veszélyről, mára’ rablók e- 
gyike mellének szögzé a’ lő-fegyvert. A’ megtámadás 
olly rögtön történt, hogy éberségét sir W illiam elvesz
te ’s megfelejtkezék a’ múlt-esti mulatozásról ’s az is- 
méretlentől nyert gyűrűről. Csak akkor, midőn erszé
nye mára’ rablók’kezeiben volt ’s félelme csilapult, gon
dolt arra, hogy megmutassa nekik a’ gyűrűt, ámbár 
mitsem várt annak erejétől. De milly nagy volt álmél- 
kodósa, midőn látta, hogy a’ rablók elrémültek a’ gyű
rű’ megpillantásakor ! Most a’ fenyegetéseket szitkokat 
’s gorombaságokat a’ tisztelet’ és hódolat’jelei válták- 
fel; erszényét legott visszaadák s alázattal kérték, fe- 
ledné-el a’ történteket. Sir Williamnek megkellett en
gednie, hogy estig kisérhessék, ’s alkonyaikor egy va
don-völgyben fekvő magányos házhoz vezették, hogy 
ott kipihenjen. Azon pillanatban, midőn földre lépett, 
megjelent Palmieri fmert ő volt azon idegen, mint az 
olvasó hihetőleg mór sejté) a’ küszöbön ’s nemesen ’s 
udvarilag fogadó őt. Most más öltönyben vala, selyem
mel-bélelt ’s ezüsttel-himzett bársony felruhát viselt.
,Megelőztem önt — úgymond, barátságosan megszo
rítva sir William’ kezét , — hogy hajlékomban meg
vendégelhessem. Bizonyos valék, hogy útlevele önt épen 
’s szerencsésen vezetendi ide!* — Nem szükség fes
teni sir William’ háláját, ki a’ vacsora’ végeztével föl 
lévén hevűlve a’ válogatott jó boroktól, mellyekben bő
ven részesült, őszintén kiinondá csudálkozását, hogy

olly gyöngéd-érzelmú férfi bűn-útra tévelyedett. ,Elég!
—  válaszolt élénken ’s lángoló szemekkel Palmieri
—  az nem ön’ dolga ; kérem, erről egy szót se töb
bé ; én önnel találkozóm, tekintete ’s szíves társalko- 
dási módja nekem tetszőnek ’s így megmemlém önt. 
Holnap viranatkor embereim’ kíséretében útnak indu- 
land, ’s isten vezérelje. Mit se szóljon arról, mi köztünk 
történt. Éljen szerencsésen !‘ — Más nap a’ rablók e- 
gészen az ország-utig kísérték sir Williamet, sze
rencsés utat kívántak neki , ’s elhagyók őt a’ nélkül, 
hogy bármi ajánlott jutalmat tőle elfogadtak volna.

Több érdekes vonást óhajtanánk még közölni e’ 
nevezetes ember’ életéből, de e’ czikk már a’ nélkül is 
hosszú ’s kénytelenek vagyunk pályája’ végéhez siet
ni. A' szerencse kifáradt végre őt pártolni. Egy ki
ránduláskor, mellyet egy Crottaglia és Franseavilla 
közti majorház’ megtámadására tett, magát rögtön 
mintegy 40 gyalog ’s 12 lovas katonától körülvétetve 
látó. Maga sem reméllheté, hogy futás által meg
szabadó!; minden ellenszegülés hasztalan volt, mert 
csak lö  emberből állott kísérete. Sikerült azonban ma- 
gáta’ majorház’ udvarába húzni, remélivén, hogy itt hősi 
ellenállás mellett éjig fogja magát védhetni, ’s akkor 
majd elillan. De a’ katonák körülfogták a’ házat ’s 
makacs küzdés után az ajtókat kifesziték. Minden re
mény elenyészett! Palmieri alkudozni kivánt; Bianchi 
őrnagy, ki a’ katonákat vezérlé, bizonyossá tévé őt 
arról, hogy a’ katonaság nem fog vele méltatlanul 
bánni. Ezután Giuseppo egyedül lépett a’ katonák eli- 
be ’s kiáltó: ,Ecco me dón Palmieri! (Itt vagyok, dón 
Palmieri!). Megmaradott 8 emberével nyomban elfo
gatott , lánczra veretett ’s Aquilába vitetett. Midőn el
terjedt a’ hir, hogy katonai kézben van Giuseppo, 
mindenki sietett hozzá; mindünnen tódult a’ kandi nép, 
látni a’ rendkívüli embert, kiről a’ babona sok csodást 
beszélt, mert a’ nép mindig hitte, hogy természetfö
lötti hatalommal van felruházva. B örtönében Palmieri 
gyakran összejött gyóntató-atyjával ’s kétségkívül mint 
bűnbánó halt-meg. De meg nem állhatjuk, hogy ne 
közlenők a’ következő beszélgetést, melly et tartott e’ 
tisztes lelkészszel néhány nappal halála előtt. ,Ah , csak 
két óráig lehetnék szabad!4 kiálta-föl. ,,’S mit tennél, 
fiam, e’ két óra alatt ?“ — , A’ legszebb rablást követném 
el. De ön nem tudja, miért tenném azt ? — folytatá 
megindultál), — leányomért, szegény leányomért —  
egyetlen gyermekemért, kit jobban szeretek, mint 
mindent e’ világon. Öt hónappal ezelőtt elveszté any
ját; nem sokára atyját is elveszti, ’s kénytelen lesz ke
nyerét koldulni. Nyugodtan halnék-meg, ha annyit 
biztosíthatnék neki, mennyiből az orsolyaszüzek’ sal- 
monai kolostorában illően fölneveltethetnék.4 —  Azilélet- 
végrehajtás’ napján számos lovasságtól kísértetve Giu
seppo két bűntársával (a’ többiek sebeikben haltak meg) 
tömérdek nép közt ment végig a’ város' utczáin, míg a’ 
törvényszék’ teremébe ért, — hova a’ szépek, nemes
ség, főrangú ’s előkelő személyek nyomultak látni e’ 
szörnyű haramiát.Rögtön foglalta- el helyét,miutánbüszké 
pillanatot vetett a’hallgatókra. Halállal szemközt lévén, 
szemei rendkívüli tüztől ragyogtak, szive hangosan dobo
gott ’s megtartá végpillanatig rettenthetetlen éberségét. 
Vétke egészen kiviláglott ’s az irántai részvét, melly min
den pádon mutatkozott, olly nagy volt, hogy azon pillanat
ban, mellyben elitéltetése felolvastatott, az egész hallga
tóságlegélénkebb megindulástbizonyíta. Giuseppo vesz-
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tófára ítéltetett, ’s mint mondám, az Abruzzok’ fővá
rosába jöttöm után más nap végeztetett-ki; de nekem 
azt szemlélni nem volt kedvem. lpolytáji.

A> MAGYARORSZÁGI JÁTÉKSZÍNEKRŐL.

Nehogy a’ Hírnök’ XLVId. számában hírlelt ada
tok ̂  — tudós szerzőjének szándéka ellenére az olva
sót balvélekedésbe ejtsék, de Nemzetünket is késői 
kifejlődésről igazságtalanul vádolják, mintha a’ já 
ték  s z i n i e l ő a d á s o k n a k  l e g r é g i b b  n y o 
má t  M a g y a r o r s z á g b a n  c s a k  1 6 3 6 d . é s z t 
ben é s  n e m e l ő b b ,  ’s e z t  is t ót  n y e l v e n  a’ 
k o r p o n a i  e v a n g e l i c us d e á k o k  ál t a l  találni 
lehetne, azoknak elibe helyhezem jelen tudósításomat.

A’ színészi müvészségnek több nemei lévén, 
csak  a’ drámái  és g y  m n a st i  kai  előadásokat em
lítem. Ezek, mint az emberiség’kifejlődésérőlés művé
szetek’ történetéről irt könyvek bizonyítják, napkelet
ről szintúgy, mint a’ t e r m é s z e t i ,  l e l k i  és e r 
k ö l c s i  világosodás, vevén eredetüket, görögökre, a- 
zokról a’ rómaiakra szállottak , innen pedig az egész 
emberiségre kiterjedtek.

Ha magyarnemzetünket Ethelében (Attila) virág
zottnak (mit én tudományos okoknál fogva hiszek) el
ismerjük, már annak udvarában nemzetünk a’ Gymnas- 
tikát gyakorlottá deák és görög szerzők’ bizonyítása 
szerint, melly eknek tanúságait néhány századdal ké
sőbben szerkesztetett, legdicsőbb német költés a’ N i e- 
b e l u n g e n  ének is erősíti, leírván azon nagy álküz
dést (Tournier), mellyet a’ Kunok több külföldi nem
zettel Ethele’ menyekzőjekor Etzelburgban (mostani 
ÓBudában) tartottak.

Ősi magyarinknak mikép vitézség a’ hadban, úgy 
az erre szükséges gyakorlat, azaz a ’ küzdés és baj- 
vívás (Tournier) békesség’ idejében tulajdon foglala
tosságuk volt, melly nek űzésire még messze földre 
is kivándorlottak hazájokból. — Jeles emléke ennek 
Angolországban (mint Berzeviczy előbb, utóbb Pe- 
trovics Fridrik utazásaikban említik) fentartatolt irás, 
melly ben az, hogy Vd. István magy ar király’ idejében 
egy angol királynénak menyekzője alkalmával a’magya
rok nemzeti álküzdést adtak elő, jelentetik.

G y m n a s t i k á n a k  egyik neme a’ f u t á s b a n  
való vetekedés is. Ennek példáját adja szinte Vd. Ist
ván király, ki egyik udvari tisztjének szülöttjét azért, 
hogy saját király i leány át a’ futásban megelőzte, most 
is fentartatolt oklevéllel (diploma) jutalmazta meg.

D r á má k ’ előadását is hazánkban már a’ Xlld., 
de a’ XIIId. században még inkább gyakoroltatoknak 
tarthatjuk, kétségkívül csak azon móddal, mikép azok 
Olasz- és Francziaországokban divatoztak, melly nem
zetekkel hazánk azóta, hogy sz. István a’ római pá
pák’ pártfogását Otto császár áltál megnyerte, és ki
rályink a’ nápolyi és párisi udvarokból nősültek, szü
netnélküli összeköttetésben ’s közlekedésben volt. Ezt 
csak Mátyás királyunk’ idejéig állíthatjuk, de tőle 
kezdvén már bebizonyíthatjuk, hogy a’ magyar ki
rályi udvarban a’ színészi előadások divatoztak, mert 
M átyás’ hitvesének arragoniai Beatrixnek Fejérvárra és 
Budára volt kiköltözésével millyeu gymnastikai és drá

mái mutatványok adattak elő, azt a’ menyekzőt kör- 
nyülállasosan leíró olasz szerzők nekünk fentartották.

lld. Ulászló és^Ild. Lajos’ idejében pedig több 
nyomaira akadunk a’ nálunk divatozott színészetnek.

1490 évből fentartatott azon drama, mellyet a’ 
híres csillagvizsgáló Joannes Regiomontanus eszter
gami érsek Vitéz János udvarában „ L u d u s  P a n 
non i c u s“ neve alatt előadott, — ’s Bécsben ugyan
akkor Winterburger János által kinyomatolt.

Hu n y  a dy  M á t y á s ’ udvarában gyakoroltatott 
kakas-küzdést leirja Joachimus Vadianus, úgy a’ mint 
szemmel látta, „ G a l l u s  p u g n a n s “ czírníí köny
vében , mellyet Bécsben Victor által 1514 évben ki
adott.

1515-IId. Mária királyné’ udvarában előadatott az 
erkölcsnek és gyönyörűségnek vetekedése, mellyet a’ 
szerint Benedek fejérvári kanonok (Benedietus Che- 
lidonius) Bécsben Victor’ betűivel 4ed rétben kinyomatott.

1515. Graffinger Farkas hazánkfiának muzsika- 
harmóniája M. Aurelius Prudentius ódáira, azaz éne
keire Bécsben hasonlóképen Victor által kinyomtatta- 
tott.

1517. Frankfurter Bertalan pozsonyi!! Bécsben 
Victor által kiadott egy illy czímű drámát „ C o mo e -  
d i a g r i 11 u s“ mellyet Brandenburgi Györgynek lld. 
Lajos király’ udvari főmesterének ajánlott.

A’ szülészeti előadások mennyire kaptak fel lld. 
Ulászló és lld. Lajos’ udvarában, azt az akkori tör
ténetírók , jelesen Tubero ’s többen nemcsak bizo
nyítják, de méltóképen szerfeletti üzésöket hazánk’ 
romlása okának is tulajdonítják. Gyűjteményemben van 
e8T N. nürnbergi költőnek remek rajzolatokkal 
hímezett, ’s ékesen leírt, ezen időből ugyan, de már 
a’ mohácsi veszedelem után készített drámája „ He r -  
cu l i s c u s “ ki az előszóban nemcsak a’ királyi, de 
más gazdagabb udvarokban hazánk’ nagyainál diva
tozó s z í n é s z e t ,  m u z s i k a  és tán ez gyakorlá
sokat bizonyítja, nyilván is vallja, hogy ezen művé
szeti tárgyak’ tanítása végett hazánkba költözvén, csak 
a’ török háborúnak nem reménylett felzúdulása 's ha
zánk’ rögtöni felháborodása miatt kénytelenítetett visz- 
szamenni.

Ha már ezen csak puszta emlékezetemből elő
hozott bizonyítványok ennyire előzik meg a’ Hirnöki 
XLVId. számba iktatott adatokat, kiki általláthalja, 
menunyit lehetne még ezen czélra meríteni a’ nem
zeti Muzeum ’s abban helyheztetelt W. Jankovics 
Miklós’ nyomtatott és írott, hazánkat illető gyűjte
ményeiből, ollyakat t. i., mellyek a’ mohácsi gyászos 
veszedelmet megelőzik, annál többet pedig azon idők
ből, mellyek az adatokban említett 1636d. évre még 
pedig szülészeti nyilványos előadásban gyakoroltattak, 
ha inkább tudós vizsgálatunkban fáradozni, minisem 
részvétlen tudatlanságunkkal megelégedni, ’s ebben gyö
nyörködni kívánnánk. «/*•

R E J T K T T S Z Ó .
K edves örökre magyar népnél em léke egésznek.
Első s z ú r j  röviden végsőm re leülhet akárki.

Sz. l g .  Z a lá iu l.

A» 9 9 dik szám ú re jle tlszó : F ű r é s z .

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .
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GÖMÖR’ ÉS RIMA SZOMBAT’ HALADÁSA.

Komoly igyekezetnek legfőbb jutalma, legliar- 
sanyabb hirdetője a’ jó következmény. Gömör és Kis- 
Hont’ RRdei csak ezt tárták szemük előtt, midőn a’ 
honi nyelvnek e’ megye’ más ajkuak-Iakja táján előmoz
dítására , szelíd de czélszerü intézeteket tevének. O- 
römtelve mondhatni, hogy végbehajtásra is alig van 
szükség; mert egész helységek önmagoktól vetélked
ve törekesznek a’ magyarosodáson. Mit reményhetni, 
ha a’ megye által kitűzött szép terv sikerülend; mit 
ha a’ tavalyi farsang’ példája után, egy ’s más ártat
lan forrásból, a’ szegényebbek’ élesztésére ’s gyámo- 
litására kivántató alaptőke összegyülend! Megyénk’ 
lelkes szép-neme, ez utóbbi tekintetben dicső bizonysá
git adá magasb honszeretetének. Ugyan is Rima-Szom
batban folyó év’ februárjában, az imént említett végből 
lánczvigalom tartatván, az arra beküldött és sorsok 
által kijátszott 228 darab , válogatott műdarabból *2000 
vftot haladó tőke jött-be , ’s a’ megye’ rendelkezése 
alá adatván , azonnal kamatozó lábra tétetett. — Maga 
Rima-Szombat városa’ tőszomszédságában , a’ más aj- 
kuaknak tudniméltó lelkesedéssel törekszik a’ csinoso- 
dás’ , műveltség’ és honi nyelv’ terjesztésén. Keblében 
már több évvel ez előtt, magyar olvasó Társaság ala- 
kula, inelly némi viszontagsági után folyó év’ elején vá
rosi casinóvá alakulván, mintegy 70 részvényestől, kik 
közt a’ megye’ jelesb férfiai is láthatók, 3 évre aláír
va , ’s hosszabb fenmaradást ígérő alspszabályokkal el
látva, ártatlan mulatságin kívül, már 10 honi folyóírást 
’s újságot járat, könyvtárát gyarapítja, ’s mind azt, 
mi szép és jó, tervül kitüzé. Figyelmét különösen ma
gára voná, e’ városban ollykor-ollykor megjelenő ma
gyar színész társaságok’ sorsa; ’s hogy ezek legalább 
kész játékszínt, diszítvényeket, ruha- és könyvtárt,’s 
idővel — pénzsegitséget is találjanak: egy e’ végre 
szükséges alaptőke’ megindítása’ tekintetiből, folyó évi 
május’ lsőjére viradóéjjel, tanczvigalmatada: melly- 
re a’ megyéből ’s v árosból beküldött 152 darab jeles 
mű, sors által kijátszatván, 750 v. ft. tiszta jövedel
met adtak. Meglepő lelkesüléssel fogadá a’ városi ne
mes Tanács, és Választottság, a’ Casinónak a’ váro
si egyik tágas teremnek játékszínné alakíttatása iránt 
adott folyamodását; ’s nemcsak azt határozá e l , hogy 
azon terem állandóul játékszín maradjon, hanem a’ fö- 
lebbi summát mintegy 2000 ftig felpótolván azon tere
met kifesteté , illendő zárt-és szabad ülésekkel, a’ szín
padot pedig új diszítvényekkel ellátni, rendesen ’s dí
szesen elkészíttetni rendelé; ez ügyet a’ város’ közügyé
vé tevén, ’s állandó igazgatására Biztosságot nevezvén. 
Ha a’ kezdet illy szerencsés, ezt folytatott állandó hév 
és buzgóság mellett, nemde számot tarthatni arra, 
hogy e’ város, — mint a’ környék’ ’s némelly me
gyék’ jeles piacza , a’ nemes megye’ ollvkori gyűlése
inek helye, szép szabaditékoknak és önhatóságnak (mu- 
nicipalitas) birtokosa , művészeti (mert Ferenczyt és 
Szentpéterit szillé) kereskedési ’smesterségi lángész’ 
és ipar’ dajkája; a’ különben is már tervbe vett szépi- 
tési elvek mellett, alkalmas terjedni, épülni ’s emel

kedni— egykor a’ hazai nyelvnek, ’s műveltségnek is nem 
utolsó iskolája lehet; — mellyből legalább a’ környék’ 
népére jótékony hasznok származhatnak, idővel pedig 
a’ nagyobb városok’ sorában helyet fogván, jelesb szí
nészinket is legalább látogatólag, az esztendő’ egy részé
ben keblébe édesgethetendi. Hála különösen megyénk’ 
Szépnemének, kiknek ajándékaik által indult meg mind 
a’ két rendű tőke, ’s melly most is óhajtva várja a’jó 
alkalmat, miként tehesse újabb áldozatát a’ Haza’oltá
rára. — Rima-Szombat, november’ 11 kén 1837.

Rutkó József 
a’ Casino’ mostani igazgatója.

BANK-ISMERTETŐ ADATOK ÉJSZAKAMERIKÁBÓL.

Valamíg a’ bankok’ természetéről ’s hatásáról olly 
különféle , egymástól eltérő vélemények ’s szempontok 
léteznek,addig minden bármi csekély adatot,melly a’hatal- 
mas statusok’ hitel-intézvényeinek fölvilágítására szolgál, 
nem megvetendő kincsnek tekinthetni. Ha illy intéz vény 
már huzamos ideig állott-fen ’s szilárd alapot nyert; ha 
az a’ kereskedési viszonyok’ légmérőjévé lett; ha a’ 
status-erőmű’ kerekzetébe vág : illő, hogy annak becsé
ről főleg a’ távul-álló részreha jlatlanok hozzanak ép 
Ítéletet. Illy bírálók szabadok a’félelemtől’s az ide vagy 
odahajlástől; ők csupán szemlélnek ’s vizsgálnak, u- 
gyanazért közleményük alaposan oktató, ’s mint Hlyen 
megérdemli a’ köszönetét. Ha a’ bankokrul felvilágosí
tást keresünk, valljon hol gondoljuk azt leginkább fel
találhatni ? seholsem biztosabban , mint az egyesült sta
tusokban. Szövetséges Amerikát a’ bankjegy-kibocsá
tás’ és papirospénz-keringés’ dolgában, már több mint 
20 év óta, mindenféle okos és félszeg terv, józan és 
balga ötlet kisérté-meg. Ki szemeit nyitva tartá, az 
előtt nem maradhatott titok , milly határtalan befolyást 
gyakorlott a’ keringtetési-eszközzel űzött merész játék 
a’ nemzet’ virágzására ’s charakterére. Nem volt é a’ 
legközelebb-mult idő azon rendkívüli esemény’ szem
tanúja, hogy 700 bank egyszerre megbukott. És ezko- 
ránsem legelső eset, hogy a’ bizodalmát ’s hitelt —• 
e’ lelkét a’ kereskedésnek ’s műiparnak — illy általá
nyos köz romlás érte. I8l9dik évben az egyesült Ame
rika’ nyugoti tartományiban valamennyi bank, délsza
kon is egy tetemes rész megszűnt fizetni; a’ privát 
bukásoknak majd sem vége sem hoszsza ; kereskedők, 
termesztők, gyárnokok — mindnyájan tönkre jutottak. 
■— 1819 óta alig folyt-le négy év nagy rázkódás nél
kül ; ez nem volt ugyau mindig földrengés, hanem megren
dülése a’ hitel-rendszernek. Illy sokoldalú ’s gyakori 
tapasztalások nem maradtak haszon nélkül a’ bank
ügy’ tudományára nézve. Értelmes férfiak, nemes és jó- 
gondolkozásu hazapolgárok a’ rosznak forrásinál talál
tak anyagszert egy szilárd ’s erős-alapű Ítélet’ felállítá
sára. A’ washingtoni tanácsgyülésben a’ bankokrul ’s vál- 
tójegyekrül vajmi sok értékezést felolvastak, miről leg
kisebb hirt sem vön Európa. De nehezen is fogná az 
olvasók’ többsége a’ hírlapoknak megköszönni, ha ezek 
kl'j árás nélkül vezetnék őket azon tömkelegbe, mellyet 
az amerikai pénzügy-kérdés képez. HajlaJóbb lesz
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talán az olvasó közönség: hallgatni Xewyork’egyik kép
viselőjének jelentését az angol bankról, mellj kezében 
tartja az európai pénz-viszonyok’ kulcsát. C a mb re
l e n g  úr f. évi oct. 13kán a’ tanácsgyülésben rendkí
vül érdekes beszédet tarta. O a’nemes érczek’ behoza
talát, mellj I834ben ollj tetemes volt, az I833ki par- 
lamentvégzésből ’s az amerikai pénz-törvényből ma
gyarázza. A’ föntebbi végzés az angol bank’ váltójegyeit 
törvényes fizetési-eszközzé emelte ; ez állal az arany 
némikép nélkülözbetővé lón ’s ösztön adaték a’ kivi
telre; a’ törvény az aranynak magasb értéket ada, mint 
mellyel Európa’ pénzvásárain az bírt, ’s imígy az 
egyesült statusokba az arany’ bevitelét könnyítő. Iinhol 
van két egyszerű igazság—, világos és meggyőző, mint 
egy mondás Euklidben. Az angol finanz.rendszer által 
a’ pengőpénz annyira megolcsósult, bogy kivándorla- 
nia kellett, jövedelmesb haszonhajtás végett. C a m b r  e- 
1 e n g tiszta világban tünteti-elő az angol bank’ papiros- 
keringtetése’ miségét. „A’bank’ váltójegyei, úgymond, 
sem több sem kevesebb , mint kincstári bizonyítványok 
kamat nélkül; azok a’kormányhitelen alapitvák; tőke
pénz , letelt jószágok ’s bank-jegyek különféle alak
ban munkálnak a’ statusnál; a’ nép taksákat fizet, miből 
a’ kamat saját pénzéért és saját hitelére fordítatik, ’s 
ezen kamatot megosztják egymás közt a’ bankrészvé
nyek’ tulajdonosai osztalékok’ alakjában. Ha rendelet 
hozatnék , melly szerint a’ statushitelre lényegesen a- 
lapított váltójegy-kibocsátás megszűnnék a’ bankokra 
nézvehaszoniörrás lenni, akkor a’ papirospénz-csiná- 
lás’ engedelmével soha sem történnék visszaélés.“ —  
Ez nyomós intés, melly a’ nagy bank-erőmű’ egykori 
megjavíttatásakor nem marad figyelem nélkül. Az angol 
bank tőkéjét a’ kormánynak kölcsönző száztóli3mas ka
matért; ezenfelül mint bizonyosnemü jutalomdíjt él
vezi még a’ kormányhitelt, melly azt képessé teszi, vál- 
tójegyeket hozni forgásba, ’s az időszaki convulsiók- 
nak kitett kereskedési-érdek’rovására további 5 pcen- 
tit szerezni, melly eket szintúgy, mint a’fölebbi 3 pcen- 
tet, a’ nép fizet-meg, ’s mint osztalék (1 i\ idendeja’ bank
tőkék’ szerencsés birtokosai közt osztalik-fel. C a m b re- 
1 e n g azt hiszi, hogy az angol bankot 1837ben uj krí
zis •— hasonló az 1825dik évihez ■— fenyegette, melly- 
töl az csupán a’ részvény-társasági bankok’ fenállása 
által szabadult-meg; ’s véleményinek igazlásaul kiter
jeszkedik a’banklcvél-keringés’egész történetére.Ő igen 
alaposan megmutatja,hogy a’papirospénz-behozáslett for
rása és oka minden nagy kereskedési krízisnek. Hanem 
még egy feloldozhatlan kérdés marad-fen: t. i. milly alakot 
vett volna fel a’ világkereskedés, ha mindenütt csak 
ércz-pénz szolgál vala keringtető-eszközül? I)e a' kérdés 
szintolly üresnek mint feloldhatlannak látszik : mert 
hisz itt nem a’ mostani bank-rendszer’ eltörlesztéséről 
van a szó, hanem csak rendezetének tisztogatásáról; 
nem egy valósíthatlan visszatérésről a’ közönséges ki
záró érczpénz-forgáshoz, hanem azon legbiztosabb mód- 
rul, melly szerint mind a’ két keringési-eszköz a’ statu
sok s népek érdekében összeköttessék. Az ide vezérlő 
l*tat megkönnyíti a’ történeti esetek’ ismérete. C a m- 
b r e l e n g  továbbá így szól még:  ,,A’ keringés-mód
ban történt fordulás, mell v utolsó phasiseben az érez* 
p é n z e k ’ m i n t a m é r t é k e  helyett a’ h i t e l ’ c s e 
r e - e s z k ö z é t  kizárólag behozni készül, 143 év előtt 
az angol-bank’ szabadék-levelével vette kezdetét; az 
ércz-surrog^tum- legelő., zűr egy 20-fontos bankié vél’

alakjában jelent-meg; ez így maradt 1694től 1759-ig, 
midőn ismét 10-fontos bankjegyek adattak-ki; 1793ban 
már 5-fontos bankjegyek is valónak; 1797ben követke
zett a’ bank’ megszorítása ; a’ bank többé nem volt kö
teles, jegyeit pengő-pénzen beváltani; hogy a’ pénz
keringés egészen papiros-lábra állítassák , 1 és Z fon
tos bankjegyek is léptek éleibe; így maradt ez huszon
öt évig; 1822ben az angol bank ismét készpénzzel kez- 
de fizetni: a’ pénzkeringés (the currency) megjavítta
tott; valamennyi bankjegy, melly 5 fontnál kevesebb 
volt, bészedeték. A’ legközelebbi nagy változás 1826- 
ban állott b e ; az angol-bank’ egyedárussága, melly 
1708 óta erőben volt, megszűnt; 118 évig nem volt 
szabad Angliában bank-czélokra alakult egyesületnek 
több mint 6 részvényes tagból állnia; kereskedés 'ép 
pénzforgás a’ londoni szabadékos bank’ ellenőrsége 
alatt voltak; valahányszor krízis következett-be, több 
száz tartományi-bank tönkre jutott, mivel a’ fővárosi 
nagybank, csak saját bátorságára ügyelve, a’ hitel
eszközöket a’ legfontosabb időpontban megszorító. Az 
1825ki nagy rendűiét szüle az I820ki reformot; a’ 
bank késznek nyilatkozott, egyedárusságával némi rész
ben felhagyni; a’ kereskedési-kerületek helybeli ban
kokat nyertek. Ezen józan javítás ová-meg I837ben 
az országot az amerikai nyomorúság’ teljes visszaha
tásától. Igaz, hogy több társulati bank zavarba jött; 
csudáim' lehet, hogy illy csekély számnál maradt; 
azok még csak kezdők voltak ’s oily kereskedé- 
si-ágot müveitek, melly több mint száz évig tilal
mazva vö t. A’ homályos idők’ maradványa is, u. m. 
az uzsoráskodás ellen hozott törvény, teltleg meg- 
semmítteték, erőben tartván minden váltólevelet, mel- 
lyek 90 napnál hosszabb időre nem terjednek. — A’ 
kamatláb a’ hitel’ bátorságbillentyűje ; ennek fölemel
kedni ’s leszállni kell tudnia — a’pénz vásáron történő 
nyomáshoz képest. Azonban mind ezen reform mellett 
is rendszer marad Angliában, hitelt (v. is váltójegyeket) 
használni a’ pengőpénz-keringés helyett; azaz, hogy 
Anglia’ hitelrendszere koránsem olly romlott (vitiated) 
mint a’ szövetséges Amerikáé ; ámde míg az angol
bank’ jegyei törvényes fizetési-eszközül szolgálnak, 
s a’ társasági bankok jegyeket adnak-ki, mellyeket 

a’ fő angolbank’ jegyeiért beválthatni, addig az e- 
lemek folyvást megmaradnak a’ kereskedési krízi
sek s bukásokra, uiellyek jövendőben okvetlenül ki 
fognak fejleui “ (Oest. B.)

EMBERNAGYSÁG ÉS SZERELEM.

( A e'm etbú'l M  a  e  1' t i k  J d  z  » e f ) .

Egy gyönyörű szép napon, — miilyent csak a’ 
déli égöv alatt élvezhetni, ha a’ tikkasztó hőséget al
konyaikor a’ hüves tengeri szél enyhíti, — B o n a 
parte,  a’ franczia tábor’ fiatal fővezére Aegyptusban 
lóra ült, hogy bizonyos népünnepet, melly Kairóhoz 
közel egy városkában tartaték ’s némileg országos 
vásárhoz hasonlíta, meglátogasson. Fényes táborna- 
gyi-kar— a’ hadsereg’ legjelesbjei, — u. m. a’ vi
téz Murat ,  a höslelkü Kl e b e r ,  a’ szép daliás-ter
metű .1 u n o t , Re a u h a r n  o i s  E u g e n ,  B e r t h i é r, 
Lan us se  s több más kisérék a’ koszorús hadvezért.

Egy, e népünnepről visszatérő csapat franczia, 
u. in. lisztek, hivatalbeliek ’s ezek’ hitvesei, művé
szik sa t. jött épen szemközt; tiszleletmélységben
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lértek-ki az elvonuló fényes seregnek, rendbe állván 
az ut mellett. Nyájasan köszönve lovaglott-el B o n a 
p a r t e ,  — ’s im egy vadásztiszt’ oldala mellett egy szép 
ifjú nőszemély tűnt szemébe, —• kinek lángpillanata 
a’ bajnokon nyugovók. A’ tábornagy meg volt lepet- 
ve —  ’s már néhány lépéssel tova is lovaglott, mi
dőn a’ báj-alakra ismét visszatekintett; a’ hazatérő tár
saság még ugyanazon helyen vesztegállt, ’s a’ tiatal 
hölgy — ki a’ hős vezérnek e’ hátrapillantásán örül
ni látszék, szemeit földre szegzé. — N a p o l e o n  a- 
ráb ménjét oldalba döfé ’s tova száguldott.

Másnap F o u r  és  P a u l i n a  asszony Dupuy 
asszonysághoz a’ város’ parancsnokának hitveséhez hi- 
vatott-meg ebédre. •— Paulina ezt nagy szerencsének 
tekintvén, férjétől F on  r é s  hadnagy tói kérdező: sza
bad é a’ meghívást elfogadnia ? A’ férj tétovázva ’s 
némi zavarodással adá engedelmét; megjegyzé azon
ban , milly különös az, hogy a’ parancsnok őt is, t. i. 
férjét, nem hivatá asztalhoz. Paulina halkan 's elpi
rulva mondá , mikép ez neki is rejtélynek tetszik.
Valljou nem gyanitá é okát?------- - A’ lakoma fényes
volt,noha csak kevés vendég jelent-meg. Mindnyájan 
envelgének ’s nevettek, ’s fesznélkül áldoztak a’ vi- 
dorkedvnek; — egyedül Paulina érzé magát bús 
hang ulatban. Már a’ dessert adaték-föl, midőn a’ szárny
ajtó hirtelen kitárult ’s a’ komorunk a’ terembe ki- 
álta : ,,a’ f ő v e z é r ! “ —

Napoleon belépett; nyájasan mulatott a’ ház’ lí
rával ’s többekkel a’ jelenvoltak közül; —  el foga dá a’ 
parancsnok’ szerény meghívását egy csésze kávéra ’s 
rövid idő múlva eltávozott. Egy szócskát sem válta 
F o u r é s  asszonynyal — de sokszor — ha másokkal be
szél t— figyelmesen kémlődve pillantott feléje, ’s a’ 
hölgy illyenkor mindig biborláugra gyűlt, ’s szép sze
meit lesütő.

Három nap múlva e’ lakoma után F o u r é s  had
nagy B e r t h i e r  generálhozhivaték. „Ifjúbarátom,ön 
igen szerencsés, — így szólító ez őt m eg— ön’ sorsa 
irígyletreméltóbb , mint bármellyiké közülünk, — mert 
ön első, ki ismét szép hazánkat meglátni fogja. A’ fő 
vezér, ki az érdemnek olly magas becsülője, szemeit 
önre vető, ’s önt ruházta-fel azon dicső hivatással, 
hogy a’ directoriurnhoz intézett hivatalos irományokat 
Parisba vigye. Egy óra múlva parancsának ön enge
delmeskedni fog, ’s egy fürge kis hajón, mellynek a’ 
nehézkes angol fregatákat könnyű lesz kikerüli! , Fran- 
eziaországba indulatul. Itt vannak az irományok! Jár- 
jon-el ön kívánt ügyességgel e’ küldetésben, ’s 
szerencséje megvan alapítva“ -— Ahnélkodva vévé ál
tal az ifjú férfi az irásnyalábot Berthier’ kezébül, ’s 
illy nem reménylett kitüntetésen megzavarodva mon
dá; „Hódútok a’ parancsnak polgár-generál! kérnem 
kell azonban, hogy ön elindulásom’ időhatárát néhány 
órával hosszabbítsa-meg, mert nőmnek szükségkép né
mi előkészületeket kell tenni az utazásra.“ — „Nejé
nek? •— megszólalt Berthier, — „ugyan mi jut ön
nek eszébe ? asszonyt vinni magával egy töredékeny, 
csak szűken-élelinezett naszádon , melly minden pilla
natban ki van azon veszélynek téve , hogy az ango
lok elfogják ? ’S aztán olt halasztást kívánni, hol a’ 
fővezér legnagyobb sietséget parancsol. Kedves had
nagyom ! meg vagyok győződve, hogy csupán a’ fáj
dalom, inellyet szép fiatal nejétüli hirtelen elválása o 
koz, kívántat önnel illy képtelen dolgokat! *— Ön

elfog utazni egy óra múlva ’s pedig egyedül. Jelent
se ön küldetését a’ parancsnok urnái. Adieu polgár- 
Fourés!“

Örülve olly kedvezésen, melly neki legszebb ki
látást nyitott a’ jövendőbe , de egyszersmind szornor- 
kodva, hogy a’ szép Paulinát elhagyni kénytelen, sie
tett szállására Fourés, tudatni nejével a’ vett paran
csot; —- ’s egy óra múlva már hajón volt, melly őt 
Francziaországba— vagy— mint foglyot az angolok’ 
hatalmába vala viendő — hol egyszersmind a’ főve
zér’ kegyességén ’s szegény hátrahagyott nején Pau
linán egész kényelemmel jártathatá gondolatit.

Napoleon őszintén szerető Paulinát, ő társaságá
ban a’ legboldogabb órákat élvezé, ’s Paulina őt i- 
m á d ta. Toulonban a’ hadseregnek Aegyptusba utazta 
előtt látta ő ltalia’ meghódítóját, — ’s a’ bajnok’ képét 
mélyen szivébe fogadta. Nem szerelemből, hanem 
szüléi’ parancsára lett ő a’ fiatal Fourés’ férje; kére
lem ’s mindazon eszköz által, mellyek egy szép nő’ 
hatalmában vannak, végre férjétül kinyerő az enge- 
dehnet, hogy őt Aegyptusba követhesse, ’s miután 
Fourt's abban megegyezett, előkelő pártfogói által 
az illető hatóságok’ engedelmét is megnyerte, mi bi
zonyára nem könnyű vala, olly nőszemélyre nézve, kinek 
férje csak alárendelt tiszt, t. i. hadnagy volt a’ 2'ídik 
lovas - vadászezrednél. — Aegyptus’ forró ege alatt 
szerelme mindinkább nőtt; — végre elérte czélját —  
ő Napoleon’ mellén nyugovók.

Nem sokára Fourés’ elutazta után, ki a’ helyett 
hogy Francziaországot meglássa, az angolok’ fogsá
gába esett, Paulina azon volt, hogy férjétül el válasz
tassák. A’ fővezér megengedő ezt — ’s a’ határoza
tot a’ hadsereg főbiztosa nyilván kihirdető.— E’ rend
szabály törvényes volt, csakhogy annak — Fran
cziaországba visszatértükkor — az ottani törvényszék 
által meg kelle erősítetnie. — Hónapok multak-el, ’s 
Bonaparte még folyvást úgy szerété Paulinát, mint 
ösmeretségök’első napján, ’s ez őt bálvány kint tiszteié. 
Boldogságának , üdvének tartó, ha érette életét áldoz
hatta volna fel. Szive a’ férfiút szerette, szelleme 
pedig, melly minden fellengzőre fogékony volt, a’ 
bajnokot bámuló. O a’ hős’ hírének ragyogó sugári- 
nál melengető magát. Ekkor Bonaparte Francziaor- 
szágbul tudósításokat vön a’ dolgok’ ottani helyzeté- 
rül’s benne azonnal szilárd eltökéléssé vált: olly titkon, 
egyszersmind olly gyorsan, a’mint csak lehet, oda vissza
térni. Paulina elhalványult, midőn a’ hős’akaratját ön-aja- 
kirul hallá. Zokogva borult lábaihoz, átkarolá térdeit ’s 
csdeklett: engedné-ineg, hogy vele Európába mehessen. 
L)e Bonaparte tőle határzottan megtagadó ezt,  „én az 
angolok’ hatalmába eshetem — válaszolt a’ hölgy’ is
mételt kérelmire ’s könyhullajtásira — mit monda
nának ellenségeim, ha nálom asszonyra akadnának ? 
olly kevéssé becsülöd é hírem’ ’s nevem’? de nyugod- 
jál-meg; első alkalommal utánam jövendsz; Kleber- 
nek én ezt szigorún kötöm szivére.“ <— Az utazási 
előkészületek olly titkosan tői télitek, hogy a’ hadse
reg csak akkor ludta-meg, midőn Kleber tábornagy 
azt napi parancsban közhírré tévé, ’s a’ főparancs
nokságot általvette.— Murat’ , ’s néhány hívének kísé
retében indult-el Napoleon , ’s szerencsésen kerülte-ki 
a’ reá lesködő angolokat. Csillaga még akkor leg-
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tisztább fényben ragyogott! Rövid tengeri utazás u- 
tán a’ fregusi kikötőben partra kelt.

*
Brumaire’ 18ka elmúlt; a’ directorium megbu

kott, a’ consularis-kormány meg volt alapítva ’s a’ 
főhatalom Bonaparte’ kezébe adva. Az első consul mel
lett uralkodának még C a m b a c é r e s  ’s L e b r u n  — de 
szerepük csak alárendelt hatással birt; — Bonaparte' 
szelleme vezérlé egyedül Francziaország’ sorsát; —  
híre az egész földtekén visszhangzott. —

Paulina’ viszonyai egy , szivére nézve igen szo
morú fordulatot vőnek. Ö soká, igen soká nem kü- 
vetheté szive’ sugalmát. Aegy ptusban, melly most reá 
nézve csak egy nagy sivatag puszta volt, sokáig kel
lett visszamaradnia, minthogy alkalom nem találkozók, 
mellj őt Francziaországba vitte volna; csak midőn a’ 
hős-lelkű Kleber a’ vakbuzgalmumórok’ keze által el
esett, sikerűit neki Desgenettes-el, ki őt testvére gya
nánt fogadá, ismét a' honföldre léphetni. O Parisba 
sietett, de mint változott-meg minden itt! Napoleon 
csaknem királyi hatalommal uralkodók a’ Clodvigek’ 
palotájában; s mellette Josephina, mint hitvese. —  
Paulina összejövetért esdekle; Napoleon megtagadó 
kérelmét —• de meghagyó Durocnak, hogy neki 
házat vegyen, ’s helyzetét függetlenné ’s biztossá 
tegye.

E’ kis házban Bellevillében, Prés-saint-Gervais 
mellett folytak könnyei azon férfi után, kit olly ha
tártalanul szeretett. Kepe szobájában függött s azt 
imádva tisztelte. 0  vele nem b e s z é l t  többé! Bo
naparte sokszor megemlékezett még az Aegy ptusban 
töltött szép órákra •— de a’ lüileriákban uralkodó vi- 
lághős-— nemsokára legyőzte szivének e’ gerjedelmét.

(Vége következik.)

E L E G Y T Á R .

K í g y ó  e v a g y  p r é m?  Bizony furcsa dolgo
kat olvashatni sokszor az újságokban ! Egy ango' hír
lap oct. 2kárul imezt közli: „Morpeth lord tegnap ér- 
kezett-meg Pétervárbul, ’s ő felsége’ az angol király
né’ számára gyönyörű b o a s t ’s egyeb nagybecsű prém
árukat hozott.“ Másnap a’ Cour i er - han ezt lehete 
olvasni: ,,Morpeth lord éjszaki utjábul visszatért ’s ő 
fölségének drága ’s igen szép b o a s-t hozott.“ — Nem 
sokára következőt jelente a’ M o r n i n g  C h r o n i c l e :  
„Morpeth lord ismét nálunk van. Tudják é önök, 
mit hozott ő fölsége’ számára ? Két gyönyörű b o* 
a s-t.“ •—■ Octob. 6ki számában a’ H e r a l d  így ír: 
„Több hírlap tudósít bennünket, hogy Morpeth lord 
messze utjából visszatért, ’s ő fölségének a’ király
nénak két irtóztató nagyságú k í g y ó t  hozott magá
val, melljek a’ mi természethistóriai museumunk’ szá
mára határozvák.“ — E’ tudósítások’ következtében 
most a többi journal s ujságlap is mind közié ezen 
eseményt, ’s hozzá tevék, hogy az ajándékok közt 
még 3 krokodil ’s 2 eddig még sohasem látott gu’k 
is foglalkozik. Europa’ valamennyi tudósa most meg

győződött, hogy az állat-gyűjtemény tár Londonban 
ritka kincset nyert, ’s mind ezt csak azért , — mivel 
egy udvarias lord az angol királynénak szép prém-á
rukat volt szíves általnyujtani. —

A l e m o n d á s i  tol l .  így nevezik az angolok 
azon tollat, mellyel Napoleon 1814d. évben lemondá
si oklevelét Fontainebleauban aláírta. De ki bírja most 
ezen tollat? Angliában nem kevesebb mint 300személy 
gondolja, hogy az ő kezében van e’ nagybecsű ma
radvány. Mindegyik e’ 300 közül a’ fontainebleaui vár
nagy’ írott bizonyítványával van ellátva, mellybői kész 
megmutatni, hogy a’ fényes tokban tartogatott ’s drá
gán fizetett toll azon nevezetes eszköz, mellyel Napo
leon az elhatározó tollvonást tette. De valljon 300s zo r 
irta é lemondását Napoleon alá? Épen nem ! A’300 an
gol úgy járt, minta’ három fiú Lessing „Nathan“-jában 
atyjok’ gyűrűjével: egyik sem bírja az igazit. A’ való
ságos lemondási-toll a’ fontainebleaui várnagynak, a’ 
régi garda’ egyik aggvitézének birtokában van, ki azt 
mint császárjától föninaradt emléket őrzi, mi álalt az 
emlékek után kapkodó angoloknak drága pénzért a’ 
régi kopott tollakat eladja, mellyel öreg felesége-a- 
zon balgák’ neveit jegyzé-föl, kik bizodalmasan Na
poleon’ lemondási - tolláért concurráltak. (Humorist)

A’ c h i n  ai b i r o d a l o m ’ n é p e s s é g e .  — Ez 
egy H y a c i n t  nevű orosz barátnak statistikai tudó
sítása szerint — I812ik évben 361 millió 691 ezer 
A30 lélekre terjedt, ide nem számítván Turkistan s 
Thibet tartományt, sem a’ mansclmrokbul, mongolok- 
bul, és dunaiakból álló nyolcz katona-osztályt, sem 
az idegen néptörzsöket, mellyek’ összeszárnláltatása 
külön történik.

A z  i d e g e n e k ’ s o k a s á g a  F r a n c z i a or
s z á g b a n .  Almélkodásra méltó, mennyire szaporo
dik évenkint a’ Francziaországba utazó külföldiek’ sza
ma. Ha egyszer Európában mindenütt vasutak fog
nak létezni, akkor minden számlálás megszűnik, ’s a’ 
népvándorlásnak egy különös neme veszi kezdetét. 
Francziaország ban legtöbb az idegen. Hivatalos tudó
sítás szerint, mikép azt a’ franczia hírlapok közlék , 
folyó-évi júniustól septemberig 900 ezer útlevél látta- 
inásoztaték, ’s igy ezen időköz’ lefolytéban naponkint 
mintegy 5,000 külföldi lépett a’ franczia földre. Föl
tehetni, hogy e’ vendégek egy milliard v. is 1,000 
millió frankot keltének-el.

R E J T K T T S Z Ó .

tin i szokás elején; az egészen is ülni hasonlag: —
Csakhogy azon lova m égy, és ezen ülve maradsz.

B o g á r  J á n o s .
A’ lOOftik számú rcjlettszo: Á r p á d

Szerkeszti H e l n i e c z y .  — Nyomtatja B e i m e l .
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R IT K A  K Ó R -E S E T .
Beregli vármegye’ felvidéki járásában kebledző 

Szajkofalva helység!) n évnegyedi vizsgálat - tételem’ 
alkalmakor egy asszony — név szerint Moys Dániel 
ottani kovácsmesternek mintegy 38 éves neje, ki 
búskomoly - mérsékményü (temperamentum melancho- 
licum) szikár testalkattal birt, — jött előmbe, hebe
gő ’s aligérlhető hangon panaszolván, hogy ezelőtt 
3 hónappal földre esett ’s ugyanakkor nyelvét meg- 
harapla; hogy nem sokára aztán a’ sérült helyen egy 
daganat támadt, melly miatt nemcsak beszédjében, de 
az evésben ’s ivásban is nagy akadályt szenved. Er
re kinyújtván nyelvét, álmélkodva látáin, hogy nyel
ve’ hegyén alul, ettől befelé fél-hiivelyknyire, magá
itól a’ nyelvből, vékonyhártyás, 3 vonalyi (linea) szé
lességű gyökerén, egyszerre húsosán emelkedve egy 
másik, — az eredeti nyelvhez nagyságra, hosszúság
ra ’s vastagságra, még talán anyagára (parenchyma) 
nézve is gyökétől (fundus) előrekeskenyiilve’s hegye
sülve hasonló — nyelv nőtt-ki, melly mind kettő már 
alig férvén-meg az asszony’ szájában, beszédközben 
a’ fogak közt kinyúló álnyelvet kezeivel mindig visz- 
szataszítni volt kénytelen; de még nagyobb alkalmat
lanságot szenvedett az evésben ’s ivásban, mert ek
kor igen vigyáznia kellett, hogy azt meg ne harapja. 
E’ sérülést, mint az említett személy ’s férje állíták, 
nehézkóros jelenetek is kisérték, mellyekkel aze
lőtt egész éltében legkisebb küzdése sem volt. — A’ 
növés, mint a’ leírásból láthatni, sajátságára nézve 
egészen különbözik a’ nyelv-alatt támadni szokott bé
kadaganattól (ranula) ’s a’ tömlő vagy héjdaganat- 
tól (tumor cysticus) , ’s ezek előttem sokkal ismére- 
tesbek, hogysem miattuk ama’ termést félreismérnem 
lehetett volna. — A’ jelen körülményekben jobb or
vosi segélymódot a’ véres műtételnél nem gondolhat
tam. Ugyanazért az asszonyt rábeszclém, hogy két 
hét múlva jőjön házamhoz, hol majd az álnyelvet le
vágván, magam a’ sebet mindennap megtekinthetem, 
annak gyógyulását siettethetem, ígérvén ezenfelül az 
asszonynak szabad ápolást is. E’ szíves a jánlásomat szóval 
elfogadta az asszony, ’s eljövetét a’ határozott időre meg
ígérte ugyan, de teljesíteni adós maradt. Három hónappal 
később, midőn ismét járásom’ helységeit megtekintém, 
Szajkofalvára is elvetődtem, hol legelsőbb is a’ két
nyelvű asszonyt látogatám-meg; — demilly csuda! az 
áluyelv lassankint kisebbűlvén, minden orvoslás yél- 
kül elenyészett, vele egyszersmind a’ nehézkóros ro
hamok (epylepsia) is kimaradtak. — Mi lehetett már 
most oka, hogy a’ nyelvnek harapás által megsértett 
helyén, egy az eredeti nyelvhez mindenben hasonló 
húsdarab, — kísérve nehézkóros jelenetektől, ■— nőtt ?
*— ennek enyésztével pedig a’ nehézkor is búcsút 
vön ? —  ’S mi befolyása lehetett továbbá e’ termés
nek az idegrendszerre (sysleina nervorum) I ez olly 
rejtély , mellyet magam megfejteni nem mervén, mé
lyebb eszméletű férjtiak’ megítélésére bízom, — hozzá 
tevén azt, hogy a’ kór-előzményből (anamnesys mor- 
bi) semmi oily as nem fordult elő, mi a’ nedvek’ el
fajulását (Dyscrosia humorúm) vethetné okul. E’ sze

gény asszony később, urával Bród helységbe költöz
vén ált, itt fél év múlva mór (cataracla nigra) kö
vetkezésében megvakult; vakságában teherbe esvén, 
gyermekágyban az öröklétbe szenderiilt. Beregh, nov. 
24kén 1837. Winter Lajos.

ns Beregh vgye’ egyik rendes sebésze.

MAGYAR, UTAZÁSI LEYÉLTÖREDÉKEk.
(C* J' úrhoz P u k u l a  y.)

V L e v é l .  Laibach, sept. .16. 1837. Velenczó- 
ből másodszor is szerencsésen megérkezvén, utamat 
hazafelé Karniolián és Stájerországon keresztül foly
ta tám. Laibach Triestlől 16 mérföld. Innen kiindulva 
’s terjedelmes hegységen ált menve Upcsinára jövőnk. 
Itt nagy vámhivatal van, hol minden utas’ pogyászat 
megvizsgálják. — Mert a’ szabad kikötőkbe , rnillye- 
nek Fiume, Triest ’s Velencze, fizetés nélkül bevin
ni mindent, de kihozni mitsem lehet. Az innen szet- 
hordatandó árukat ’s portékákat itt jegyzik-meg ón- 
pecséttel; különben elkoboztatuak. Gyár- ’s kézmü
veket pedig, magunk szükségin kívül, még fize
tésért sem szabad kihozni. Egy kereskedő, p. o. ká
vét, ezukrot, pamutot ’sa ’t. szállít Pestre; itt Tri- 
estben meg kell neki azt bouletiroztatni : már az mind
egy aztán, akár itt, akár Pesten fizeti-le érte a’ vá
mot. Akarnánk p. o. több keszkenőt ’sa ’ t. beszegés 
nélkül hazánkba vinni: már ezeket pénzért sem hoz- 
liatni-ki. Egy utitársam szalmakalapot akart hozni test
vérének, — bár kész'volt volna fizetni érte, csak 
nyugtatványt kapott, arról t. i., bogy pénzét majd visz- 
szakapja, — de a’ kalap ott maradt; még az sem hasz
nálhatván, ha fejébe tette volna, mint önnön számára vá- 
sárlollat. Ha pedig a’ kérdeztetett álnokul eltitkolná 
az illy tiltott portékát, — rögtön büntetés is követi 
hazugságát. Hajtatok p. o. ökröket Triestbe , csak a’ 
határszélen kell néhány krt ’s az utért vámpénzt fi
zetni , különben semmit. Miért hordjuk még is — 
egy lévén a’ viszony —  colonialis portékáinkat Tri- 
estből, ’s nem Fiúméból? Mert ide a’ külhajók 
nem kötnek-ki; mivel itt nincs olly tehetős kereske
dő, ki, mint amott, egy sőt több hajót egyszerre meg
vehetne , ’s itt nem kapnak számukra szükséges min
dennemű portékát; mert valljuk-meg, hogy kikötőnk
kel mi nem sokat gondolunk, — még utazóink is meg
elégszenek, ha Triestet, ’s Velenczét látták. Így hara- 
pózik mindig tovább ’s tovább az idegen nyelv-, és 
szokás-majmolás,— a’ magunkét megvetjük; ’s kié a’ 
kár ? — Hogy Triestből Fiume felé nem hozatnak a’ 
portékák, az igen természetes; — ki kerüljön akkor, 
midőn egyenesen mehet? Jelenleg Trieslben a’ gabo
na ’s bőr olcsóbb, mint nálunk ; mert az Odess íbul — 
Bessarábiábul, ez pedig Odessából, Calcuttából, Afri
kából, Török- és Olaszországból a’ tengeren kevés 
költséggel nagy mennyiségben hozatott ’s hozzánk is 
nagy nyereséggel szállítatik. A’ vám egy mázsa ökör- 
’s tehéu-bőrtiil £5 p. kr. akár onnan hozzánk, akár 
tőlünk Stájerországba szállítsák. Upcsina után Stóri- 
án, Pre Valit ii, Adelsbergen, — hol híres barlang vau
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•— ’s tői)]) csekélyebb -jelentésű helységen kérésziül 
jövők Laibach csinos városba, melly czukor-raíineriá- 
járól hires; — benne körmendi cseréppipát „Fürst 
Körmend“ felírással örömmel Játék árullatni; egygyel 
majd kedveskedem önnek.

VI L e v é l .  Csáktornya sept. 20kán 1837. Kön
nyebben lehelek, édes hazámból kiildhetvén önhöz le
velemet. Mint eddig1, úgy ezen utolsó levelemben is 
csak futólag érintek mindent, mivel ön is szándékozik 
ez utat megtenni, ’s magamról tudom, hogy nem sze
retjük , ha , midőn egy könyvet olvasunk, mástól elő
re halljuk foglalatját. Laibachból bizonyos kanizsai ke
reskedővel, Lévi úrral, jöttem, kiről itt elvein ellen kell 
említenem, hogy zsidó, — ’s ezt azért cselekszem, 
hogy igv alkalmam legyen egy úttal azt is megjegyez
ni , hogy Karnioliában zsidó nem lak hátik. Különös, 
hogy mi a’ zsidót mindig megrójuk, ha e’ ragasztókkal 
említjük „zsidó.“ Mirevaló ez? Ez épen annyi, mint
ha mondanék: Nyúl dános magyar, vagy Róka Gyula 
pápista nekem kedves embereim. Következetlenségbe 
ne essünk ; — ha itt elhagyjuk , ott se említsük. Sa- 
int-Marain, Weichselburg, Pesendorf, Treffen és 
Nasenfuss (itt láttam először, hogy az orrnak lá
ba is van, ’s megfordítva) helységeken keresztül sok
szor magas, csak nem égbenyuló hegyekre kapasz
kodva , hogy a’ hohl alatt áltmenvén, lebuktam, netán 
kalapomat kiüsse, Tieferbadba érvén, ’s az itt neve
zetes melegfürdőben a’ nagy-ut’ porát lemosván, Cili 
grófság’ váromladéki mellett Cili sz. városba érkeztem. 
Ez utamban szánakozva láttam, mint hordák a’ stáje
rok medenezékben a’ földet a’ magas bérczekre fe l—• 
a’ stájerok, kik a’ hegyeket annyira szeretik, hogy sok 
falujok egészen a’ hegytetőre van bigyesztve. Sok 
helyen — szép vidékeken — látám a’ stájer paraszt’ 
hertgyanánt mosolygó birtokát egy-tagban. A’ fogadó
sak itt többnyire mind 5 , 6 iskolát végeztek, — min
den paraszt mérhet bort, ha a’ felsőségtől rá engedői
met nyer. Petauban sok régiség’ maradványiban leiéin 
kedvemet. Utolsó hely Rashán, hol Stájerországtól bú
csút véve, honomba léptem, •—■ örülvén, hogy ezen uta
mat bevégzérn. Az utazási költségről majd elő szóval 
többet; holnapután meglátjuk egymást, — akkor majd 
némelly-— levélbe nem iktathatott — adatokat is szemé
lyesen közlend önnel őszinte barátja.

EMBERIN AGY'SÁG ÉS SZERELEM.
(Vége.)

A’ tüileriák’ udvarában nagy szemle tartaték. —■ 
A’ Marengónál vitézkedett zászló - aljaknak tiszteljed* 
niök kelle az első Consul előtt. A’ nagy palotának min
den ablakát díszesen - öltözött dámák s urak lepék-el, 
hogy csodálhassák a’ nap’ bajnokát. Egyik ablakon , 
melly a sokaság pillanalinak kevésbbé volt kitéve,

>gen szép , halvánv-arczú fiatal hölgy mntatkozék; 
sötétszőke hajiürtök tüntek-elő a fejdisz alól, ’s a’szép 
szemek, úgy látszék, sokat szenvedtek a’ huzamos 
köny-özöntiil. kejér zsebkendőjével nagv részint befö
dő arczát. Di i r o c  vezető a’ hölgyet e’‘ félrefekvő ab
lakhoz.

A’ nép a’ vasrostélyzalon áltnyomult, ’s a’ palo
ta’ udvarán állapodott n eg. Az első Consul eljőve ’s 
ezerszeres „éljen!“ fogadó őt. Egy lő  vagy 10 éves

ifjú ember a’ nézők’ első sorába nyomult. Arcza halo- 
vány vala -— reszketni látszott — ’s aggódva nyúlt 
sokszor ócska fekete kabátjának oldalzsebébe. — A- 
zon pillanatban, midőn a’ nép Napoleon’ megérkeztekor 
hangos örömkiáltásra buzdult, az ifjú feléje rohant s 
egy irományt nyujta kezéhez. Egy sikoltás hallatszék 
ekkor a’ félrefekvő ablakrul; de e’ pillanatban a’ nép 
a’ fiatal embert földhez rántá, ’s mármár el kelle vitet
nie ; ,,hallgasson-meg engem Polgár-consul! — »kiál
tott az ifjú sziv-repesztő hangon — isten’ sz. nevére 
kérem, hallgasson m eg!“ — Napoleon egy pillanatot 
vete az ifjúnak bubánat által eltorzult arczára; intett, 
hogy vezessék-elő, 's szorosan elibe lépvén különös 
nyájassággal kérdező : „Mit akarsz tőlem fiú ?“ Resz
ketve borult ez térdre, ’s áltnyujtváu egy folyamodást, 
rebegő hangon imigy szólt- „olvassa ezt, Generál!“ 
—  Figyelmesen olvasá végig Napoleon a’ folyamodást, 
’s aztán benső részvéttel tekintvén a’ még mindig tér- 
delőre , mondá: ,Kelj-föl fiam, nem emberek , egye
dül isten előtt illik térdelni.4 — Az ifjú fölkele. ,A- 
nyád Párisban él?4 folytató N a p o l e o n .  — „Igen, 
Generál,44 felelt zokogva a’ kérdeztetett. — ,lMoridd-meg 
tehát neki, hogy 1800 francból álló évi nyugpénzt nyer 
tőlem; a’ múlt utolsó félévet is ki fogják neki fi
zetni.4 —

Az ifjú most ismét leborull ’s ált öleié a’ bajnok’ tér
deit. Szólni kívánt, ’s a’ szó elhalt ajakin — melle szo
rongott, ’s az érzernény miatt megrepedni látszott — 
„Ön angyal44 — rebegé az ifjú, ’s arczán forró könnyek 
gördültek-alá. „Ön szegény anyámra nézve jóltevő is
ten. Legyen örökké boldog ön.44 — Mosolygva tevő 
a’ marengói hős-vezér kezét az ifjú ember’ vállára ’s 
igy szólt: ,Ha szolgálatba kívánsz lépni fiam,jelentsd 
magad’ Junot párisi parancsnoknál, ez irántad a’ had- 
ministerrel szólni fog. Köszöntsd anyádat nevemben.4 
•—-’S ekkor a’ csaták’ tüzétől elbarnult ősz harezosihoz 
ment, kikőt zajos örömkiáltásokkal fogadók.

A’ halvány arczú szőke dáma egy könnyet törle 
bágyadt szemeiből s mondá: ,,Igen, igen, ő földi is
ten! O boldog .fosephina! o szegény boldogtalan 
Paulina!“ — A'szerencsétlen ifjú ember, fia volt a’Ba
stille’ kormányzójának, kit 17kén a’ felzendült nép a- 
gyonvert.—  ()  tantoríthatlan hűséggel szított a’ coii- 
sulhoz, Napoleon császárhoz— ’s mint ezredes halt- 
meg Oroszországban a’ Rereczina’ jégti»rlati közt.

A’ Consul végig nyargalt agg vitézinek sorain , 
közölök hol ezzel hol amazzal váltott egy szíves szót; 
tudakozó szükségeiket, egyszersmind meg kívánt győ
ződni, valljon azon ősz vitézek, kik vérüketFranczia- 
ország’ javaért, ’s az ő híréért ontották, meg vaunak 
é elégedve; valljon szigorú parancsai teljesíltelnek 
é pontosan. Midőn a’ gránátos-ezred’ hangászkara mel
lett ellovagolt, hirtelen megállapodott, ’s igy szólt egy 
fiatal doboshoz : ,nem vágyé te bajtárs! ugyanazon do
bos, ki Zűrieknél keresztül-lőtt karokkal is támadásra 
pörgetett? Massena ludóMtott engem derek tettedről,4 
•— „Én vagyok, Generál44, viszonzá a’ megszólított. 
— ,Helyesen , fiam — viseld magad’ tovább is igy , 
’s derék ember válik belőled. Kötelesség megmutatni 
katonáimnak, hogy a’ vitézséget meg tudom jutalmaz
ni. l e  altiszt vagy a consularistestőrseregnél; fogok 
még ezentúl is emlékezni rólad.4

Midőn a’ Consul visszafordító lovát, szemei véletle
nül amaz említett ablakra szegüllek. -— Ijedten vonult a’
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dáma vissza. Gyönge pirosság futa végig Napoleon’ 
arezán; erősen szoritá sarkantyúit kedves Désiré-lova’ 
oldalába ’s áltvágtatott a’ lovas- és pattyantyús-ezre- 
dekhor. — A’ szőke dámát nem látták soha többé a’ 
tüileriákban.

Az I804dik év Napóleont franczia császárrá e- 
inelé. Josephina a’ thrónon ült vele, — Paulina pedig 
a’ bellevillei kis házban érette i m á d k o z é k .  Evek 
múltának. Napoleon a’ dicsőség’ és szerencse’ főtö
kén tündöklőit; ő az egész világ fölött uralkodók.—  
Paulina még folyvást hű szerelmet ápolt keblében a- 
zon férfi iránt, ki őt egykor boldogít» ; — naponkint 
imádkozott még arczképe előtt — naponkint felsohaj- 
tott a’ hadsergek’ istenurához, hogy életét tartsa-meg 
’s hírét nevelje. — ’S im elérkezett az I8l2dik év! — 
Napoleon’ fényes csillaga sötétülni kezde; — ő e g y e 
dül  ’s mint szökevény tért-vissza az orosz jégpusz
tákból. Újabb erőködések ismét fölemelék őt a’ régi 
fénytetőre; — de a’ szerencse nem maradt hive töb
bé, ’s elhagyatva tábornagyaitól — elhagyatva azon 
férfiaktól, kiket ő ernelt-fel az alaesonys;ig’ porából, 
kénytelen volt Fontamebleauban a’ császári-székről le
mondani •— ’s mint száműzött élni Elba szigetén. —  
Mely fájdalom szállotta-meg Paulina’ lelkét. Midőn 
még kedvesének a’ szerencse mosolygott, szenvedhe
tő érzés volt, őt nem látnia,— de most, midőn őt a’ 
balszerencsétől illy sanyarún üldöztetni ballá, eltökélő, 
hogy fölkeresi őt. Azalatt, míg ezen tervével foglalatos
kodnék, híre szárny alt, hogy Napoleon Francziaország- 
ban ismét partra lépett; hallá, mint özönlék feléje min- 
d ii , ’s mint kelle a’ Bourbonoknak az országot ismét 
elhagyni. A’ császár bérnenetét tartá Parisba. Kiirhat- 
ná-le Paulina’ érzelmeit? De csak kis ideig tartott Na
poleon diadalma ; 100 nap múlva másodszor is elvesz
tő a’ császárszéket, s ekkor végképen elsötétült a’ 
már úgy is homályos csillag; — Napoleon, ellenségeinek 
bátorsága ’s barátinak árulása által megveretve, Wa
terloonál megfutott. Sorsának végső koczkavetése meg
történt; az angolok őt Szent-Ilona szigetbe vivék. —- 
Paulina' szíve csaknem m gszakadt;— de egy gondolat 
még vígasztala: ő viszoidátni akará bajnokát; ezer 
veszély közt áttörni huzzá ’s aztán szivének e’ gyönyö
rében elhalni.

&

Paulinát 182Idiki jul usban Bio Janeiroban találjuk 
ismét. Evek óta hasztalan törekvők azon férjfihoz el
jutni, ki egykor egy világot lat vala lábainál, ’s ki most 
a’ tenger’ közepén egy szírihez lanczoltan, megfősz* 
tatva nejétől, kedves fiától, uyomorúbb ember volt, 
mint a’ legaljasabb gonosztevő; minden törekvésit rneg- 
hiúsitá az angolok’ szemessége, ’s különösen azon férj* 
fi’ hiuz lesködése , kinek kötelességében állt ugyanaz 
elfogott oroszlánt őrizni , de koránsem őt lassan s gya
lázatosai) halálra kínozni. Paulina , ki őt olly bensőleg 
ismerő, jól tudta, hogy ez életet sokáig el nem visel
heti , s azért fel is áldozu mindent, hogy őt még egy
szer láthassa. Nemes lelke legyőzőit minden asszonyt 
föleimet, s most valóban már közelebb is volta’ czél- 
hoz , mint valaha. Kio-Janeirohul reménylett ő St. Ilo
nába eljuthatni.

Zordon, viharos nap vala; ordítva dühöngött a’ 
szélvész a’ néptelen utczákon keresztül; Paulina esőtül- 
verve futkosott a’kikötő’partján,’segy hajóra várt, melly- 
nek nem sokára a’kikötőbe kelle érkezni.Tüzes nyugta
lansággal várt ő újabb tudósításokat a’ lelánczolt Pro- 
metheusról. Hírek őt veszedelmes betegségben sinylő- 
dőnek mondák. — Végre a’ hajó horgonyt vete a’ ki
kötőben. — E’hajó angol briggvala. — Alig lépett a’ 
kapitány partra, midőn Paulina hozzá nyomult ’s tőle 
Szent-Uonábul tudósításokat kért, jelentvén neki, hogy 
övéi a’ császár’ kíséretében vannak az emlitett szigeten. 
<— „No’s hát örüljön, madame , —  válaszolta’ kapitány 
—  nem sokára egyesülhetni fog övéivel, mert május 
5én Bonaparte general Szent-Ilonán meghalt.“ Mereviil- 
ten, mint márvány szobor, állott a’ szerencsétlen nő, ’s 
hamvadt szemeit az angolra meresztő. Ez azt hivő, 
hogy kétkedik szavaiban, ’s folytatva igy szólt: „Becsü
letemre, madame, úgy van ; mint önnek mondáin; itt 
hozom az arrnl szóló irományokat “ — ,,Ugy tehát is
ten kegyelmezz!— kiálta-föla’ szerencsétlen. — Na
poleon, én követlek !“ ’S mielőtt valaki gátolható, a’ part
ról tengerbe ugrott. — A’ habok tajtékozva csapódtak 
össze, ’s a’ hullám-sírban a’ leghívebb asszony fekiivék. 
Holt tetemeit nem lelék-meg soha.

V A D K E R T *  Ü N N E P E .

E' f. év’ ocf. 29kén nevezetes ünnepet ülőnek 
Valkeit’ (Pest megyei helység) ágostai - vallásu német 
’s tót ajkú lakosi. Ugyanis e’ napon az ágostaiaknál 
szokott egyszerű isteni tisztelet-tartással szentelteték- 
föl újólag - épített csinos ’s nem csekély költségbe ke
rült szentegyházuk, rnellyre a’ helybeli atyáskodó nagy
lelkű földes - uraság Lukács Antal ur, a’ falu’ legszebb 
helyét szives vala kijelölni. Ez ünnepélyes szertartás 
következőleg ment véghez: Reggeli 8 órakor, a’ ha
rangok’ jeladta után összegyüle a’ nép a’ régi templom’ 
puszta helyén, a’ menny’ urának az itt ölven évig vett lelki 
táplálatért forró hálát adandó; holott is rövid németének 
után Sárkány Sámuel főesperes, szivreható magyar be
szédet tartott, a’ népnek különösen lelkére kötvén, hogy 
e’ régi templom’ helye, rnellyre a’ szükség’ parancsa 
szerint tágasb térű mind két iskolájokat építeniük kell, 
előttük ezentúl is szent maradjon. Ezután rövid czél- 
szerii imádsággal fejező a’ főesperes a' szabad ég a- 
latti buzgó ájtatosságot, ’s a’ harangok’ ismételt meg- 
kondulása-közben kezdődők a’ két sorban végig álló 
iljak ’s lányok közti menet az uj egyház felé. Elől 
mene a’ helybeli lelkipásztor, kezében az uj templom’ 
kulcsai, utána a’ közel környék’ lelkipásztorai, kiki a’ 
szent edényekből vivőn valamit, ezek után a’ főes
peres a’ helybeli inspectoral Bernátfalvi Földváry Pál 
úrral, ’s más jelen-volt előkelők, kik után a’ nép 
rendben ’s énekszóval halada. Az érző szív’ leggyön- 
gédebb húrjait megpendítő volt azon látvány, inik-nt 
lépdeltek a’ nép’ vénei lassúdat) a’ zsendülő ’s öröm
ittas ifjúság közepett, ’s nem egy örömkönny csor
dult a’ hívek’ redős ’s redőtlen arczaikon v ég ig , kik 
visszateremtvén képzeletükben elmúlt kedvező helyze
tüket, ’s a’ jelen mostohával, mellyben az épületet 
létrehozók , összevetvén, méltán öriilhetének illy rend
kívüli ön áldozatjuk’ szép sikerének. Az előre menő 
lelkipásztoroknak az uj templomhoz értük után a’ főes
peres annak fő, a’ helybeli lelkipásztor pedig mellék
ajtaját nyitá-ki, mire szép renddel kiki beinénc, s az
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elégtérű ’s két-karzatú eg-}házban helyet foglalt. A* 
templomba he- ’s onnan ki - menéskori illő rend’ fen- 
tartása végett, szívesek valának , az itt helyben tar
tózkodó aisz.bíró ur ’s más jelenvolt uraságok is ka- 
tonájik’ szolgálatát megajánlani. Meglelvén igy az uj 
egyház külön-rendű ’s rangnakkal, az isteni tisztelet 
rövid német énekkel kezdődött; minek végével a’ iő- 
esperes az oltár előtt rövid magyar imádság után el- 
olvasá ugyan e’ nyelven az ezen ünnepre választott 
szentirásbeliigéket. Azután magyar ének következett; 
mire a’ főesperes előbbi helyét az oltár előtt foglal- 
ván-el, fölavatási beszédét tartá, ’s a’templomot, isten-igé- 
vel’s imádsággal felszentelé- Hathatós beszéde azon köte
lességeket tárgyazá, miknek lélekisméretes teljesitésére 
a’ vadkerti hívek, mint az egyház’ buzgó felépítőji hivata
losak; ’s igen czélszerüleg szöveteit ezen kedvező körül
mény is belé, minélfogvást a' vadkertiek, az e’ he
lyen első megtelepedtük óta szimellenűl környezve le
véli magy ar ajkuakkal, ’s már sok év óta sokkal job
ban beszélvén magyar nyelven, mint elhunyt apáikén, 
különösen arra is kötelezlelnek, hogy lelkes hazafi
akhoz illőleg ezentúl gyakrabban, mint az a’ régi 
templomban történt, használják a’ magyar nyelvet az 
újban. Ezen, a’ vadkertiekre nézve nem siker nél
kül maradandó beszédre német következett, ’s ezt vég
re tót váltá-fel, német és tót nyelvű ének előzvéu- 
ineg mind egyik, mind másik ajkú beszédet. A’ szó- 
nokság’ ezen valóban kitűnő próbáit úrvacsora köveié, 
inellyben az idő’ sebes haladása miatt, csak a’ jelenle
vő lelkipásztorok, helybeli inspector, ’s a’ templomi 
esküttség részesülhetének. Ez meglev én , két csecse
im") kereszlelleték-ineg, mire egy már ötvenkét évig 
együtt-élt házas pár lépett az oltárhoz, a’ mindenha
tónak e’ ritka jóságért hálát adandó, ’s a’ lelkipásztor’ 
ujdon megerősítését e’ tartós szövetségben fogadandó. 
Meglepetve, ’s illy ritka nemével a’ lelki éldejetnek, 
mire csak igen ritkán adatik a’ föld’ rövid éltű ’«cse
kély tapasztalatú lakójának alkalom, függe a’ jelen- 
voltak’ szeme a’ különben még ép-erejű házas-páron, 
mellynek szemeiből a’ lelki pásztor’ épületes szavai 
közben, az ajtatosság’ könnyei gördülének, ’s alig la- 
lálkozhaték egy kebel is, mellyből nem emelkedtek v ol
na fohászok , a’ részv evő lélek’ valódi fohászai. Vé
ge lévén e' ritka szertárt ísnak, egy uj házaspár es- 
kedtetett-meg, mert a’ főesperes az oltár előtt rövid 
vég imádságot mondván ’s a’ gyülekezetét megáld
ván , az isteni tiszteletet béfejezte. Nevezetes, ’s a’ 
vadkerti ágostai hívekre nézve hálás emlékezetben tar
tandó a z , hogy t. Pest vármegye’ mindkét alispánja 
Dubravitzky Simon ’s Bernátfalvi Földváry Gábor u- 
rak ez ünnep’ fényét nemcsak becses jelenlétükkel 
emelék de példás ajlatosságukkal is. A’ köz tisztele
tű és szeretető helybeli uraság, ki e’ templom-építés 
közben sem huzta-el adakozó kezét, megvendéglé 
a jelrnvolt elöbbkelő világi ’s egyházi rendű ura
kat; a többi vendég, részint a’ helybeli lelkipásztor’ 
lakjában, részint a’ német-iskola’ termében, az egy
ház’ költségin, minek megkimélésire bőkezű urasá
gunk itt is a' szükséges bort adá, ebédle. Érdekes 
*ala továbbad az is, hogy hazáját ’s nyelve’ virágza
tát szivén hordozó főesperesünk’ rendelete következté
ben , a’ német ’s tót beszédet, 's azt megelőző kevés

éneklést kivéve, minden azután következett szertar
tás magyar nyelven ment véghez, min annálinkább 
okunk vagy on örvendeni, minél lassúbbak valának aL 
eddigelé tapasztalt illynemü haladásai a’ magyar nyelv
nek illy egyházban, melly első keletkeztétől fogva 
maiglan, a’ külön-nyelvű hívek’ szünelnélküli súrlódá
sa miatt, az egyházi elöljáróságnak nem csekély bajt 
’s gondot okoza. — Közlője e’ néhány sornak azon 
buzgó óhajtással rekeszti jelentését: bár a’ hívek má
sutt i s , hol küldföldi ül jött apáik’ mind ruháit, mind 
szokásit hazánkéival már régen fölcserélték, honj 
nyelvünk’ használatára nézve is illynemii készséget mu
tatnának. P iliif  G jürgy.

GLUCK.- ÉS PICCIX1-PÁRT.

Gluck-ot a’ hires hangmű-szerzőt kérdezek egy
kor, miért kisérik Oresztnek e’ szavait: ,,a’ béke is
mét visszatér szivembe“ a’ gordonsipok’ ’s bőgők’ olly 
nyugtalan fíguráji, holott ez ama’ szókkal világos el
lenmondásban áli ? — „Tehát nem látja * ön által, •—- 
felelt a’ nagy művész — hogy ezen ember hazud? Mint 
lakhatik szivében béke, midőn csak imént gyilkolta- 
meg anyját?“ —• — Egy másik ismét Glueknak azt 
tulajdonitá vétkiil, hogy ezen ének: „Téged Charon 
hí“ egyetlen egy hangjegyen van motiválva. — „Ba- 
rátom — A'álaszolt Gluck — a’ pokolban elfojtatnak 
a’ szenvedélyek, ’s a’ hang elveszti hajlékonyságát.“ 
•— Amaz időben , mikor a’ Gluck- és Piceini-párt kö
zött a’ hires harcz folyt, az ellenfelek nem mulasztók
é i, egymást gúny-nyilakkal illetni. „Gluck — megszo- 
laltegyik — utánozhatlanui füsti az ó-kori fájdalmat.“ 
—  „Megengedem —• felelt egy piccinista — de gon- 
dolja-meg ön, hogy az ókori fájdalom ’s a’ mostani 
öröm kétféle.“ — A’ két párt’ gyülölsége olly magas 
fokra emelkedett, hogy a’ piecinisták egv gluck-par
titól minden tiszteletet megtagadtak ; a’ gluckisták pe
dig Piceini’ párthivénck, bármi előkelő ember volt is az, 
még csak nem is köszöntek. •— Az ismeretes Turgot 
igen helyesen mondó: , , \z t  megfogható :i, mint lehes
sen kedvelni Gluck’ vagy Piccini’ hangm ivét, dehogy 
mint kedvelhesse valaki a’ gluckistákat vagy piceinistá- 
kat, már ezt nehéz megfognom.“ E’ fér.inak igaza 
volt. Mi ma is mégszemtauúji vagyunk, ha e’ vagy ama’ 
művész’ részére pártok alakulnak. Misem alkalmas!) olly 
kor illy művész ellen bennünket fölingerelni, mintbaráti, 
kik részére párthiviket gyűjtenek.

H ü J T h. T T S Z Ó.

Első liánná remek nein lésben, egészen ha kontár;
ISegyc u to l ha k ü z e ig  , k a n n a  ag y o n b a ’ leg y en .

Vincit IgHucx.
X9 J01«l»k e*ámu rejleltszo: L ó c z a .  ^

Szerkeszti H e  l i n e c z y .  —  Nyomtatja B e i m  el .
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A’ B A R Á T S Á G H O Z .
(Hymnus)

Szállj-le rózsa-fellegedből 
Égi béke’ angyala!

Szállj szivünkbe! hadd derüljön 
A’ magyarnak hajnala, 

öntsd-ki átkos kel} beinkből 
A’ kajánság’ maszlagát.

-\S hozzá egünkre a’ száműzött 
Egyetértés’ csillagát.

Lobbantsd lángra nemzelemnek 
Hamvadó szövétnekét,

Hogy homályos éje múlván
Fényre nyissa zárt szemét :

Tépdessd a’ buján-tenyésző 
- Tüskéket és vad gyomot,

Melly két tünkben annyi szépen 
Nőtt virágot elnyomott.

Add , ne dúlja kebleinket 
Meghasonlás’ mételye ,

Melly dicső e!dődeinknek 
Annyi tagját öl te - le :

Add, hatalmas ihletedtől
Egy egészszé forrjanak,

’S a’ hazáért — mint viharral 
A‘ kőszirlek, v/janak.

Szállj-le! hirts pályánk’ porára 
Bükjeiül zöld lombokat,

•S térítsd eh 'szte lt utókra 
A’ színes barátokat!

Szállj szivünkbe! zordon éje 
A’ magy; i nak már vala ;

Hozz korányt sötét egünkre 
Égi béke’ angyala !

Srpehjk'i) Gáspár.

A’ HAZAI CZéiKLACZÜKORGYÁRTÁS’ 
KLŐÍ'ALADÁSA.

jelen év igen k< dvezetl a’ czukorczékla-ter- 
mes/Jésnek. A’ hazai ezukorgy ár-birtokosak’ nagy ré
sze, valatnint azok is, kik évi ezukor-szükségiiket há
zi műszerrel készítik , tőlem nyert sziléziai czékla-ma- 
got ültettek: ennél fog-vast czéklatermésök nemcsak 
m e n n y i s é g r e ,  hanem -— jóllehet a’ nyár hideg 
volt, ’s különösen angustus es septemberben a’ me
legebb napok hiányzának — m i n ő s é g r e  is a’ vá 
rakozást meghaladta. Jelesül: Almásy gróf’ Sarkad 
nevű uradalmában (Biharban) 23 holdnyi földön 20,000 
má sa, és Arad mellett Urbány ur’ szenttamási pusz- 
tájc.ii egvegy holdban 1,500 mázsa czékla termett. Al
taljában véve a’ ezukorgyárok’ nagyobb része több 
tzéklát tenyésztett, mint mennyit feldolgozhattak. —

A’ czékla’ jobb minőségére nézve különösen a’ kevert- 
homok ’s nem igen nehéz agyag tiinteté-ki magát az 
egyéb agyagföldektiil, mivel az ezen utóbbi földeken 
termesztett czéklának nedve 6 — 7 , az elsőkön ter
mesztetté pedig 10 — 11 foknyi volt B a u m e ’ ezu- 
kormérője szerint; sőt voltak helyek, p. o. Nagy-Kő
rösön Pest vgyében, ’s Kis-Túron Hont vgyében, 
hol kevertagyag-földön tetemes - nagyságú czéklákat 
B a u m  é szerint 13 foknyi nedvvel találtam; követke
zőleg czukortartalmuk több volt, mint a’ ezukornád’ 
nedve bír Jamaika’ szigetén. Illy rendkívüli ezukor- 
tartalmúnak tapasztalam I832ik évben a’ Pálffy her- 
czeg’ egyik uradalmában Pozsony vármegyében ter
mett ’s Pálffy ő herczegsége által hozzám küldött 
bizonyos számú czéklát.

Sok bajt ’s nehézséget okozott a’ czéklának el
tartása, mellynek módját sok vidéken mégnem isme- 
rék. Nem sokára közleni fogom e’ tárgyban javasla- 
timat, mellyeknek pontos és hű követése bizonyosan 
kivánt-foganatú leend.

Az, általam tavaly felállított ezukorgy árok — név
szerinti gróf F o r g á c s  A n t a l é  Gácson Nógrád 
vármegyében; gróf A l m á s y  A l o j z é  Sarkadon Bi
har vmegyében, ’s F o r  ray  báróné, szül. gróf 
B r u n s w i k  J ú l i á é  Aradban— az idén részint épü
letekben , részint belső elrendezésben nagyobb kiter
jedést nyertek.

Nagyobbszerü uj ezukorgyárok állitattak-fel az 
idén általam : Nagy-Körösen Pestvármegyében S z a- 
la y L á s z l ó  úr’; Kígyóson Békésben V i t k e  J ó z s e f  
úr’, gr. Wenkheim József’ tiszttartója’ ; és Kis-Túron 
Hont vmegyében K a l o c s a i  A n t a l  úr’ részére. —  
Kisebbszerű ezukorgyárokat, mellyek erőmüvek által 
hozatnak mozgásba ’s mellyeket tanitóintézetembeli nö
vendékek igazgatnak, az idén általam következő t. ez. 
uraságok léptettek életbe, u. m : B r u n s w i k  grófné 
ó excja a’ futaki uradalomban Bács vármegyében; 
E s t e r h á z y  grófné (született Csáky) Székesfejérvár 
mellett; S t u b e n b e r g  grófné Székelyhidon Bihar
ban ; S e m s e y udvaritanácsosné , (szül. Keglevics 
gróf asszony) Kassa mellett Abaujban; J a n k o v i c h  
F r a n c z i s k a  kisasszony Tapio-Szentmártonban Pest 
megyében ; G ö m ö r y  J u l i a  asszony gyógy szerárus- 
nő Pesten; a’ n. t. fő a  pát sá g  Pannonhalmán Győr 
mellett dr. Adler József ur által; a’ szathmári n. fó- 
káp tál án,  Péterffy József ur által Tiszapiispökiben, 
Heves vmegyében; gróf F e s t e t i c s  R u d o l f  T ol
nán; A l m á s y  J ó z s e f  ő exclja Girincsen Heves 
vármegyében; D e r c s é n y i  Pá l  űr Gödön Pest 
vármegyében; t. U r b a n y A n d r á s  úr Aradon ; N á- 
kó J á n o s  úr Komlóson a’ bánságban; B e r t a 
l a nt  f y testvér-urak Somorján, (Cs llóközben); Gyi ir-  
csat i  yi  I mr e  tanácsnok úr Nőtincsen Nógrád vár
megyében ; l i  é d 1 y K á r o l y  ur főérseki számtarló 
Esztergámban; P a y e r  J a k a b  űr postamester 
Pancsov'.n; S z e m  e r e  G y ö r g y  úr Lasztomirban 
Zemplény vármegyében; L a n g  Ká r o l y  úr, had
nagy a’ cs. k. hadseregnél Brassóban; T o m a s c h o -
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v i e s  F e r e n e z  úr Szombathelyen; T o m i s á n  yi  
J á n o s  úr Ljhelyen üng-megyében.

A’ czékiaczukorgyártásnak hazánkban illy örven
detes elhaladását szemlélvén, bizton várhatni, hogy 
az évenkint szükséges ezukormennyiségnek egy te
temes részét a’ belföldi ezukorgyárok magok terem- 
tik-elő; ’s nekem azon édes örömem van, hogy az 
itt felállított gyakorlati-tanitóintézetem által a’ czékla- 
ezukor-tenyésztést illy rövid idő alatt az ország’ min
den vidékein szélyel-ágozva láthatom; mert a’ főnem
lített ’s folyamatban levő cznkorgyárokon kívül több 
mint 200 háznál készítenek csupán házi eszközökkel 
répaczukrot. •— A’ gabonanemek’ csökkent ára annyi
val inkább ösztönt ad a’ czéklatermesztésre ’s az eb
béli ezukorgyártásra, mivel a’ föld’ termését legma- 
gasb pénzbeli jövedelmezésre emelhetni. Mig az or
szág’ minden termesztékinek értéke alászáll, azalatt 
a’ ezukor — ezen többé nem gyarmati hanem hazai czik- 
kely’ ára — folyvást emelkedik.

Nemcsak jó ’s ezukorgazdag czéklamagra történ
tek nálam számosabb megrendelések, hanem nagyobb- 
szerű ezukorgyári vállalkozások is, mellyek jövő év
ben éleibe lépnek — vannak följegyezve.— Gyakorlati 
tanitóintézemet a’ belföldieken kivid még idegenek is, 
ii. m. oroszok, lengyelek, poroszok és svédek, —  
sűrűn látogatják; ’s mindenki azt nyilatkoztatja előttem, 
miképen nem hitte volna, hogy a’ ezukor-készítést, 
melly most európaszerte olly fontos szerepet játszik, 
két nap alatt olly alaposan, egyszersmind biztosan 
megtanulhassa.

Midőn itt a’ hazai czéklaczukorgyártás’ előhalad- 
tárul évi tudósitásomot bérekesztem , igenigen fogok 
örvendeni, ha a’ jövő évben terjedelinesb tudósítással 
szolgálhatok. Törekvésem’ folyvást oda fogom irány- 
zani, hogy hazámat a’ külföldi költséges czukortul 
megmentsem. Linierger J. G. Lesieti.

A Z  Ő R Ü L T .

Loire folyam mellett, S a u m u r  csinos városká
ban , ház van az őrültek’ számára. E’ ház részint szik
lához épült, ’s a’ tébolyodottak’ karámjai e’ szirtfalba 
vannak vágva ’s erős vas-szálakkal rostélyozva. —  
Nemrég egy asszony, férjével ’s kisded leánykájával 
elment a'szerencsétlenség’ e’ borzasztó szállását meg
szemlélni. Épen akkor hoztak egy őrült némbert az ud
varba , kit legott falhoz lánczoltak. Ó húsz éves még 
alig vala ; kék szemeiben olly bárány-szelidség, hal
vány arczulatán olly igéző kellem mutatkozott, ’s 
hoszszú szőke haja olly bájosan hullámzott vállaira 
le, hogy kétszeres fájdalmat érzett, ki őt látta. —  
A’ fiatal nő, ki övéivel e’ gyászos tanyára jött, kér
dést teve, miért lánczolák falhoz e’ különben ol!y 
szelídnek látszó szerenesétlent ? Válaszúi azt nyeré, 
hogy az egy napszámos-asszony a’ városbul, kit mát
kája elhagyott, ’s ki aztán fájdalmában vele nemzett 
magzatát is elvesztő. E’ miatt elméjében megháboro
dott, ’s mivel gyakran megszállja az őrjöngés’ dühe, 
szükség parancsolá, hogy megkötöztessék. •— Az ide
genek néma álmélattal állának veszteg; — ’s íme az 
őrült némber egy szökkenéssel, mintlánczai engedők, 
az idegen kis gyermekre robban, azt megragad ja, ’s 
vele szintolly hirtelen kőpadjához fut vissza. — A’ 
gyermek’ anyja e’ szörny ű látványra felsikolt, az őrült

után iramlik, de ez szilaj vadsággal taszító vissza őt. 
»»Ah, egy leányka! — kiált a’ falhoz lánczolt szeren
csétlen ■—- igen, igen, ő a z ! . . . .  isten őt visszaadd 
nekem! ah be igen-igen jó az isten!“ — ’Sitt gyermeki 
módon ugrándozott ’s a’ leánykát csaknem megfojtó 
csókjaival. Az atya erőszakosan akará a’ gyermeket 
elvenni tőle; de a’ gondviselő-asszony kérte őt, ne 
tenné azt; egyszersmind így szolt az őrülthöz: „Hisz 
ez nem a’ te leányod . . .  hisz nem is hasonlít hozzád.“
— ,„Mit? ő nem az én gyermekem?— felelt az őrült
— Urain Jézus ! de ugyan nézzen csak ide Mártha 
nőne! —• szája szeme ’s minden legkisebb vonás •—• 
atyjáé. Jól ismérem én. Mennyekből száll ő hozzám 
l e . . . o  be szép, be kedves az én gyermekem!4“ EJ be- 
széd alatt látni kellett volna a’ szegény igazi anyát, 
mint kiséré figyelmével az őrültnek minden inozdulatit; 
majd sírt, majd mosolygott, a’ mint t. i. az őrült nő 
a’ gyermeket elbocsátani, vagy magához vonni készült.
— „De engedd hát ide kissé lánykádat, hogy jobban
megnézhessem“ szólt ismét hozzá a’ gondviselő-asz- 
szony. — „Mit? én önnek engedjem oda? Már egy
szer mondották a’ papok : engedjem oda a’ jó istennek, 
ez majd angyallá fogja változtatni, ’s én most már olly 
sokáig várakozom reá, ’s ő még sem jő. •—■ Én 
többé soha, de soha nem eresztem őt magamtól; ah 
csak én tudom, mit szenvedék. Készebb vagyok azt 
megölni........“ Az anya elsápulva omlott térdre és sír
va könyörgött, hogy gyermekét ne bántsa ; de az őrült 
nő rá sem ügyelvén a’ kis lánykái karjain hintázta ’s 
hol ajakit hol szemeit csókolgatta. — A’ gyermek’ 
atyja e’közben elsietett, az intézet’ igazgatóját meginni. 
Most szinte már nehéz vala megkülönböztetni, mellyik 
a’ valóságos őrült, mert az anya’ kétségbeesése olly 
irtóztató fokra lépett, hogy őrjöngőhez hasonló volt. 
Légre abban állapodtak-meg, hogy minden erőszakot 
mellőzve, az őrültet a’ gyermekkel együtt czellájába 
vezessék, bevárandók, mig az őrült elalszik, ’s ekkor 
majd a’ rablott martalékot kiszabadítják kezei közül.
— Mihelyt a’ szerencsétlen nő czellájában volt, a’ 
gyermekei legott földre ereszté , nyoszoláján üreget 
vájt, hogy azt belé fektesse, míg a’ gyermek’ anyja 
foly vást a’ vas-vesszőkhez szorítva tartá arczulatát. —  
Az őrült nő a’ gyermeket most ezen ujdonnemű bölcső
be fektető , ’s rezgő énekével álmot idézett szemeire 
s azután ő maga is a’ kisdedhöz feküdt’s elaludt. A

felvigyázó e’ kedvező pillanatban a’ czellába sudamlolt,
’s a’ kis leánykát onnan kiragadván, óltaladta édesany
jának, ki örömében felsikoltolt; ’s gyorsan, a’mint csak 
lehetett, tova sietett a’ gyászos helyről. E’ sikoltásra 
fölébredt az őrült nő. Midőn a’ gyermeketmár nem lát
ta maga körül, szilaj hyénakint rázta kalitkája’ vas-szálait, 
ordítozott, ’s hirtelen, mint kit guta üt-ineg, omlott 
földre ’s — megszűnt élni!

UTAZÁS PORTUGÁLIÁBAN.

Milly bátorságos utazni a’ portugálok’ földjén, • 
bizonyítja többek közt a’ következő eset is : »Schade 
úr lissaboni lakos nemrég szolgája’ kíséretében AI- 
garbiába szándékozott utazni; ’s mintegy 5000 fran
kot papiros-pénzben vitt magával. Útközben nagy zi
vatar kerekedett, ’s ők kénytelenek voltak öszvéreik
k é  eS‘j htt fák alá vonulni. „Ferencz— megszólító szolgá
ját Schade ur — valljon mit fognál cselekedni, ha
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most a’ haramiák rajtunk ütnének? E’ helyen bajosan 
menekedhetnénk előlük.“ — Alig1 mondá-ki e’ szókat, 
midőn 6 barnaarczú férfi őket körülvéve ’s mindegyik 
rájuk pisztolyt szögezve, felkiáltott: „Álljatok-veszteg ! 
vagy agyonlövünk“ — Mindenki ösineri Portugáliában 
e’ bánásmódot, és senkisem merészkedik ellenszegül
ni. — „A terra!“ (földre le!) mondának a’ haramiák. 
’S mi alatt az utazók arczczal földre borultak, addig a’ 
haramiák legnagyobb nyugalommal fürkészték-ki a’ po- 
gyászí. Azután levetközteték őket; a’ rablott liolmit 
nyalábba kötözék ’s néma köszöngetések után eltávoz
tak. ■—• A’ két utazó most fel akart a’ földről kelni, de 
álmélkodva láták, hogy a’vad ficzkók’egyike még hát
ramaradt, ki őket agyonlő vésse! fenyegette, ha hely
zetüket változtatni merik, mig bájtársai bátorságban nin
csenek. Tíz perez múlva látta csak Schade ur magát 
szabadságba helyezve. Az öszvérek, aző és szolgájá
nak ruhája, ’s az 5000 frank —- mind oda volt, ’s e- 
gyebök nem maradt, mint testükön az ing ’s lábukon 
a’ poros czipék. E ’ különös egyenruhában kelle most 
a’ közelebbi városba vándorlaniok. Szerencséjükre már 
besütétült, ’s igy toilettejok nem igen tünthetett-fel. Egy 
kereskedőtárs’ segélye által végre sikerűit Schade urnák 
e’ városban néhány öltözetdarabra szert tenni, hanem 
a’ corregidor , ki előtt a’ történtekről panaszt tőn, mit 
sem akart tudni, s neki is javaslá az okosság, a’ dol
got abbanhagyni, miután Lissabonba még vissza kellett 
térnie. O az utón összetalálkozott a’ rablók’ egyikével, 
ki ruháját testén hordozta ’s ki elég szemtelen volta’ 
kifosztott utasnak köszönni. Kétség kívül könnyű vala 
e’ rablót most elfogatni, hanem 2 i órával később Scha
de úr ezen tettéért bizonyosan életével adózott volna. 
A’ rablók az elhirült Kemerhido’ bandájához tartoztak.

AZ ASSZONYOK.
(egy angol’ bírálata szerint.)

,, Az asszonyok úgy bánnak szeretőikkel, mint kár
tyáikkal , mellyekkel eleinte sokat nyernek, de mel- 
lyeket később eldobnak. Ha újakat vesznek, többnyire 
elvesztik mind az, mit az elsőkkel nyertek.— E’ szót ^be
csület“ asszony’ ajakin úgy kell tekinteni, mint játé
kos’ szájában azon fogadást, hogy kártyához nem nyúl 
többé. Minél gyakrabban forog a’ nyelven, annál ke
vesebb hitelt érdemel. — Sok asszony hasonlít a’ ta
lányok ’s rejtettszókhoz, mellyeket könnyű megfej
teni. Ha egyszer meg vannak fejtve, egyiknek sincs 
érdeke többé.— Az asszonyok inkább kedvelik a’ szo
morú , mint vígjátékokat: mert az elsőkben istennők’ 
szerepét játszák, az utolsókban pedig botlásikon szo
kás nevetni. — Asszony nem gyűlöl soha olly fér
fit, ki hozzá mértékfölötli szerelmet bizonyított; ám
de sok asszony gyűlöl bennünket, mivel irántuk mér
tékfölötti barátságot mutattunk. — Véleményem sze
rint egy asszony semmivel sem érdemel szépsége mi
alt több szeretetek mint egy férfi érdemel szerencséje 
miatt. Szépség és szeretet hamar-muló tulajdonok.“ •— 
Uly ’s több hasonnemü jegyzeteket szórt el munkáiban 
egy ismeretes angoliró. Ő bocsánatot érdemel, mert ő 
színtőlly elmés mint rút vala. ]\eve: b. S w i f t .

A' PORCZELL\N* FELTALÁLTATÁSA.

Chinában ismeretlen a’,,porczellán“ név ’s a’ chi- 
nai nem is tudná kimondani, mert ő cse-ki-nek nevezi.

A’ „porczellán“ nevét az ott kereskedett Portugáliáktól 
mondják eredetinek, mert ők a’ csészét vagy billikomot 
porczellana-nak nevezik. Eléggé nevezetes marad azon
ban , hogy magában Chinában sem tudják meg
mondani a’ porczellán’ feltaláltatása’ korát. A’ gyárok’ 
legnevesb helyén, hol d’Entrecolles jezsuita’ bizonysága 
szerint 3,900 porczellán-kemenczét találtak, szintúgy 
a’ közel fekvő foulcangi városokban vagy Faatschou 
nagy városban legkisebb tudósításra sem lehete akadni, 
mikor és ki találta fel e’ fontos mesterségét. Törvény, 
hogy minden város, sőt nagyobb helység is saját és 
állandó levéltárban vagy emlékkönyben mindig ponto
san jegyezze fői: mi történik minden hónapban; csalá
di történeteket ’s egyes személyek’ tetteit sem szabad 
elmellőzni. Nem lévén tehát illy fontos ’s több millió em
ber’ élelmét tárgyazó dologban levéltári tudósítás, Paw , 
a’ chinaiak’ hires ellensége, azt következtető, hogy a’ 
porczellán nem Chinában találtatott fe l, hanem Ázsiá
nak más népe által vitetett oda. Mert hogy nem mi eu
rópaiak ismertettük- meg a’ dunaiakkal e’ találmányt, 
az bizonyos. Legyen ez azonban bár mikép, e’ csodá
latos nép még is bámulatraméltó tökélyigemelé e ’mes
terséget , még mielőtt mi európaiak ismértük volna 
azt. China most is kivált abban inul bennünket felül, 
hogy 3. lábnyi magasságú díszedényeket is képes ös
szeforrasztani, sőt félig átlátszó nagy hajólámpákat egy 
darabból készíteni, mit d’ Entrecolles mint szemtanú 
bizonyít. Illy rendkívüli munkáknál természetes, hogy 
előbb sok próba kudarezot vall , ’s China’ több uralko
dója zsarnokilag bánt, csakhogy eleget tegyenek dóré 
hiúságuknak. ’S mivel a’ szerencsétlen munkások, miu
tán sok próbát süker nélkül tőnek ’s vagyonukat feláldo- 
zák, kegyetlenség által kényszerültek a’ zsarnoknak le
hetővé tenni a’ lehetlent, főnökük kétségbeesve veté 
magát az izzó porczellán - kemenezébe. O azon pilla
natban föl vala emésztve, ’s a’ kívánt porczellán, igy 
hírli a’ babona, tökéletesen kikerült a’ kemenczéből. 
A’ vértanút most is úgy imádják, mint pousá-1 a’ por
czellán - istent.

E L E G Y T Á R.

A’ s z e r e l e m - ó r a .  Az erőműtudomány vagy is 
Mechanica naponkint újabb előlépéseket tesz. Csudála
tos tanújelét adja ennek az órásmesterség; most már 
olly órákat is készítenek, mellyek a’ szerelem’ állhata
tosságát bizonyítják. Egy külföldi fiatal diplomata Paris
ból kevés napok múlva elutazni készült; neki egy szép 
lánykától kellett elválnia, kit szíve imádott; a’diplomatá
nak egyik betegsége a’ szerelem-feltés volt. Of azon ag
godalom gyölré, hogy a’ távoliét a’csinos fiatal hölgyet 
más idegen férfival fogja összebarátkoztatni, ’s hogy 
megfelejtkezik majd azon esküről, mellyel neki már 
legalább ezerszer hűséget fogadott. A’ kétségbeesés öt 
a’ legügyesebb óráshoz vezeti Párisban, ’s imígy szól 
hozzá: „Uram, én egy órát óhajtók, mellynek tokja 
arczképemel rejtse.“ — „Igen szívesen“ válaszolt a’ 
művész. —- „Ámde óhajtanám bizonyos útból vissza
tértemkor pontosan megtudni, hányszor nyittaték meg 
a’ tok távullétem alatt; továbbá, meddig maradt az 
mindenkor nyitva, ’s azon személy, ki a’ tokot meg
nyitotta . mennyi időt töltött arczképem’ szemléleté
ben.“ — Bárinilly nehéz volt is a’ feladás, a’ művész 
annak tökéletesen megfelelt, ’s úgy látszik, hogy az 
jfjú diplomatautjábul-visszatértekor azzal meg volt elé
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gedve. Bebizonyiilt t. i., hogy az arczképet rejtő tok 
nappal rendszerint tízszer , éjjel pedig 25szÜr nyilla- 
tott-meg. Az ifjú féríi annyira el van az örömtül ra
gadtató, hogy elhatározta, kezét nyújtani annak, ki 
illy szép hasznát vette a’ tőle nyert ajándéknak. —  
Így közük ezt a’ franczialapok; csak egy kérdés ma
rad még: valljon igaz-é ?

N e v e 11 e n j ó 11 e v ő. Tavaly egy privatférfi 
Pétervárott 52,000 rubelből álló tőkepénzt ajándéko
zott Olonetz városnak mint szülőhelyének, olly szán
dékkal, hogy e' tőkepénz’ kamatiból a’ város’ szegé
nyebb polgárai ’s ügyefogyott pórlakosai gyámolítas- 
sáuak. Már eddig is a’ bejött kamatokból 98 személy 
nyert segélyt. A’ jelen év’ kezdetén , ugyanezen ne- 
vetlen emberbarát újra 50,000 rubelt küldött által a’ 
belügy-ministernek, bogy a’ kamatokbul a’ város’ ’s 
a’ petrosawodski kerület’ szegényei osztozzanak, hoz
zá mellékelvén még 2000 rubelt, mellyeket azonnal 
az ínségben levőknek segélyül adatni kívánt.— (Hit
ka, mint a’ fejér holló!)

Mé r s é k l e t .  Alidon a’ párisi hírlapok a’ fran- 
czia hadseregnek Afrikában kivívott újabb győzödel- 
mét, ’s különösen C o n s t a n t i n e ’ elfoglaltatását kö
zölnék, többek közt az is említik, hogy a’ franczia 
katonaság a’ várost kizsákmányolta, ámde a’ győzőnek 
e’ jogát nagy m é r s é k l e t t e l  gyakorlá. — Milly 
szép mondás ! Valljon mit tesz ez : mérséklettel kizsák
mányolni ? Annyit é , hogy az embereknek csak fele 
vagy harmadrésznyi javát vették-el, vagy talán még visz- 
sza is adták? — Erre egy német lap azt jegyzi-m eg: 
„Talán nem sokára a’ kereskedő-világ e’ phrasist u- 
tánozni fogja, ’s jövendőben iné r s é  k 1 e t t e  1 bukik 
meg!“ —

Me hm e d - A l i ,  aegyptusi alkirály, ki már olly 
sok iidves reformot ’s dicséretes javítást eszközlött, 
most Pückler hg’ állítása szerint a’ tehénhimlő - oltást 
is be akarja hozni Aegyptusban, s mivel a’ nép vo- 
nakszik azt elfogadni, tehát az alkirály minden beol
tott gyermektől a’ szüléknek egy piastert tizet saját 
erszényéből. A’ kórházakba, mellyek tulajdonkép csak 
a’ katonaság’ számára alapítvák, minden más beteg 
is ,  ki e’ jótéteményért kérelemmel járul, fizetés nél
kül fölvétetik, ’s kinek a’ kórházakban hely nem jut
na, az legalább ingyen kap gyógyszert. — Mindazál- 
tal a benszülöttek azon idegenség miatt, mellyet a’ kór
házak iránt táplálnak, csak ritkán hajlandók e’ segélyt 
elfogadni.

Londonban most parliamenli indítvány’ következté
ben 81 (azaz nyolczvanegy!) kéthasábu ívnagyságú la
pon nyomtatott jegyzék jelent-meg, melly 1829től 
I836dik év’ végéig minden, Londonba, Dublinba ’s 
Ed.nburgba utasított ’s postán elsikkadt p é n z e s - l e v  e- 
l e t  magában foglal A’ levelek’ száma mintegy 12 
e z e r !  mellyekben összesen közel 4 millió tallérnyi 
pénz voll; ’s csak 28 esetben (12000 levélnél!) lehe
tett a postatiszteket elsikkasztás’ vétkében marasztalni. 
—  Szép gazdaság! (Ost. Hl.)

Három hónap előtt Berlinben egy 70 éveskülöncz 
hall-meg, ki bizonyos dámának 50 é\ ig udvarolt. Egy 
barátja kiszámitá, hogy a’ tulvilágba-szenderült aÓő

látogatási által, mellyeket szive’ imádottjáuál tőn, nem 
kevesebb, mint 19,900 mérföldet gyalogolt.

Egy vak koldus Párisban a’ boulevardok’ egyi
kén járván, kötélen tartott kutyája által vezettető ma
gát. Egy mellette elsudamló tolvajnak kedve jött a’ 
kutyát ellopni. A’ kötelet mármár elvágta, midőn a’ 
vak koldus egyszerre látni kezde ’s a’ tolvajt nem é- 
pen vékony - termetű botjával hatalmasan eldöngette. 
Most ő a’ világtalannak szerepét ismét fölvette , ’s a’ 
kutya által magát szép csöndesen odébb vezetteté.

Á l d o t t  o r s z á g !  A’ szibériai vagy lapphoni 
évnek rendszerint következő rövid tartalmú kalendá
riuma van: Jun. 23kán ,,a’ hó olvad“ — Jul. Íjén 
,,a’ hó elenyészett.“ — Jul. 9kén ,,a’ mezők zöldéi
nek.“ *— Jul. 17kén „minden növény tenyészetnek in
dul“ — Jul. 25kén a’ növények teljes virágzatban áll
nak.“ Aug. 2kán ,,a’ gyümölcs érett.“ — Äug. lOkén 
,,a’ növények magba indulnak.“ —• Aug. 18kán „hó 
esik — ’s esik félbenszakadás nélkül a’ következő év’ 
junius’ 23kaig.“

A’ c s u d a s z a j k ó .  Hágában (Hollandiában jelen
leg egy figyermeket mutogatnak, ki az őt látni-kivá- 
noknak egy könyvet nyújt által, melly’ a’ földleírásból 
Mythologiából, Mathematlkából, természethistoriából, 
világtörténetből ’sa’t. 20,000 kérdést foglal magában — 
’s ő minden e’ könyvből választott kérdésre pontosan 
felel, úgy t. i. mint a’ könyvben a’ felelet áll.

I d ő s z a k i - s a j t ó ’ b e c s e .  Francziaországban 
összesen 780 hírlap v. időszak-irat je!enik-meg; An
gliában 1200, Amerikában 1600. A’ különféle tartomá
nyokban ’s világrészeken összesen 4906 - féle . újság 
jő-ki; ’s így Angliának s Amerikának együttvéve több 
hírlapja van , mint az egész többi világnak. — Romá' 
ban 1 újság esik 51,000 lakosra ; Madridban 50,OOOre; 
Velenczében 11,OOOre; Londonban 10,OOOre; Stok 
hóimban 5600ra; Hamburgban 4000re; Párisban- 
3700ra; Berlinben 1070re; Lipcsében lOOOre 1. — 
Egész Spanyolországban 1 újság vagy időszakírat 
864,000 lakosra esik; Oroszországban 674,OOOre; Ausz
triában 376,OOOre ; Schweizban 66,OOOre, Franczia- 
országban 52,OOOre ; Angliában 46,OOOre ; Poroszor
szágban 43,OOOre, Hollandiában 40,500ra 1.

É l e t b i z t o s í t ó  i n t é z e t  H a n n o v e r á b a n .  
A’ „Zeitung f. die eieg. W elt“ folyó évi egyik számá
ban imezt olvassuk: Mig Hannoverában egy főfontos- 
ságu tárgynak léte ’s nemléte, t. i. az alapalkotmány’ to
vábbi fenállása vagy elenyészte, szóval: egy politikai 
é l e t k é r d é s  forog-fen, — azalatt Hannovera-ország- 
r nézve im megjelenik a’ közönséges é l e t  b i z t o s i  t ó
intézett’ hatodik évi-tudósitása’. Szabad vagy-lehet é ott 
a’ physikai életet biztosítani, hol s’ szellemi sincs bá. 
torságban ?

R E J T E T T S Z Ó .

Hét betű , három tag: mondják ki a’ vorsnnm-egésTef.
Hárma ha kéz,  nőin ügyes. iVégve mit ér , ha üres?

B o g á r  J á n o s.
A’ 102dik számú rejtettszó: M ü r é s z .

Szerkeszti H e l m e n y ,  —  Nyomtatta B e i m e l .

( V e g e  az 1 8 3 7 i k i f o l y a m a t n a k . )
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